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Zbliża się rozstanie
Kolejny numer „Bogorii” ukaże się we wrześniu, dlatego już teraz 
przypominamy o zbliżającej się kolejowej rewolucji. Wraz z początkiem 
roku szkolnego ruszy przebudowa linii kolejowej 447, co oznacza 
rozstanie na dłuższy czas z pociągami podmiejskimi. Ruch po torach 
między Grodziskiem a Warszawą zostanie wstrzymany na 12 miesięcy, 
a  dojeżdżający będą musieli korzystać z autobusowej komunikacji 
zastępczej lub alternatywnych środków. 

500 195 858

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

MONTUJEMY NASZE PRODUKTY

woodfashion.pl
PODŁOGI 
SCHODY l DRZWI l TARASY

Stawy na to jak na lato

Rewitalizacja terenów przy ul. Nadarzyńskiej 
nie była może tak głośna i tak kosztowna, 
jak inwestycje w centrum miasta, jednak 
efekt jest porównywalny, o czym najlepiej 
świadczą coraz większe tłumy odwiedzające 
Stawy Walczewskiego. Bo jeśli ktoś nie ma 
możliwości wyjechania na urlop, to na „lato 
w mieście” miejsce to doskonałe – można 
pospacerować, popływać łódką, kajakiem 
czy rowerem wodnym, skorzystać z plaży 
i  kąpieliska, pograć w siatkówkę plażową, 
poszaleć na boiskach orlika, a nawet roz-

palić grilla, gdyż przygotowano do tego  
specjalne stanowiska.

Podczas zorganizowanych przez Centrum 
Kultury „Grodziskich Wianków” odwiedzają-
cym stawy czas umilały koncerty Orkiestry 
Gedeon Richter pod dyrekcją Jerzego Wy-
sockiego, a także Niegrzecznych Chłopców, 
zespołu specjalizującego się w swingowych 
aranżacjach. O to, by obiekt miał nie tylko 
ziemską opiekę (tę gwarantuje OSiR,) zadbał 
ks. Jarosław Miętus, proboszcz parafii przy 
ul. Piaskowej, który dokonał aktu poświęce-

nia. Po zmroku mieszkańcy obejrzeli ognisty 
spektakl w wykonaniu Jo Art Show, a przez 
cały czas trwania imprezy mogli upleść sobie 
tytułowe wianki.

Wszystko wskazuje na to, że nie będziemy 
długo czekać na kolejne miejsca rekreacyjne, 
gdyż Urząd Miejski ogłosił przetarg na  utwo-
rzenie i renowację terenów zielonych poło-
żonych w granicach miasta. Zakończenie re-
alizacji projektu, którego owocem będą m.in. 
4  nowe parki i  7  skwerów, przewidziane jest 
na koniec października 2018 roku. n  (kb)

Przed pięciu laty do użytku oddane zostały Stawy Goliana i Park Skarbków – zrewitalizowane dzięki potężnym 
środkom unijnym, szybko stały się ulubionym miejscem rekreacji i wypoczynku mieszkańców. Wiele wskazuje 
na to, że podobna popularność czeka Stawy Walczewskiego, które 24 czerwca były areną „Grodziskich 
Wianków”, pierwszej po modernizacji i rozbudowie obiektu imprezy plenerowej.

200 – tyle miejsc Urząd Miejski planuje pozy-
skać w przedszkolach niepublicznych, by za-
pewnić opiekę wszystkim dzieciom, zgłoszo-
nym do naboru do przedszkoli publicznych. 
Deficyt miejsc w placówkach gminnych jest 
związany z reformą oświaty i decyzją władz cen-
tralnych o rezygnacji z obowiązku szkolnego dla 

sześciolatków, co spowodowało, że niemal cały 
jeden rocznik pozostał na kolejny rok w przed-
szkolach. By doraźnie rozwiązać problem, Bur-
mistrz Grodziska Mazowieckiego zaprosił osoby 
fizyczne i prawne prowadzące na terenie gminy 
ogólnodostępne przedszkola niepubliczne do 
otwartego konkursu ofert na realizację w nad-

chodzącym roku szkolnym zadania publicz-
nego z  zakresu wychowania przedszkolnego 
w gminie Grodzisk Mazowiecki. Rozstrzygnięcie 
ma nastąpić najpóźniej 27 lipca. Docelowym 
rozwiązaniem będzie budowa nowego przed-
szkola, które zgodnie z zapowiedziami powinno 
powstać w ciągu 2-3 lat przy ul. Okrężnej. n  (kb)

Pomysł na przedszkolny deficyt
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Grodzisk był miejscem polskiej 
prapremiery musicalu „The 
Grunch”, zrealizowanego przez 
prowadzącą zajęcia w Centrum 
Kultury Szkołę Musicalową Ani-
mato we współpracy z Beat by 
Beat Press z Nowego Jorku. 

– Widomo, że musical łączy 
trzy elementy – aktorstwo, wo-
kal i ruch sceniczny. Udało nam 
się uzyskać ten efekt, że wszy-
scy się sprawdzili w każdym 
aspekcie tego przedsięwzięcia 
– mówi Monika Bartłomiejczyk 
z Animato. 19 czerwca na de-
skach Centrum Kultury wystąpi-
ło ok. 40 podopiecznych szkoły 
w wieku 7-15 lat, którzy w trak-
cie przygotowań, jak również na 
scenie mieli okazję współpraco-
wać z  takimi artystami jak San-

tiago Bello, tancerz, choreograf 
w programie „Jaka to melodia?”, 
współreżyser spektakli w Te-
atrze Rampa, Lena Zuchniak, 
trener wokalny wokalistów i ak-
torów Teatru Muzycznego Roma 
czy aktor musicalowy związany 
z Teatrem Roma Krzysztof Bar-
tłomiejczyk.

Z inicjatywy Wioletty Hajdus, 
dyrektor Państwowej Szkoły 
Muzycznej, w przedsięwzięcie 
zaangażowała się również pla-
cówka z Dworku Skarbków – 
aktorsko-taneczno-wokalnym 
popisom młodzieży z Animato 
towarzyszyła sekcja smyczkowa 
stworzona pod dyrekcją Millen-
ny Kamińskiej przez uczniów 
szkoły, której patronuje Tadeusz 
Baird.      (kb) 

Jak na Broadwayu

Desoto zagrało

Wakacje w Poczekalni

„Przedszkolaki i uczniowie 
oznajmiają, że palenie jest nie-
zdrowe”, „Świat palaczy jest po-
nury, widzą tylko dymu chmu-
ry”, „Sprawa warta jest hałasu, 
na palenie szkoda czasu” – tak 
brzmiały tytuły konkursów 
antytytoniowych zorganizo-
wanych dla dzieci i młodzieży 
przez Powiatową Stację Sanitar-
no-Epidemiologiczną w Grodzi-

sku, która wspólnie z Centrum 
Kultury zorganizowała również 
wystawę pokonkursową, skła-
dającą się z najlepszych nade-
słanych prac. Ekspozycję można 
było oglądać w Poczekalni PKP 
w dniach 3-17 lipca. Prace były 
na tyle sugestywne, że po jej 
obejrzeniu zapewne niejeden 
palacz pomyślał o pożegnaniu 
się z nałogiem.     (kb) 
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Wystawa sposobem na nałóg

W tym roku przypada 140. 
rocznica urodzin i 80. rocznica 
śmierci Bolesława Leśmiana. 
Artur Sandauer uważał go za 
najwybitniejszego polskiego 
poetę od czasów Norwida. Do-
brze się stało, że 23 czerwca w 
Willi Radogoszcz publiczność 
miała okazję posłuchać wier-
szy Leśmiana w wykonaniu ze-
społu Mimochodem. Koncert 
zbiegł się z zakończeniem pię-
cioletniej pracy na stanowisku 
kierownika Willi Radogoszcz 
przez Annę Woźniak, która po-
dziękowała swoim współpra-
cownikom oraz publiczności za 
wsparcie. Jednocześnie przy-
znała, że Leśmian jest także jej 
ulubionym poetą. 

Jeśli wyobrażałem sobie, jak 
powinna brzmieć muzyka do 

wierszy Leśmiana, to właśnie 
w ten sposób, jaki zaprezento-
wał zespół Mimochodem. Było 
baśniowo, ale jednocześnie 
dynamicznie. Scenę zaludniły 
topielce i żebracy. Ważną rolę 
odgrywają wyświetlane pod-
czas koncertu slajdy. Jeszcze 
w tym roku powinna ukazać 
się płyta zespołu z leśmianow-
skim repertuarem. Dzięki temu 
takie utwory jak „Karczma”, 
„Niegdyś dom mój ochoczy”, 
„Po co tyle świec nade mną” 
czy „Szmer wioseł” pozostaną 
dłużej w naszej pamięci.

Zespół wystąpił w składzie: 
Małgorzata Pałubska, Mate-
usz Nagórski, Adeb Chamonn 
i Marcin Zadronecki. 

    Tekst i fot.  
Sławomir Sadowski  

Mimochodem Leśmian
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Lipa to nie lipa
– Inspiruje mnie życie – mówi 
Ryszard Czarnecki, autor wy-
stawy, której wernisaż odbył 
się 7 lipca w Willi Radogoszcz. 
Rzeźbiarz jest zapalonym moto-
cyklistą, jednak nie tylko konie 
mechaniczne można podziwiać 
w pracach artysty. Rozległość 
tematyczna zaprezentowanego 
„Świata spod dłuta”  jest tak wie-
lowątkowa, jak muza grodziskie-
go autora. Wystawa rzeźb wy-
konanych w  drewnie lipowym, 
bynajmniej nie lipnych, potrwa 
do końca sierpnia.    (mm)

W sierpniu będzie można 
zobaczyć drugi teledysk gro-
dziskiego zespołu T.T. Band. 
Po „Black blues” nakręconym 
pod koniec ubiegłego roku 
wizualnej ilustracji doczekał 
się utwór „Country Boy”. W ob-
razie, który zostanie opubliko-

wany na portalu youtube, po-
jawiają się ujęcia grodziskich 
krajobrazów i miejsc takich jak 
deptak, Dworek Skarbków czy 
Park Skarbków, a niepoślednią 
rolę odegrał zabytkowy samo-
chód desoto z Muzeum Moto-
ryzacji i Techniki.      (kb) 

Wystarczy wejść do Poczekal-
ni PKP na grodziskim dworcu, 
by poczuć atmosferę wakacji. 
Wszystko za sprawą pejzaży, 
kwiatów i wiejskich chat, któ-
re zdobią płótna Anny Szcze-
śniak. Prace artystki związanej 
od urodzenia z Ziemią Łowic-
ką można podziwiać od 18 do 
31 lipca. Jest to ostatnia wysta-
wa przed planowanym na sier-
pień remontem galerii.   (mm) 
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Praca Wiktorii Szy-
mańskiej z Gimna-
zjum im. J. Chełmoń-
skiego w Józefinie, 
która zajęła I miejsce 
w konkursie „Sprawa 
warta jest hałasu, 
na palenie szkoda 
czasu”
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Szanowni Mieszkańcy,  
Drodzy Czytelnicy,
w trwającym okresie wakacyjnym nie 
zwalniamy tempa działań. To właśnie teraz 
udało nam się ukończyć wiele procedur 
przetargowych.

Jak zapewne Państwo widzicie, na rogu 
ulic Bartniaka i 3 Maja rozebraliśmy budy-
nek, który miał bogatą historię, ale niestety 
bardzo słabą architekturę. W tym miejscu 
rozpoczęliśmy budowę Interaktywne-
go Centrum Edukacyjno-Społecznego, 
czyli placówki zaspokajającej potrzeby 
seniorów i zapewniającej dostęp do no-
woczesnej oferty biblioteki. Zakończenie 
inwestycji przewidujemy we wrześniu 
przyszłego roku.

Przy placu Króla Zygmunta Starego roze-
braliśmy aż pięć budynków. Powstał nowy 
duży plac, na zagospodarowanie którego 
za chwilę ogłosimy konkurs i wyłonimy 
najładniejsze rozwiązanie architektoniczne. 
Będziemy się starali przygotować piękny 
kompleks, w którym powstanie m.in. szkoła 
muzyczna. Podpisaliśmy akt notarialny na 
zakup działki od strony ul. Wólczyńskiej, aby 
umożliwić wjazd na parking również z tego 
kierunku. Chcemy wybudować tam duży 
parking podziemny dla ponad stu samo-
chodów, dzięki czemu skończy się problem 
parkowania w centrum miasta i  przed ko-
ściołem św. Anny przy okazji uroczystości.

Kolejna realizowana inwestycja, której 
Państwo nie widzicie, ale z której mam na-
dzieję, że będziecie się cieszyli, to rewita-
lizacja parku i dworku w Adamowiźnie po 
rodzinie Chełmońskich. To będzie jedno 
z  najpiękniejszych miejsc na Mazowszu, 
zupełnie unikalne, w którym będziemy 
prowadzić działalność kulturalną.

Niebawem skończymy przebicie do 
ul.  Dalekiej. Rozpoczęliśmy projekt tego 
przebicia dalej, do ul. Warszawskiej. Wpły-
wają nam już w tej sprawie protesty. 

Chciałbym przekazać, również na łamach 
„Bogorii”, szczególnie tym z Państwa, któ-
rzy podpisują te protesty, że tam ma po-
wstać droga wyłącznie dla ruchu lekkiego. 
Nie będzie możliwości, aby jeździły tam-
tędy tiry. To będzie łącznik, również dla 
tych, którzy podpisują się pod protestami, 
by ułatwić Państwu dojazd do basenu, 
targowiska, szpitala, potem obwodnicy. 
Przypominam, że ta ulica była w planach 
od ponad 20 lat. Nie ukrywam więc, że 
jestem zaskoczony zaistniałą sytuacją, ale 
w związku z tym, przeprowadzimy konsul-
tacje, aby Państwa zapoznać z  koncepcją 
i wysłuchać Państwa uwag. Działamy dla 
Was, a nie przeciwko Wam.

Rozpoczęliśmy akcję „Nie dojeżdżaj – 
praca jest w Grodzisku Mazowieckim”.  
W związku z tym, że buduje się u nas kilka 
nowych firm, dotychczasowe przedsię-
biorstwa się rozbudowują i jest koniunk-
tura w gospodarce, przybyło miejsc pracy. 
Dlatego wpadliśmy na pomysł, żeby za-
chęcić mieszkańców Grodziska do pracy 
na miejscu, bez konieczności dojazdu. Za-
chęcam do rozważenia takiej opcji. Oferty 
pracy są wystawione w naszej Galerii Po-
czekalni – Przestrzeni Kulturze Przyjaznej. 
Przy okazji, chciałbym dodać, że galeria 
zmieni swoje oblicze – w sierpniu zostanie 
zamknięta celem przygotowania nowej 
aranżacji tej przestrzeni. Chcemy ją urzą-
dzić w taki sposób, aby była jeszcze bar-
dziej funkcjonalna i ciekawsza.

Pamiętamy o naszych sołectwach. 
Ogłosiliśmy przetargi na budowę świetlic 
w Szczęsnem i Kraśniczej Woli. Jesteśmy 
w trakcie budowy świetlicy w Chlebni. 
Przygotowujemy kolejne świetlice w Opy-
pach, Mościskach i Czarnym Lesie. Ogła-
szamy również przetarg na boisko i plac 
zabaw w Kłudnie Nowym. W Izdebnie 
Kościelnym rozpoczynamy remont remizy 
i ogłosiliśmy przetarg na projektowanie 
hali sportowej przy Szkole Podstawowej. 

W perspektywie będziemy chcieli tę szko-
łę rozbudować, bo wierzymy, że zaintere-
sowanie inwestorów budową firm wzdłuż 
trasy do A2 spowoduje przyrost ludności 
w tym rejonie. Mamy tam mocne uzbroje-
nie, pracujemy nad kanalizacją. 

Wierzę głęboko, że jesteście Państwo za-
dowoleni z naszej „małej obwodnicy” – dro-
gi która była w złym stanie technicznym, 
gdzie znacząco poprawiliśmy komfort jaz-
dy poprzez położenie nakładki asfaltowej. 
Zachęcam właścicieli samochodów osobo-
wych do korzystania z niej. Wystarczy po-
jechać tunelem przy ul. Bałtyckiej i w prze-
ciągu ok. 10 minut możecie dojechać do 
autostrady. Jest to naprawdę świetny do-
jazd, bez korków, bez sygnalizacji świetlnej. 
Ogólnie, robimy wiele dróg na terenach 
wiejskich, co pozwoli Państwu na wygod-
niejsze poruszanie się. Szczególnie na te-
renie Adamowizny, Kałęczyna, Kozerek, 
Kraśniczej Woli, Książenic, Makówki, Opyp 
i Żukowa.

Życzę, abyście okres wakacji i urlopów 
spędzili Państwo jak najpiękniej. Wytchnie-
nia i odpoczynku od codzienności – nała-
dujcie akumulatory pozytywną energią!

Grzegorz Benedykciński,
Burmistrz Grodzisk Mazowieckiego

Wstępniak od Burmistrza

W hołdzie Kresowiakom
– Każdy grób i przelana krew żołnierza polskiego powinny być 
upamiętnione, a każda rocznica uczczona – mówił Janusz 
Sobieraj, który przewodniczył grodziskiej delegacji na Litwie 
podczas obchodów 73. rocznicy Operacji „Ostra Brama” 
zorganizowanych w dniach 7-10 lipca przez Stowarzyszenie 
Łagierników Żołnierzy AK.
Honorowemu Obywatelowi Grodziska 
towarzyszyli reprezentujący środo-
wiska kombatanckie oraz harcerskie 
Anna Ojrzyńska, Halina Wieczorek, 
Aneta Stankiewicz oraz Jan Korniluk. 
W programie obchodów z udziałem 
przedstawicieli władz RP, obok głów-
nej uroczystości na wileńskiej Rossie, 
znalazły się m.in. msze św. i modlitwy 
za dusze poległych żołnierzy AK, a tak-

że koncert patriotyczny chórów kreso-
wych z Białorusi i Litwy. 

Stowarzyszenie Łagierników Żołnie-
rzy AK, którego zaproszenie przyjęła 
delegacja miasta, nie tak dawno ko-
rzystało z gościnności podgrodziskiej 
Kuklówki wybierając ją na miejsce 
XXXII Międzynarodowego Zjazdu swo-
jej organizacji. 

  Małgorzata Müldner fo
t. 
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WIEŚCI Z RATUSZA
Zatwierdzenie sprawozdań finansowego i z wykonania budżetu oraz 
udzielenie absolutorium z tytułu wykonania tegoż za 2016 rok, zmiany 
w uchwale budżetowej, wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia 
partnerskiego z miastem stołecznym Warszawą oraz określenie 
regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie wychowania 
przedszkolnego – to główne tematy czerwcowej sesji Rady Miejskiej, 
która odbyła się 28 czerwca.

Absolutorium udzielone
Radni jednogłośnie przyjęli sprawozdania 
finansowe oraz z wykonania budżetu za 
2016 rok. Skarbnik gminy Piotr Leśniewski 
podkreślał, że był to dobry rok. Dochody 
budżetu wyniosły nieco ponad 207 mln zł, 
natomiast wydatki zamknęły się kwotą po-
nad 196 mln zł. Aktywa trwałe na koniec 
roku wyniosły 894 mln zł, natomiast nad-
wyżka dochodów nad wydatkami to ponad 
10,5 mln zł. Regionalna Izba Obrachunkowa 
pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie 
finansowe, więc radni w głosowaniu jed-
nogłośnie zatwierdzili sprawozdanie. Takiej 
jednomyślności nie było przy głosowaniu 
nad absolutorium dla burmistrza za wyko-
nanie ubiegłorocznego budżetu. Komisja 
Rewizyjna po przeanalizowaniu sprawozda-
nia z wykonania budżetu rekomendowała 
Radzie Miejskiej udzielenie absolutorium, do 
wniosku tego uwag nie wniosła Regionalna 
Izba Obrachunkowa, natomiast w trakcie 
głosowania troje radnych (Ewa Górska, Alicja 
Pytlińska i Krzysztof Kowalczyk) wstrzymało 

się od głosu przekazując do protokołu z sesji 
swoje uwagi dotyczące wykonania budżetu, 
co jednak nie wpłynęło na wynik głosowa-
nia. Po 18 głosach „za” burmistrz Grzegorz 
Benedykciński absolutorium uzyskał.
Więcej pieniędzy na szkoły
Podczas sesji nie obyło się bez dokonania 
zmian w tegorocznym budżecie i wielolet-
niej prognozie finansowej. Jak tłumaczył 
skarbnik Piotr Leśniewski, zaistniała koniecz-
ność przeznaczenia większych środków na 
wakacyjne remonty szkół (około 350 tys. zł). 
Również więcej pieniędzy (o 200 tys. zł) gmi-
na przeznaczy na modernizację przedszko-
li (m.in. placówki nr 1 i 7). Radni powyższe 
zmiany zatwierdzili.
Wsparcie dla małych firm
Radni wyrazili zgodę na zawarcie umowy 
partnerskiej z m. st. Warszawą na realizację 
projektu dotyczącego promocji gospodarczej 
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

– Projekt skierowany jest do małych firm 
– mówił wiceburmistrz Tomasz Krupski. – 
W konkursie zostaną wyłonione dwie firmy, 
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        Z głębokim smutkiem i żalem 
zawiadamiamy, 

że 26 maja 2017 roku  
w Grodzisku Mazowieckim  

w wieku 70 lat
zmarł nasz Kolega i Przyjaciel

Andrzej Łukasik
działacz muzyczny

Wyrazy serdecznego współczucia
Rodzinie i Bliskim

składają
Lechosław Strug-Kwiatkowski 

i Bardowie Zachodniego  
Mazowsza

    Z wielkim żalem Fundacja Osób 
Niepełnosprawnych Ruchowo 

„Godne Życie”  
żegna wieloletniego 
współpracownika  

Michała Mazura  
– przyjaciela,  

człowieka o ogromnej 
wrażliwości i wielkim sercu, 

któremu los niepełnosprawnych 
był bardzo bliski.

Rada i Zarząd Fundacji

Konsul z Krzyżem Zasługi
28 czerwca 2017 roku Konsul Honorowy RP w Nicei – Pan 

Wiesław Forkasiewicz został uroczyście odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. 
Warto zaznaczyć, że Honorowy Konsul RP 
w Nicei – Pan Wiesław Forkasiewicz – wraz 
z małżonką – Jolantą Forkasiewicz – preze-
sem Stowarzyszenia Azur Club France – Po-
logne od 2009 roku współpracują z Zespo-
łem Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim 
w  zakresie realizacji projektów zagranicz-
nych staży zawodowych dla uczniów z klas 
gastronomicznych i hotelarskich Techni-
kum nr 1 w Zespole Szkół nr 1. To dzięki ini-
cjatywie Państwa Forkasiewiczów udało się 
znaleźć stałego partnera w projektach mo-
bilności – Union Patronale des Cafetiers Re-
staurateurs et Metiers de la nuit Côte d'Azur 
(Stowarzyszenie Restauratorów w Nicei), 
a  tym samym miejsca odbywania praktyki 
zawodowej dla uczniów. 

Państwo Forkasiewiczowie patronują 
realizowanym projektom i dbają o wysoką 
jakość miejsca stażu. Motywują do podno-
szenia umiejętności zawodowych i języko-
wych, propagują naukę języka francuskiego 
w polskich szkołach. 

Szanownemu Panu Konsulowi serdecznie 
gratuluję przyznanego przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej tego wyjątkowego 
i w pełni zasłużonego odznaczenia. Kolejne 
etapy życia Pana Konsula stanowią ważne 
świadectwo troski o losy Ojczyzny i lokalnej 
społeczności. Dzięki naszej współpracy spo-
łeczności Polski i Francji stają się przyjazne 
i nowoczesne. 

Starosta Marek Wieżbicki

które objęte będą doradztwem, szkolenia-
mi, a także wyjazdami zagranicznymi, po to, 
by zwiększyć swoje możliwości eksportowe. 
Gmina poza promocją projektu i  przepro-
wadzeniem konkursu na wyłonienie benefi-
cjentów nie poniesie kosztów finansowych, 
natomiast firmy, które zostaną wybrane, zy-
skają na tym około 75-100 tys. zł – zakończył 
Tomasz Krupski.
Konkurs w odwodzie
Brak miejsc w publicznych przedszkolach, 
co związane jest z reformą systemu oświaty, 
spowodował określenie przez Radę Miej-
ską regulaminu otwartego konkursu ofert 
na zapewnienie korzystania z wychowania 
przedszkolnego oraz kryteriów wyboru 
ofert. Dzięki uchwale, po przeprowadze-
niu naboru uzupełniającego przez Biuro 
Oświaty, ratusz mógł zorganizować kon-
kurs na zapewnienie miejsc w placówkach 
niepublicznych, gdy okazało się, że nie ma 
możliwości zagwarantowania odpowied-
niej liczby miejsc dzieciom w przedszkolach 
prowadzonych przez gminę.

Ponadto na sesji uchwalono miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego dla 
części terenu miasta Grodziska oraz dla czę-
ści wsi Marynin. Podczas czerwcowych obrad 
wręczono także legitymacje nowym sołty-
som: Iwonie Skrzyńskiej z Kozer i Mirosławo-
wi Borkowskiemu z Chrzanowa Małego.

      (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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Nadarzyńska pod obserwacją

Przyjazne ściany pediatrii

Niespodzianka z Niespodzianką?

Biblioteka  
w centrum
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    Koleżance
Alicji Assynger

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

Taty
składają

Dyrygentka 
z Chórem UTW „Fermata”

Remontowana od kilku miesięcy zabytko-
wa Willa Niespodzianka po etapie dekon-
strukcji, w trakcie którego była systema-
tycznie pozbawiana przez budowlańców 
dachu, stropów, podciągów, czyli w dużym 
skrócie sprowadzana do postaci gołych 
murów, teraz pięknieje z każdym dniem. 
Stare elementy konstrukcyjne zostały wy-
mienione, rozprowadzono instalacje elek-
tryczne, sanitarne i AV, osuszone zostały 
ściany parteru, podobnie jak fundamenty, 
które dodatkowo wzmocniono, na dużej 

części budynku pojawił się nowy dach, za-
brano się także za elewację. Świadectwem, 
jak gruntowny jest remont, pozostaje dach 
charakterystycznej wieżyczki, który na ra-
zie zajmuje miejsce obok obiektu i wciąż 
jest rekonstruowany, co łatwe nie jest, bo 
niemal wszystkie elementy docinane są 
ręcznie. Cała inwestycja planowo powinna 
zakończyć się w marcu przyszłego roku, 
jednak podobno jest szansa, że wykonaw-
ca zrobi niespodziankę i Niespodzianka bę-
dzie gotowa wcześniej.    (kb)

– Od września zaprosimy wszystkich 
uczniów, nauczycieli i rodziców do bi-
blioteki, która będzie mieściła się w  sa-
mym centrum szkoły obok gabinetu 
dyrektora, sekretariatu i pokoju nauczy-
cielskiego, nie jak do tej pory w końcu 
budynku. Przeniesienie księgozbioru 
oraz mebli byłoby trudne do wykonania 
dla samego personelu, dlatego skorzy-
staliśmy z pomocy działającej przy Citi 
Handlowy Fundacji Kronenberga – mó-
wiła Edyta Morwińska, która czuwała 
nad całością przedsięwzięcia. Między-
narodowa grupa 100 studentów rozpo-
czynających praktyki w banku od wo-
lontariatu przybyła do Grodziska 4 lipca 
i nie tylko wsparła nauczycieli w  prze-
prowadzce gimnazjalnej biblioteki, lecz 
także zadbała o odmalowanie szkolnego 
placu zabaw i ogrodzenia.     (mm) Remont ul. Nadarzyńskiej jest bacznie ob-

serwowany przez mieszkańców, dla których 
korzystanie z objazdów jest uciążliwe. Dla-
tego nie uszło ich uwadze, że na budowie 
zdarzają się dni, kiedy niewiele się dzieje, co 
tylko powoduje irytację, że prace się prze-
ciągną. Jednak zarządca drogi zapewnia, że 
wszystko idzie zgodnie z planem.

– Remont ulicy Nadarzyńskiej, mimo nie-
spodzianek związanych z wodami grunto-
wymi i podziemnymi instalacjami, na które 
natrafiają drogowcy, przebiega bez opóź-

nień. Obserwowane przestoje w pracy po-
dyktowane są przerwami technologicznymi, 
m.in. zastrzeżonym wcześniej udostępnie-
niem drogi dla samochodów dowożących 
beton na budowę trasy S8 oraz procesem 
utwardzania nawierzchni. Zakończenie in-
westycji przewidziane jest na 8 października 
– uspokaja mieszkańców dyrektor Powiato-
wego Zarządu Dróg Magdalena Podleśna, 
która nie wyklucza, że mieszkańcy Grodzi-
ska przejadą ul. Nadarzyńską już w drugiej 
połowie września.      (mm)

Do końca wakacji na Oddziale Pediatrii 
w  Szpitalu Zachodnim potrwają prace mo-
dernizacyjne. Ich zakres może nie jest wiel-
ki, za to rezultat będzie bardzo efektowny 
i  pożyteczny. By szpitalna przestrzeń stała 
się nieco bardziej przyjazna małym pacjen-
tom na ścianach malowane są m.in. postaci 
zwierząt. – Idea jest taka, by przedstawić 
podróż do różnych krain – oceanu, lasu, gór 
czy sawanny – mówi ordynator pediatrii Ra-
dosław Suchner (na zdjęciu), pomysłodawca 

akcji, w którą zaangażowali się wolonta-
riusze i pracownicy szpitala, a finansowo 
wsparł ją Urząd Miejski. Oprócz ściennych 
malunków na oddziale trwa wymiana rolet, 
a na ścianach do wysokości 1,1 m zainsta-
lowane zostaną specjalne płyty ochronne, 
które są łatwo zmywalne. Jak zapewnia Ra-
dosław Suchner, z uwagi na mniejszą liczbę 
pacjentów w okresie wakacji, prace w żaden 
sposób nie kolidują z normalnym funkcjono-
waniem oddziału.     (kb)
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    Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek,
a wspomnień nikt nam nie odbierze,

zawsze będą z nami.

Pani
Magdalenie Żaglewskiej

oraz Jej Bliskim
najszczersze wyrazy współczucia

i otuchy w trudnych chwilach
z powodu śmierci

Ojca
składają

Nauczyciele i Pracownicy
Gimnazjum nr 3

 im. Leonida Teligi w Grodzisku 
Mazowieckim

W grodziskiej Dwójce 
reforma edukacji połączyła 
podstawówkę z gimnazjum, 
a w konsekwencji scaleniu 
zostały poddane zbiory 
dotychczasowych dwóch 
bibliotek szkolnych. fo

t. 
kb

 (2
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Aktywni seniorzy  
w strefie

W ramach projektu Biblioteka Publiczna, 
Centrum Kultury, Ośrodek Sportu i Rekre-
acji, Willa Radogoszcz i PKP Poczekalnia 
przygotowały szereg propozycji z myślą 
o seniorach, a zaangażowanie uczestników 
i  liczba chętnych do udziału w zajęciach 
i  imprezach przeszły wszelkie oczekiwa-
nia organizatorów. Bardzo zróżnicowana 
oferta sprawiła, że seniorzy mogli m.in. po-
znać podstawy języka angielskiego bardzo 
przydatne w opanowaniu elementarnych 

umiejętności informatycznych, zajęcia 
z gimnastyki rekreacyjnej pomagały rozluź-
nić mięśnie i niwelować stany bólowe, chęt-
nie spacerowano z kijkami nordic walking, 
były spotkania w klubie podróżnika, a jego 
członkowie podróżowali nie tylko palcem 
po mapie przy projekcji slajdów, lecz tak-
że wędrowali pieszo grodziskimi szlakami, 
jak również wyjeżdżali na wycieczki pocią-
giem do Krakowa czy na eskapady autoka-
rowe do miejsc, które sami zaproponowali. 
Dużym zainteresowaniem cieszył się kurs 
flamenco połączony z opowieściami o kul-
turze i kuchni Andaluzji. Liczną frekwencję 
zdobywały seanse filmowe, a wszelkie re-
kordy popularności biły piątkowe koncerty 
z cyklu „Gdzie są gwiazdy z tamtych lat”, któ-
re gromadziły tak licznych odbiorców, że co 
miesiąc organizowane były dodatkowe po-
ranne koncerty, gdyż wejściówki na połu-
dniowe koncerty rozchodziły się w mgnie-
niu oka. W ramach projektu powstała też 
grupa teatralna, która działając pod okiem 
reżyserki Katarzyny Radeckiej przygotowa-
ła spektakl na podstawie „Wesela” Stanisła-
wa Wyspiańskiego. Premiera (na zdjęciach)
odbyła się podczas gali podsumowującej 
projekt, w którym średnio każdego miesią-

ca brało udział ok. 2800 seniorów, co istotne 
zwłaszcza w kontekście rozpoczynającej się 
budowy mediateki.

– Spełniły się oczekiwania organizatorów 
– mówił burmistrz Grzegorz Benedykciński 
zapewniając, że jest spokojny o to, że me-
diateka po oddaniu do użytku we wrześniu 
przyszłego roku zapełni się seniorami. – 
Chcemy dać seniorom szansę na realizację 
ich marzeń i ciekawe spędzanie wolnego 
czasu, którego na emeryturze jest sporo. 
Społeczeństwo nam nie młodnieje, a wręcz 
odwrotnie, więc seniorów będzie przyby-
wało. Mediateka będzie także nową siedzi-
bą biblioteki, więc dziadkowie z wnukami 
będą mogli przychodzić razem i każdy znaj-
dzie jakąś propozycję dla siebie – zakończył 
burmistrz Grodziska.

Jak mówili seniorzy, którzy licznie przy-
byli na galę, dużą wartością projektu była 
integracja środowiska. Nawiązały się nowe 
przyjaźnie. Po wakacjach nastąpi druga 
odsłona projektu. Jego inauguracja przewi-
dziana jest 22 września podczas koncertów 
„Gdzie są gwiazdy z tamtych lat”. Na scenie 
w sali kinowej grodziskiego Centrum Kul-
tury ze swoimi recitalami wystąpi wówczas 
Krzysztof Cwynar.         (miecz.)

Zgodnie z zapowiedziami, które 21 czerwca 
podczas podpisania umowy na realizację 
budowy mediateki złożył Sławomir Kukwa, 
prezes firmy Mekrs, która wygrała przetarg 
na budowę obiektu, wykonawca bez zwło-
ki wziął się do roboty. 11 lipca budynek 
przy ul. Bartniaka 24, czyli dawna sie dzi - 
ba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 
TPD, koła Polskiego Związku Niewidomych 
czy wydziałów OPS, jeszcze stał, dzień póź-
niej została po nim jedynie góra gruzu. Po 

zakończeniu etapu rozbiórkowego w cią-
gu najbliższych tygodni mieszkańcy będą 
świadkami, jak mediateka pnie się w górę. 
Obiekt, w którym siedzibę znajdzie Bibliote-
ka Publiczna i Interaktywne Centrum Eduka-
cyjno-Społeczne, powinien być gotowy we 
wrześniu przyszłego roku.

– Potrzeba stworzenia centrum senioral-
nego jest ogromna. Budynku, gdzie będą 
się odbywały różnego rodzaju zajęcia, 
spotkania, również uroczystości, ale także 

zabawy, bo dziś emeryci nie mają swojego 
jednego miejsca. Z drugiej strony nasza Bi-
blioteka Publiczna potrzebuje odpowied-
nich pomieszczeń dostosowanych do jej 
działalności, czego nie gwarantują pomiesz-
czenia Centrum Kultury, które z kolei też 
cierpi na brak miejsca prób dla orkiestry 
czy chórów – mówi burmistrz Grzegorz 
Benedykciński, zapowiadając, że uroczyste 
otwarcie obiektu planowane jest wstępnie 
14 października 2018 roku.      (kb)

Pierwsza edycja Strefy Aktywnego Seniora w gminie Grodzisk 
zakończona. 16 czerwca w sali widowiskowej Centrum Kultury 
podsumowano działania, które prowadzono w mieście od 
stycznia, by wypełnić czas wolny mieszkańcom w wieku 60+, 
jak również wykorzystać wolną przestrzeń Centrum Kultury 
w godzinach przedpołudniowych.

Czas na budowę mediateki
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16 czerwca zakończyła się pierwsza edy-
cja miejskiego projektu Strefa Aktywne-
go Seniora w Grodzisku. Jaka była gene-
za tego przedsięwzięcia realizowanego 
przez placówki gminne, a koordynowa-
nego przez Bibliotekę Publiczną?

– Pomysł programu dla osób 60+ poja-
wił się jesienią ubiegłego roku i wyszedł od 
burmistrza Grzegorza Benedykcińskiego, 
który zaprosił na spotkanie szefów Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji, Ośrodka Kultury oraz 
Biblioteki Publicznej. I to właśnie bibliote-
ce przypadł zaszczyt – tak mogę powie-
dzieć – koordynowania projektu z uwagi na 
wówczas planowaną, a dziś już rozpoczętą, 
budowę mediateki, czyli obiektu łączące-
go w niedalekiej przyszłości naszą siedzibę 
i centrum integracji i aktywizacji seniorów.
Inauguracja nastąpiła 10 lutego. Jak wy-
glądały przygotowania do realizacji Stre-
fy Aktywnego Seniora? 

– Od samego początku istotne było, by 
oferty nie wymyślać, tylko dostosować ją do 
realnych potrzeb. Dlatego wspólnie z  bur-
mistrzem przygotowaliśmy dla seniorów 
ankiety, które rozdawane były w bibliotece, 
urzędach i innych instytucjach miejskich. 
Bardzo dużo rozmawialiśmy też z osoba-
mi starszymi, starając się dowiedzieć, jakie 
aktywności by ich interesowały. Drugim 
aspektem, na który szczególnie zwracaliśmy 
uwagę, byli adresaci – chcieliśmy dotrzeć 
nie tylko do osób, które już wcześniej prze-
jawiały aktywność w związkach, klubach, 
UTW. Zależało nam, by zachęcić do przyjścia 
również osoby, które dotychczas nie korzy-
stały z żadnej oferty.
Z tego, co Pani mówi, można odnieść wra-
żenie, że recepta na udany projekt jest 
prosta – wystarczy zdiagnozować potrze-
by i na nie odpowiedzieć.

– Trochę tak jest, bo właściwa diagnoza 
potrzeb to podstawa. Natomiast w realizację 
projektu oprócz Biblioteki Publicznej zaan-
gażowane były Ośrodek Sportu i Rekreacji 
oraz Ośrodek Kultury i jego placówki: Willa 
Radogoszcz i PKP Poczekalnia, więc choćby 
koordynacja oferty wszystkich jednostek 
była wyzwaniem. Ideą programu było wyko-
rzystanie przestrzeni Centrum Kultury, które 
w godzinach przedpołudniowych jest mniej 
oblegane. Jednak różnorodność tych zajęć 

powodowała, że również trzeba było wszyst-
ko ułożyć tak, by nikt sobie nie przeszkadzał. 
Kolejnym wyzwaniem było pozyskanie od-
powiednich specjalistów, instruktorów, ani-
matorów, którzy poprowadziliby zajęcia na 
wysokim poziomie. Ważna była też systema-
tyczność zajęć, dzięki czemu seniorzy mogli 
sobie tak zorganizować swój osobisty grafik 
dnia, żeby uczestnictwo w SAS nie kolidowa-
ło z innymi aktywnościami czy obowiązkami.
Frekwencja przerosła oczekiwania orga-
nizatorów?

– Tak naprawdę nie bardzo wiedzieliśmy, ilu 
osób możemy się spodziewać. Na pewno po-
zytywnie zaskoczyła nas odpowiedzialność, 
z jaką do zajęć podchodzili ludzie, bo jeśli już 
ktoś się zapisał na dane zajęcia, to z reguły 
w  nich uczestniczył. Dla mnie niespodzian-
ką była pozytywna energia, jaka pojawiła się 
jako wartość dodana. Okazało się, że seniorzy 
uczestniczący np. w zajęciach ruchowych po-
tem mieli jeszcze ochotę, by wspólnie usiąść 
przy kawie, herbacie, porozmawiać. I sami or-
ganizowali sobie spontanicznie takie spotka-
nia, w których brało udział 20-30 osób. Cieszy 
mnie, że ok. 30 proc. wszystkich uczestników 
projektu stanowili ludzie, którzy do tej pory 
pozostawali poza zorganizowanymi przez 
miasto działaniami. 
Do końca czerwca uczestnicy mogli wy-
pełniać ankiety na temat Strefy Aktyw-
nego Seniora. 

– Ankiety opierały się głównie na pytaniu, 
jakie aktywności powinny się pojawić w ko-
lejnej edycji. Jeśli chodzi o opinię na temat 
pierwszej edycji, były to komentarze życz-
liwe lub bardzo życzliwe. Uczestnicy prze-
ważnie chcą utrzymania dotychczasowych 
zajęć. Już teraz mamy 200 zainteresowanych 
gimnastyką, być może dlatego że prowadzą 
ją nie osoby od fitnessu, tylko rehabilitanci, 
co dla seniorów jest bardzo istotne. Dużym 
zainteresowaniem cieszą się też taniec i kur-
sy komputerowe. Ankiety nadal są dostępne 
w bibliotece i można je wypełniać, by do 
połowy sierpnia zgłaszać swoje propozycje 
zajęć na drugą edycję, która ruszy w drugiej 
połowie września.
Na początku lipca rozpoczęła się budowa 
mediateki, a to oznacza, że…

– Że bardzo się cieszę! W kontekście no-
wego budynku Strefa Aktywnego Seniora 

pokazała, że środowisko seniorów ma ol-
brzymi potencjał. Ale nie chciałabym, by 
oferta mediateki dotyczyła tylko seniorów 
– to ma być prawdziwe centrum integracji. 
Dlatego zależy nam na młodzieży i kontynu-
acji współpracy z Młodzieżową Grupą Kon-
sultacyjną, z którą zdążyliśmy się zaprzy-
jaźnić. Chcemy też nawiązać współpracę ze 
Związkiem Dużych Rodzin 3+. 
Jak będzie wyglądała przestrzeń w me-
diatece?

– Na parterze będzie miejsce do ćwiczeń, 
sala konferencyjno-audytoryjna, sala ko-
minkowa do spotkań kameralnych, będzie 
też zaplecze kuchenne, bo myślimy o moż-
liwości zjedzenia posiłku. Przewidziana jest 
też część komercyjna, w której być może 
znajdzie się kawiarnia. Jest też dużo prze-
strzeni otwartych, które w zależności od 
potrzeb będzie można łatwo adaptować. 
Na piętrze znajdować się będzie księgozbiór 
i właściwa siedziba biblioteki, a także stre-
fy malucha i młodego czytelnika. Ponadto 
na antresoli znajdą się pomieszczenia do 
mniejszych spotkań oraz dyżurów specjali-
stów – konsultacje będą prowadzić lekarz, 
prawnik czy psycholog.
Czy te dodatkowe działalności nie przy-
słonią nieco tradycyjnej roli biblioteki? 

– Nie. Nasza praca jest podzielona na 
dwie uzupełniające się części – podsta-
wową, czyli czytelniczą, i działalność 
okołoczytelnicza. Osoby, które przycho-
dzą na zajęcia, potem często odwiedzają 
wypożyczalnię czy czytelnię. Dowiadują 
się, że mamy w zasobach książki z dużym 
drukiem, mamy audiobooki. Chciałabym, 
żeby mediateka działała nie na zasadzie 
okazjonalnych wydarzeń, tylko prowadziła 
działania systematyczne, realizowała pro-
gramy, zajęcia, skupiała się na codziennej 
pracy z mniejszymi grupami. Nie widzę 
innej drogi rozwoju biblioteki, bo jeżeli 
bym opierała się tylko na udostępnianiu 
książek, to pewnie wystarczyłyby pomiesz-
czenia, którymi dysponujemy w Centrum 
Kultury, ale tracilibyśmy czytelników. Bo 
ludzie chcą nie tylko wypożyczać książki. 
Chcą uczestniczyć w zajęciach, a żeby one 
mogły się odbywać, muszą być przestrze-
nie, a obecnie tych przestrzeni nie mamy. 
Dziękuję za rozmowę. 

Z Dorotą Olejnik, dyrektorem 
grodziskiej Biblioteki Publicznej, 
rozmawiał Krzysztof Bońkowski.

Biblioteka  
potrzebuje   
przestrzeni
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To, że coś jest na rzeczy, po-
twierdzili właściciele przed-
siębiorstw zajmujących się 
wywozem ścieków. – W związ-
ku z zatorem w grodziskiej 
oczyszczalni i długim czasem 
oczekiwania na opróżnienie 
szambiarek wolę pojechać do 
zlewni w Żyrardowie. Bo tam 
jest szybciej. Ale za to dalej, dla-
tego musiałem podnieść trochę 
cenę – mówił anonimowo jeden 
z przedsiębiorców.

Z prośbą o komentarz zwró-
ciliśmy się do grodziskiego Za-
kładu Wodociągów i Kanalizacji, 
który zarządza oczyszczalnią.

– W grodziskiej oczyszczalni 
ścieków działają dwa punkty 
zlewu nieczystości. Jeden z nich 
został wyłączony w  związku 

z awarią w dniach od 19 do 
29  czerwca. Na wniosek firm 
asenizacyjnych, by rozłado-
wać tworzące się kolejki, od 
28  czerwca do 12 lipca wydłu-
żyliśmy czas pracy działającego 
punktu do godz. 21.00. W mo-
mencie awarii zwróciliśmy się 
także do pobliskich zakładów 
w Pruszkowie, Błoniu i Żyrardo-
wie z prośbą o potwierdzenie 
możliwości przyjęcia dodatko-
wych ścieków i otrzymaliśmy 
potwierdzenie takiej gotowo-
ści. Obecnie sytuacja wróciła do 
normy, pracują dwa ciągi, a od 
14 lipca nieczystości są odbie-
rane w godz. od 6.00 do 19.00 
– informuje prezes ZWiK Michał 
Klonowski.

n Małgorzata Müldner

Do redakcji zgłosił się miesz-
kaniec ul. Narutowicza z proś-
bą o interwencję, bowiem nie 
ma możliwości wydostania 
się z  domu, a urzędnicy – jak 
przekonywał – pozostają obo-
jętni wobec jego apeli o po-
moc. Byliśmy przekonani, iż 
problem dotyczy rozkopanej 
ulicy, jednak po wizycie na-
szego rozmówcy okazało się, 
że jest osobą niepełnospraw-
ną zamieszkującą budynek 
komunalny z wejściem nie-
przystosowanym do wózków 
inwalidzkich.

Zadzwoniliśmy do dzia-
łu technicznego ZGM, skąd 
otrzymaliśmy informację, że 

procedury dotyczące wybudo-
wania pochylni do lokalu przy 
ul. Narutowicza zostały urucho-
mione i w ciągu miesiąca prace 
powinny się zakończyć. Swoją 
pomoc w wyjaśnieniu sytuacji 
zaoferowała również Małgorza-
ta Pisarska z grodziskiego OPS, 
która dotychczas nie została 
poinformowana przez swoje-
go podopiecznego o proble-
mach urzędowych. Wydaje się 
więc, że na drodze urzędowej 
najważniejsze jest pokonanie 
utrudnień w  komunikacji mię-
dzy instytucją a interesantem, 
a zdecydowanie łatwiej o to, je-
śli dobra wola jest po obu stro-
nach.   n (mm)

Śmierdząca sprawa

Komunikacja  
bez komunikacji
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Pod koniec czerwca do redakcji 
dotarły sygnały od mieszkań-
ców Grodziska, że pojawiły 
się problemy z odbiorem nie-
czystości płynnych z posesji 
prywatnych i związany z tym 
wzrost cen za usługę ze stro-
ny firm asenizacyjnych.

interwencje

Z przejazdów tych może korzystać osoba dorosła, która nie posiada 
indywidualnych uprawnień do przejazdów ulgowych odbywająca przejazd 
z dzieckiem, które nie ukończyło 16 roku życia. Osoba ta może wówczas 
wykupić dla siebie i dla dziecka jednorazowe bilety „tam” lub „tam 
i  z powrotem” według taryfy ulgowej 50%, albo nabyć w kasie biletowej 
bilet jednorazowy wg taryfy ulgowej 50% dla siebie i bilet jednorazowy dla 
dziecka zgodnie z przysługującą mu ulgą ustawową lub handlową.

Kasa biletowa dokonuje na biletach dla osoby dorosłej i dla dziecka 
adnotacji: „Przejazd rodzinny” i potwierdza ją datownikiem kasy.
Podróżny, który nabył bilet na przejazd w punkcie uprawnionym do 
sprzedaży biletów WKD lub automacie biletowym WKD dokonuje 
samodzielnie wpisu „przejazd rodzinny” na bilecie.

Osoba dorosła powinna posiadać przy sobie dokument 
stwierdzający wiek dziecka 

Jeżeli osoba dorosła odbywa przejazd z więcej niż jednym dzieckiem, 
powinna dla pozostałych dzieci nabyć bilet zgodnie z przysługującymi im 
uprawnieniami oraz posiadać dokumenty potwierdzające te uprawnienia 
(np. legitymację szkolną).

Z „przejazdów rodzinnych” można korzystać:
n  od godz. 15:00 dnia 23 czerwca 2017r. (piątek)
n  do godz. 24:00 dnia 31 sierpnia 2017r. (czwartek)

OGŁOSZENIE
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.  

przypomina, że w okresie wakacji letnich 2017 r. 
wprowadzone zostały tzw.

„przejazdy rodzinne”
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Podobno zwierzęta nie lubią głośnej muzyki, ale „głośni” muzycy uwielbiają zwierzęta. To właśnie z myślą 
o nich organizowane są rockowe koncerty w naszym mieście. Letni projekt „Dog Rock” jest jednym z po-
mysłów Straży Zwierząt Powiatu Grodziskiego, by zachęcić ludzi do pomagania bezdomnym zwierzętom.
Sytuacja stale się zmienia, ale pod opieką 
Straży Zwierząt znajduje się zwykle ok. 
50 psów, kilkanaście kotów, bywają także 
wiewiórki, jeże czy tchórzofretki. Mimo że 
Stowarzyszenie nie ma schroniska i jego 
podopieczni przebywają w domach tym-
czasowych, u wolontariuszy i przyjaciół, 
na wsparcie mogą liczyć wszystkie po-
szkodowane przez los zwierzęta.

– Mało osób zdaje sobie sprawę, że my 
tyramy przy tych koncertach. Są to godziny 
przygotowań, wszystko robimy sami, nie za-
trudniamy ludzi, a plakaty rozwieszamy po 
nocach. Równolegle jeździmy też na inter-
wencje. Za cegiełki, czyli całkowity dochód 
z muzycznych imprez, możemy pokryć 
koszty płatnych domów tymczasowych, 
zakupić lekarstwa i karmę – mówi Marta Ła-
pińska z grodziskiej Straży Zwierząt.

Już od roku, dzięki życzliwości właści-
cieli Grilla Pod Dębem, koncerty odbywają 
się przy ul. Żytniej 37. Muzycy występują 
za darmo oraz pozują do zdjęć z psiakami 
zachęcając w ten sposób do adopcji. Do-
tychczas dla bezdomniaków zagrały takie 
zespoły jak: Alcoholica, Ceti, Skadyktator, 
Crue, Tekno i wiele innych grup, które mo-
żemy zobaczyć na wielkich scenach i festi-
walach np. na Woodstocku.

– Zajmujemy się zwierzętami, natomiast 
w naszych sercach gra muzyka rockowa, 
lubimy cięższe brzmienia. Zaczęło się od 
jednego koncertu, a teraz pewnie rozro-
śnie się to do imprezy cyklicznej. Zespo-
ły są fantastyczne, w zeszłym roku grały 
u nas 4 Szmery, a teraz będzie można ich 
zobaczyć na MotoGrodzisku. Myślę, że 
warto tu przyjść, bo później będziecie ża-
łować – przekonuje Marta Łapińska.

Dużym sukcesem było zaproszenie 
na Dog Rock zespołu Lipali, który gościł 
w Grodzisku 30 czerwca.

– Jeśli jesteś wrażliwy, to sprawa jest pro-
sta – bierzesz psa i żyjesz z nim, kochasz 
go, a on kocha ciebie. Przyjechaliśmy tutaj, 
dlatego że jesteśmy normalnymi i wrażli-
wymi ludźmi. Jeżeli ktoś się zwróci do nas 
o pomoc, to po prostu staramy się pomóc 
w taki sposób, w jaki możemy, czyli grając. 
Ja od zawsze mam psy, teraz mam jedne-
go z adopcji, drugiego boksera – powie-
dział tuż po koncercie wokalista zespołu 
Tomasz Lipnicki. 

Natomiast Zenek, pierwszy głos Kaba-
nosa, podkreślił, że publiczność w Grillu 
pod Dębem jest wyjątkowa.

– Lubimy grać w Grodzisku, jesteśmy tu 
już drugi raz. Rok temu było super, a dzi-

siaj było nawet jeszcze lepiej. Uwielbiam 
zwierzęta, a w szczególności koty – mówił 
wokalista Kabanosa.

Rockowe koncerty cieszą się niemałym 
powodzeniem wśród publiczności, dopi-
suje młodzież, która przychodzi, by wspo-
móc braci mniejszych i posłuchać dobrej 
muzyki w  miłej atmosferze, jaką gwaran-
tują wolontariusze. Od niedawna koncerty 
Dog Rock zostały także objęte Honoro-
wym Patronatem Burmistrza Grodziska 
Mazowieckiego.

– W sierpniu na pewno zagra Wild Pig, 
czyli Piotr Dziki Chancewicz, znany z legen-
darnego zespołu Mech, będzie też Łukasz 
Ciechański z Antyradia. Zgłosił się do nas 
sam Paweł Małaszyński z zespołem Cochise 
a zagra jeszcze Jacek Perkowski z Tekno. Do 
końca sierpnia mamy zapełnione wszystkie 
terminy. Chętnych jest też wiele młodych 
zespołów, które chciałyby zagrać przed 
gwiazdami. Powoli słychać o Dog Rock 
Koncert w całej Polsce. Bardzo dziękujemy 
wszystkim tym, którzy zagrali i  jeszcze za-
grają – powiedziała Marta Łapińska, jedna 
z koordynatorek tego projektu.

Grodziszczanie, czekamy na Was, do zo-
baczenia na koncertach!

n  Katarzyna Mandes

POCZEKALNIA PKP 
DWORZEC KOLEJOWY
ul. 1 Maja 4
fb/poczekalnia PKP

STACJA 
NAPRAWY 
ROWERÓW
Zapraszamy mieszkańców 
Grodziska do skorzystania  

z bezpłatnych usług

SOBOTA
29 lipca 

12, 26 sierpnia 
2 września

godz. 12.30–14.30

Rockowe bezdomniaki
Strona  
Młodych
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Staram się pomagać,  
a nie krytykować

W Radzie Miejskiej zasiada Pan od po-
nad dziesięciu lat. Jak podsumowałby 
Pan minioną dekadę?

– Kiedy przyszedłem do Rady pod koniec 
2006 roku, gdy rozpoczynała się kadencja, 
uchwalany był budżet na 2007 rok. Kwota, 
którą pamiętam, to 60 mln zł. Dzisiaj nasz 
budżet  przekracza 200 mln zł i wciąż jest 
tendencja zwyżkowa. Powiększające się 
dochody gminy są zauważalne nie tylko 
z mojego punktu widzenia, co nie dziwne, 
bo jestem z tym na bieżąco, lecz także wie-
le osób dostrzega, że z roku na rok komfort 
życia w gminie Grodzisk wzrasta. Jest coraz 
ciekawiej, coraz barwniej, coraz porząd-
niej, powstaje wiele dróg, wiele nowych 
obiektów, nie brakuje bardzo śmiałych in-
westycji. Te dziesięć lat oceniam na bardzo 
duży plus. 
W poprzednich kadencjach w Radzie 
Miejskiej reprezentował Pan Platformę 
Obywatelską. Tym razem ubiegał się 
Pan o mandat radnego jako kandydat 
komitetu Niezależni. 

– Radnych poprzednich kadencji wybie-
rano według ordynacji proporcjonalnej, 
więc kandydaci indywidualni nie mieli 
szans, musieli startować z większego ko-
mitetu. Ostatnie wybory przebiegały już 
według ordynacji większościowej w okrę-
gach jednomandatowych, z czego jestem 
bardzo zadowolony. Okręgi są mniejsze, 
radni mogą działać bardziej lokalnie, mają 
szansę dostrzec więcej rzeczy. W tej chwili 
mój okręg to pięć ulic, na których się wy-
chowałem, gdzie mieszkałem całe swoje 
dzieciństwo, gdzie większość osób zna 
mnie jeżeli nie po imieniu, to z widzenia, 
znam sprawy i problemy tego środowiska. 
Przy dużych okręgach siłą rzeczy pewnych 
spraw się nie zauważało, w pewnych miej-
scach się nawet nie było.
Kiedy wprowadzano okręgi jednoman-
datowe, krytycy tego pomysłu prze-
strzegali, że radni przestaną patrzeć na 
gminę jako całość, a skupiać się będą 
właśnie jedynie na swoich niewielkich 
okręgach. 

– I bardzo dobrze, że radni dbają o swoje 
okręgi. Ale jest wiele spraw, wiele inwesty-
cji dotyczących całej gminy. Wiadomo, że 
radni popierają dobre pomysły, nieważne, 
jakiego okręgu dotyczą. Sam mam wiele 

spraw, które nie są związane z moim okrę-
giem, ale są związane z miastem i dlatego 
się nimi zajmuję.
Jakie to sprawy?

– Przeważnie związane z gospodarką 
gminną, z utwardzeniem, odwodnieniem 
ulic czy namalowaniem pasów na jezdni. 
Być może ludziom, którzy mnie znają, ła-
twiej dotrzeć do mnie niż do radnego, któ-
ry jest w ich okręgu. Mój okręg jest o tyle 
nietypowy, że nie ma tak wiele problemów 
drogowych – są co prawda dziurawe chod-
niki, na których środku stoją znaki drogo-
we, jest problem ze starzejącą się instalacją 
oświetlenia ulic i parkingami. W ostatnich 
dniach zdarzyły się wystające, niezabez-
pieczone przewody elektryczne z latarni 
w pobliżu placu zabaw. Więc są to sprawy 
z pozoru drobne, ale niekiedy bardzo waż-
ne, wymagające szybkiej reakcji.
W poprzednich dwóch kadencjach jako 
reprezentant PO był Pan w koalicji z Zie-
mią Grodziską. Jak na lokalnej scenie 
politycznej odnajduje się Pan jako rad-
ny Niezależnych?

– Podobnie. Bycie wojownikiem, opozy-
cjonistą, nie sprawia mi przyjemności. Je-
żeli widzę, że coś jest tworzone, staram się 
pomagać, a nie krytykować.
Pierwsza rozmowa z Panem, która uka-
zała się przed laty na łamach „Bogorii”, 
zatytułowana była „Młodym brakuje 
miejsc”. Coś się zmieniło?

– Wiele się zmieniło, ale hasło jest aktu-
alne. W tej chwili bardzo zwracam uwagę 
na to, żeby młodym, a zwłaszcza najmłod-
szym mieszkańcom nie brakowało zajęć, 
miejsc, w których mogliby się bawić. Cie-
szę się, że na ukończeniu są projekty kilku 
placów zabaw w gminie, a jeszcze bardziej, 
że trzy z nich znajdują się w moim okręgu 
– jeden będzie budowany przy ul. Koper-
nika, drugi – przy Dworskiej, a trzeci przy 
ul. Szkolnej. Staram się, żeby przy Przed-
szkolu nr 7 na ul. Kopernika było jak naj-
bezpieczniej. Już w tej chwili są wdrożone 
pewne zmiany w organizacji ruchu. Trzecią 
sprawą, dla mnie absolutnie priorytetową, 
jest wybudowanie przedszkola na Osiedlu 
Kopernika. Albo musi zostać rozbudowa-
na istniejąca placówka przy ul. Kopernika, 
albo musi powstać zupełnie nowy obiekt 
w pobliżu osiedla. Bo jedno przedszkole 
dla stu dzieci, to zdecydowanie za mało jak 
na kilkutysięczne osiedle. Problem uwy-
puklił się po ostatnich zmianach oświato-
wych, które sprawiły, że, po pierwsze, do 

przedszkoli musimy przyjąć wszystkie trzy-
latki, a po drugie, w przedszkolach zostały 
sześciolatki.
W planach inwestycyjnych gminy jest 
budowa hali sportowej i mediateki. 
W kontekście tych dwóch inwestycji po-
jawiają się głosy, że są to obiekty zbyt 
drogie jak na grodziski budżet.

– Jestem zwolennikiem inwestycji, na 
które nas stać, a myślę, że stać nas zarów-
no na halę, jak i mediatekę. Zwłaszcza jeśli 
część środków pochodzić będzie z dotacji 
unijnych. Kiedy w 2000 roku powstawała 
miejska pływalnia, również była uważana 
za inwestycję bardzo kosztowną. Tymcza-
sem teraz widać, że Wodnik 2000 robi się 
za mały w stosunku do potrzeb i tempa 
wzrostu liczby mieszkańców. 
Koszt budowy to jedna sprawa, a czy 
będzie nas stać na utrzymanie takich 
obiektów?

– Oczywiście oprócz budynku potrzeb-
ny jest menadżer. Dobrym przykładem 
jest Mariusz Smysło, szef OSiR-u, który 
w  umiejętny sposób zarządza obiektami 
i są one zapełnione od rana do nocy. Je-
śli nowe obiekty będą miały sprawnych 
menadżerów, to nie musimy się martwić 
o koszty utrzymania, bo te obiekty na sie-
bie zarobią.  
W poprzednim wywiadzie mówił Pan, 
że wolną jazdę motocyklem, której jest 
Pan wielbicielem, zmienił na wolną jaz-
dę wózkiem spacerówką, za to hobby 
stało się dla Pana zbieranie archiwaliów 
związanych z Grodziskiem. 

– Rzeczywiście od wielu lat staram 
się ciągle poszerzać swoje zbiory, prze-
mierzam całą Polskę i nie tylko, zbieram 
wszystkie pamiątki – począwszy od guzi-
ków, biletów, pocztówek, gazet, medali, 
znaczków pocztowych – wszystko, co jest 
związane z Grodziskiem Mazowieckim i Le-
onidem Teligą. Każda rzecz, której jeszcze 
nie widziałem, sprawia mi przyjemność, 
wszystkie moje zbiory są dla mnie wyjąt-
kowe i nie chcę się ich pozbyć.
Dziękuję za rozmowę.

n  Rozmawiał Krzysztof Bońkowski

Tomasz Suchożebrski, 
przedsiębiorca, 37 lat, 
w Radzie Miejskiej od 2006 
roku. Kandydował w okręgu 
nr 9 z KWW Niezależni. 
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Działo się w Chlebni

Świetlica z dorobkiem i perspektywami

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę świetlicy i V Turniej Sołecki – to 
wydarzenia, jakie zapisały się w dziejach Chlebni pod datą 1 lipca. Akt erekcyjny 
podpisali wiceburmistrz Grodziska Piotr Galiński, sołtys Chlebni Sławomir Pietra-
szek, przedstawiciele rady sołeckiej oraz proboszcz parafii Przemienienia Pań-
skiego ksiądz Janusz Starosta, który stojące już mury poświęcił.

Mowa o świetlicy wiejskiej w Zabłotni, gdzie 1 lipca świętowano jubileusz 
15-lecia istnienia tej placówki. Na fetę przybyło wielu mieszkańców, 
nieprzebrane tłumy dzieci i młodzieży, na co dzień korzystających ze 
świetlicy, oraz wielu gości z terenu gminy, którzy przez piętnaście lat 
zaprzyjaźnili się ze społecznością.

– To nie będzie duża świetlica. Powierzchnia 
użytkowa to 100 m², natomiast kubatura 
wynosi ponad 300 m3, to jest właśnie tyle, 
ile potrzebujemy. Plan przewiduje, że na 
przełomie lutego i marca 2018 roku świe-
tlica będzie oddana do użytku, ale mam 
nadzieję, że uda się to wcześniej, gdyż pra-
ce przebiegają w bardzo dobrym tempie – 
mówi Sławomir Pietraszek, sołtys Chlebni 
i radny miejski.

Jak zapewnia wiceburmistrz Piotr Galiń-
ski, to nie jedyna świetlica, jaka powstanie 
w niedługim czasie na terenie gminy. 

– Świetlice będą rosły jak grzyby po desz-
czu, bo takie są potrzeby zgłaszane przez 
mieszkańców już od wielu lat. Nie wszę-
dzie można je było szybko zrealizować, 
gdyż albo nie było działek i trzeba je było 
kupić, albo – tak jak w Zabłotni – był teren, 
lecz jego stan prawny nie był uregulowany. 
W Chlebni stara świetlica jest od dawna za 

mała, więc budujemy nowy obiekt. Poza 
Chlebnią nowe placówki zostaną wybu-
dowane w Kraśniczej Woli, Zabłotni, Jani-
nowie, Opypach i Czarnym Lesie. Planuje-
my, że w nowych świetlicach w godzinach 
przedpołudniowych będą działały punkty 
przedszkolne, bo z zapewnieniem miejsc 
w przedszkolach z powodu reformy oświa-
ty w tym roku wystąpiły problemy – dodał 
wiceburmistrz.

Po uroczystym wmurowaniu aktu erek-
cyjnego społeczność Chlebni wyczekiwała 
gości, czyli drużyn biorących udział w V Tur-
nieju Sołeckim. Tę imprezę rekreacyjną 
wymyślili pięć lat temu sołtys Chlebni Sła-
womir Pietraszek i sołtys Kraśniczej Woli 
Sławomir Nieszporek po to, by integrować 
mieszkańców różnych sołectw i dobrze się 
przy tym bawić, co zapewniały niecodzien-
ne konkurencje – zawodnicy rywalizowali 
m.in. w rzucie siatką do kosza wiklinowego, 

Wiceburmistrz Grodziska Piotr Galiński, 
wręczając upominek w postaci ufundowa-
nego przez magistrat sprzętu elektronicz-
nego do świetlicy, podkreślił, że miejsca 
tworzą nie mury, lecz przede wszystkim 
ludzie, budujący atmosferę i organizujący 
działalność, a Zabłotnia jest miejscowością, 
gdzie ludzie są niezawodni i gdzie w  ma-
łej świetlicy dużo się dzieje. Tak dużo, że 
placówka nie może pomieścić wszystkich 
chętnych, stąd decyzja o wybudowaniu no-
wej siedziby. Radości z takiej informacji nie 
kryła Danuta Dubielecka, sołtys Zabłotni, 
jednocześnie opiekunka i dobry duch świe-

tlicy, przez dzieci nazywana pieszczotliwie 
„ciocią”, „babcią”, a nawet „mamą”.

– Świetlica istnieje od 2002 roku, orga-
nizujemy wiele zajęć dla dzieci, młodzieży, 
jak również dorosłych mieszkańców. Wszy-
scy razem obchodzimy dzień babci czy 
dziadka, są zajęcia techniczne, manualne, 
w wakacje i ferie organizujemy półkolonie, 
dzieci wyjeżdżają na wycieczki współfinan-
sowane z funduszu sołeckiego, powstał 
też Klub Seniora. Często spotykamy się, by 
podziwiać występy artystyczne dzieci i mło-
dzieży. Pomysłów jest jeszcze bardzo dużo, 
ale nie możemy ich zrealizować z powodu 
braku miejsca w placówce. Bardzo się cie-
szę, że powstanie nowa, większa świetlica, 
w której mieszkańcy Zabłotni będą mogli 
miło i ciekawie spędzać czas, jak również in-
tegrować się międzypokoleniowo – kończy 
opiekunka świetlicy.

Podczas jubileuszu świetlicowa brać 
zaprezentowała program artystyczny, na 

który złożyło się widowisko przedstawiają-
ce historię placówki, były też pokazy tańca 
nowoczesnego, ogłoszono wyniki organi-
zowanych w świetlicy konkursów i wręczo-
no nagrody laureatom. Była też plenerowa 
wystawa fotografii przypominających wiele 
wydarzeń, które zorganizowano w świe-
tlicy. Miejsce na budowę nowego obiektu 
w  Zabłotni zostało już wyznaczone, obec-
nie trwa jego porządkowanie. Jest szansa 
na to, że za rok mieszkańcy będą spotykali 
się już w nowym budynku.  n (miecz.)

spacerze farmera z ciężarkiem 15 kg w jed-
nej i łyżką z jajkiem w drugiej dłoni, prze-
noszeniu kubka wody na paletce od tenisa 
stołowego oraz konkurencji dla sołtysów, 
czyli szukaniu z przepaską na oczach piłecz-
ki w trawie. Na zawody zjechało siedem dru-
żyn ze swoimi kibicami. Poza reprezentacją 
gospodarzy w turniejowe szranki stanęli 
mieszkańcy Natolina, Kozer, Kraśniczej Woli, 
Chrzanowa Małego, Chrzanowa Dużego 
i  Urszulina. W  sołeckiej rywalizacji zwycię-
żyły Kozery, na drugim stopniu podium sta-
nął Urszulin, a trzecie zajął Chrzanów Duży. 
W  nagrodę były puchary i dyplomy, nato-
miast imprezę zakończyło spotkanie przy 
grillu i potańcówka.  n (miecz.)

fo
t. 

 m
ie

cz
. (

2)



kultura1212 wydarzenia

Szczególnie widowiskowe były pokazy 
obrony. Dwa czarne owczarki niemieckie 
uświadomiły obecnym, że idąc z taką ob-
stawą nie trzeba obawiać się napastników, 
bo czworonożni przyjaciele potrafią załago-
dzić każdą sytuację konfliktową, oczywiście 
po swojemu. Nie mniej interesujące były 
pokazy umiejętności psów ratowniczych 
czy zabaw z pullerem (fot. 3), zabawką, po-
zwalającą zwierzęciu wyszaleć się w sposób 
kontrolowany. Wśród stoisk, na których 
można było zasięgnąć porady lub nabyć 
różne akcesoria związane z psami, uwagę 
zwracał namiot, gdzie znajdowały się rośli-
ny przyjazne zwierzętom.

– Tak naprawdę są to rośliny, które moż-
na spotkać w każdym ogrodzie. Niestety 
również powszechne są rośliny, które mają 
trujące owoce czy kwiaty. Wiadomo, że 
większość psów roślinami się nie interesuje, 
ale zdarzają się takie osobniki, które mogą 
je zjeść. Zwłaszcza wśród młodych psów 

występuje spore ryzyko zatrucia. Dlatego 
lepiej być przezornym i dbać, by w ogro-
dzie były tylko te bezpieczne rośliny – mówi 
Marta Łapińska ze Straży Zwierząt. 

Przez cały czas trwania pikniku na spe-
cjalnie wydzielonym torze odbywały się 
zawody rally-o.

– Rally-o to posłuszeństwo na luzie. To 
takie posłuszeństwo, którego potrzebuje 
każdy właściciel, przewodnik poruszający 
się z psem po mieście. Na torze znajdują się 
tabliczki z kolejnymi zdaniami do wykona-
nia. W zawodach bierze udział ok. 50 dru-
żyn, czyli przewodnik plus pies – mówi Olga 
Nylec, sędzia zawodów.

Formułę konkursu miały również wybo-
ry psich piękności (fot. 1)– jury, w którym 
zasiedli przewodnicząca Rady Miejskiej 
Joanna Wróblewska, sekretarz gminy Ma-
ria Grabowska, instruktor ZHP Joanna Ko-
walewska i behawiorysta Olga Kowalczyk, 
oceniało startujących w kilku kategoriach. 

„Ach te oczy” zakończyły się zwycięstwem 
Grafi, którą prowadziła Agnieszka Zaremba- 
Czeryska, najbardziej wymownym ogonem 
mógł pochwalić się Gufi Katarzyny Zagra-
jek, z kolei za najpiękniejszego psa adop-
towanego została uznana Blanca Weroniki 
Kozak. W kategorii Superpara zwyciężyły 
Karolina Stpiczyńska i jej suczka Lili (fot. 2).

– Nie spodziewałam się tego w ogóle, bo 
było tyle piesków. Lili ma ok. roku i czterech 
miesięcy, była znaleziona jako trzymie-
sięczny szczeniak w rowie za jednym z su-
permarketów. Jest pozytywnie nastawio-
na do wszystkich psów – małych, dużych 
i w ogóle jest fantastyczna – mówi właści-
cielka o  swojej szczekającej podopiecznej, 
potwierdzając tym samym słowa Marty 
Łapińskiej, która nie ukrywała zadowolenia, 
że w  tym roku wyjątkowo licznie zarówno 
w  pokazach, jak i konkursach reprezento-
wane były psy pochodzące z adopcji. 

n  Tekst i fot. Krzysztof Bońkowski

Podczas rozpoczęcia marszu towarzyszący 
od lat tej inicjatywie satyryk Paweł Dłużewski 
przypomniał, że nie ma ludzi w pełni zdro-
wych, którzy nie mieliby żadnej ułomności, 
dlatego wszyscy powinniśmy akceptować 
zarówno samych siebie, jak i siebie nawza-
jem. Pochód, na którego czele znajdował 
się transparent informujący, że jest to marsz 
akceptacji niepełnosprawności intelektual-
nej, fizycznej i psychicznej, przeszedł ulicami 
11 Listopada, L. Zondka, T. Kościuszki, P. Kru-
pińskiego, W. Bartniaka i 3 Maja. O to, by tem-
po było równe, zadbały otwierające orszak 
werblistki Młodzieżowej Orkiestry Dętej im. 
F. Dzierżanowskiego. Punktem docelowym 
jak co roku był Park Skarbków, gdzie odby-
wał się Dzień Hobby zorganizowany przez 

Centrum Kultury, a także przygotowano sto-
iska i punkty informacyjne instytucji wspie-
rających osoby niepełnosprawne. 

Finał marszu był okazją do wręczenia na-
gród i wyróżnień laureatom konkursu pla-
stycznego na najlepszą pracę promującą 
ideę marszu. W czterech kategoriach zgło-
szono w sumie 59 prac. Spośród uczniów 
szkół podstawowych najlepsze prace na-
desłali Mariusz Dębski ze Szkoły Podstawo-
wej nr 4 w Grodzisku (I miejsce) oraz Maria 
Koźbiał z ZSP w Międzyborowie (II miejsce) 
i Nikola Jabłońska z ZSG nr 3 w Milanówku 
(III miejsce). Zwycięzcą wśród gimnazjalistów 
został Makary Kocewiak z Gimnazjum nr 1 
w Milanówku, drugie miejsce zajęła Luiza 
Królikowska z Gimnazjum nr 3 w Grodzisku, 

a trzecie – Natalia Kopeć i Martyna Zawadzka 
z Gimnazjum im. J. Chełmońskiego w Józe-
finie. W kategorii osób niepełnosprawnych 
podium zdominowali przedstawiciele gro-
dziskiego ZS im. H. Szczerkowskiego – pierw-
sze miejsce zajęła Aleksandra Jałowicka, dru-
gie – Mateusz Bodziowy, a trzecie – Barbara 
Grzelak. W kategorii szkół ponadgimnazjal-
nych zrezygnowano z przyznania nagród, 
a  wyróżnienie stało się udziałem Wiktorii 
Breleckiej z ZS nr 1 w Grodzisku.  n  (kb)

Jak co roku w połowie czerwca Park Skarbków został opanowany przez czworonogi. 18 czerwca, podczas orga-
nizowanego przez grodziską Straż Zwierząt po raz siódmy Pikniku z psem, tradycyjnie największą popularnością 
cieszyły się konkursy psich piękności, ale nie brakowało też innych atrakcji.

Osoby niepełnosprawne i ich pełnosprawni przyjaciele 17 czerwca prze-
szli ulicami Grodziska w zorganizowanym przez Starostwo Powiatu Gro-
dziskiego marszu Różni a równi. Akcja odbyła się już po raz piąty, a trasa 
przebiegała od pomnika Józefa Chełmońskiego do Parku Skarbków. 

Marsz akceptacji 

czyli psie spotkanie
Merdanie, szczekanie, 

1 2 3
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Okazję zaprezentowania się 
szerszej publice miało 5 so-
łectw – Czarny Las, Makówka, 
Wężyk, Władków i Kozerki. Na 
stoiskach goście mogli często-
wać się domowym jedzeniem, 
a także obejrzeć ozdoby wyko-
nane przez mieszkańców. Każdy 
chwalił się tym, co ma najlepsze.

W świetlicy gminnej w Kozer-
kach wszyscy mogli cofnąć się 
na chwilę w czasie i zobaczyć 
galerię starych maszyn rolni-
czych. Znalazło się też coś dla 
miłośników sztuki. Ekspozycję 
obrazów związanych z Władko-
wem, choć nie tylko, przygoto-
wała malarka Anna Kula.

Na scenie występy taneczne 
i wokalne rozpoczęli mali artyści 
z grodziskich szkół podstawo-
wych – nr 1 i 6. Późnej można 
było wysłuchać koncertu Mło-

dzieżowej Orkiestry Dętej im. 
F. Dzierżanowskiego.

Nie zapomniano o najmłod-
szych, którzy mogli przebierać 
w przygotowanych dla nich 
atrakcjach. Oprócz dmuchanych 
zamków i pokazów cyrkowych, 
dużym zainteresowaniem cie-
szyły się eksperymenty che-
miczne. Ich efekty podziwiano 
zarówno przy stanowisku, jak 
i  na specjalnym pokazie zorga-
nizowanym przed sceną.

Jak zwykle na mieszkańców 
i ich dociekliwe pytania czekali 
pracownicy grodziskiego Urzędu 
Miejskiego. Można też było poroz-
mawiać o bezpieczeństwie z dziel-
nicowymi policjantami i strażnika-
mi miejskimi. Festyn tradycyjnie 
już zakończył się późnym wieczo-
rem potańcówką na dechach.

n Dominika Michalak

Kultura w terenie 
Kolejna plenerowa impreza z cyklu „Nasz wsie naszą dumą”, 
organizowanego przez Urząd Miejski i Centrum Kultury, od-
była się w niedzielę 25 czerwca, tym razem w Kozerkach, 
i jak zwykle przyciągnęła wiele rodzin z dziećmi.

Tradycje harcerskie z nowocze-
snością w praktyce chce połą-
czyć Stowarzyszenie Harcerskie 
Bogoria, które działalność zain-
augurowało 20 czerwca w  bu-
dynku OSP w Książenicach.

– Stowarzyszenie Harcerskie 
Bogoria jest niezależną orga-
nizacją harcerską działająca na 
terenie naszej gminy zrzeszo-
ną w Światowej Organizacji 
Ruchu Skautowego WOSM. 
Celem alternatywnego, ale jed-
nocześnie współpracującego 
ze Związkiem Harcerstwa Pol-
skiego czy Związkiem Harcerzy 
Rzeczpospolitej, stowarzysze-

nia jest wychowanie przez dzia-
łanie. Nie w teorii, a w praktyce 
chcemy kształtować porządną 
młodzież, pielęgnować posta-
wy patriotyczne i rozbudzać 
w  niej ciekawość świata, po-
stępu, nowoczesności, do któ-
rej nas ciągnie – mówił Wojtek 
Szczęsny, komendant Szcze-
pu 77 Bohaterów Akcji Burza 
w  Grodzisku Mazowieckim, 
pozostającego wraz ze Szcze-
pem VII Medyków Powstania 
Warszawskiego w Książenicach 
w strukturach organizacyjnych 
SH Bogoria. 

n (mm)

Wychowanie 
przez działanie
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Rzadko które przyjęcie urodzinowe może obyć się bez 
tradycyjnego „100 lat!”. Od tej reguły są jednak wyjątki 
– tak też było 18 lipca w Domu Pomocy Społecznej 
w Izdebnie Kościelnym, gdzie mieszkanka placówki 
Władysława Borzewska świętowała ukończenie 104 lat.

Cykl wakacyjnych koncertów organizowanych przez 
grodziski Ośrodek Kultury to już klasyka. Tegoroczne 
muzyczne niedzielne popołudnia zainaugurowała 
2 lipca Elżbieta Ryl-Górska.

– Chcemy zamanifestować przywiązanie do 
rodziny jako wartości, która ma głęboki sens 
i jest uniwersalna. Niezależnie od tego, czy 
ktoś jest katolikiem, czy nie. Życie również 
jest wartością ponad podziałami – mówi Elż-
bieta Młocka, przewodnicząca Komitetu Or-
ganizacyjnego, a jego wiceprzewodnicząca 
Iwona Wiąckowska, która jednocześnie jest 
wiceprzewodniczącą Rady Powiatu, dodaje: 
– Chcemy pokazać, że rodzina to szczęście!

Z podobną intencją przed kościołem św. 
Anny, na pl. Króla Zygmunta I Starego, zgro-
madziło się kilkaset osób, którym błogo-
sławieństwa udzielił ks. dziekan Eugeniusz 
Dziedzic, towarzyszący przemarszowi aż do 
ul. S. Batorego. Uczestnicy Marszu dla Życia 
i Rodziny skręcili następnie w ul. Warszaw-
ską, by Nadarzyńską i Piaskową dotrzeć do 
kościoła Matki Bożej Nieustającej Pomocy, 
gdzie wzięli udział w mszy świętej.

– Marsz, trochę z przymusu, miał trasę nie-
co dłuższą, bo w Grodzisku dużo się wów-

czas działo i nie bardzo było jak się z naszym 
marszem wkomponować. Podobnie było 
z terminem. Było wprawdzie trochę więcej 
formalności, bo ulica Sienkiewicza to droga 
wojewódzka, a na dodatek Nadarzyńska, 
którą planowaliśmy przejść, jest w  remon-
cie, ale ostatecznie wszystko wyszło bardzo 
dobrze. Trasa, choć dłuższa, wcale nie była 
zła, bo deptak o tej porze jest nieco wy-
marły, a teraz mieszkańcy wychodzili przed 
domy, bo to jednak ciekawostka, a i uczest-
nicy byli zadowoleni. Podeszłam do jednej 
z rodzin i mówię, że trzeba pochwalić bab-
cię, która szła o lasce. A ona odpowiada: 
„Po Grodzisku to ledwo chodzę, a tu jakoś 
tak szybko mi się idzie” – opowiada Elżbieta 
Młocka, która podkreśla również wsparcie, 
na jakie organizatorzy mogli liczyć ze stro-
ny ks. Jarosława Miętusa, proboszcza parafii 
przy ul. Piaskowej.

Na piknik wieńczący marsz, któremu to-
warzyszyło hasło „Czas na rodzinę” uczest-

Długowieczność  
bez recepty  

Wśród osób składających po-
winszowania dostojnej jubilatce 
znaleźli się m.in. burmistrz Grze-
gorz Benedykciński, starosta Ma-
rek Wieżbicki i przewodniczący 
Rady Powiatu Jerzy Terlikowski.

– Nie mam żadnej recepty na 
długowieczność – mówi pani 
Władysława. Ale wnuczka jubi-
latki Iwona Borzewska i synowa 
Hanna Borzewska podpowia-
dają, że jest nią dobroć, ciepło 
i poczucie humoru, które cechu-
ją nestorkę rodziny. 

W dniu swojego święta pani 
Władysława z daną sobie skrom-
nością podziękowała gościom 
za przybycie, a szczególnie ser-
deczne słowa skierowała pod 
adresem dyrektor DPS Teresy 
Ciszewskiej.

n Małgorzata Müldnerfo
t. 

 m
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Choć inne niż w latach 
ubiegłych były termin i trasa, 
to niezmienne pozostały idea, 
frekwencja i atmosfera – 
25 czerwca odbył się grodziski 
Marsz dla Życia i Rodziny 
zorganizowany przez Akcję 
Katolicką i Grodziskie Centrum 
Życia i Rodziny. 

Z rodziną 
dobrze  
się idzie

Klasyka w parku

Występ śpiewaczki operowej, ze 
względu na niesprzyjającą aurę, 
odbył się w Poczekalni PKP. Ty-
dzień później w przestrzeni wła-
ściwej, a więc w Parku Skarbków 
rozbrzmiały pełne uroku prze-
boje Jerzego Petersburskiego 
w interpretacji Joanny Hort (wo-
kal), której akompaniowali Piotr 
Kopietz (akordeon, bandoneon, 
akordina) oraz Jarema Jarosiń-
ski (instrumenty perkusyjne). 
Szlagier „To ostatnia niedziela”, 
który m.in. usłyszeli widzowie 
nie był bynajmniej zapowiedzią 
końca cyklu „Klasyka w Parku”. 
16 lipca grodziską publiczność 
oczarował recital gitarowy Mi-

chała Szuby. Na schyłek lipca 
zaplanowano jeszcze koncert 
skrzypaczki Małgorzaty Zwierz-
chowskiej oraz recital fortepia-
nowy Macieja Grzybowskiego. 
W programie sierpniowym 
znalazł się m.in. występ jazzo-
wego zespołu The Lucyan Grup 
oraz „Muzyczny Seans Filmowy” 
w  wykonaniu Anny Ozner (wo-
kal), Gabrieli Machowskiej-Ko-
pietz (fortepian) i słyszanego 
już wcześniej Piotra Kopietza. 
Letnie koncertowanie na scenie 
pod chmurką zamyka 27 sierp-
nia recital chopinowski Piotra 
Latoszyńskiego.

n (mm)

nicy udali się do Przedszkola nr 4 przy 
ul.  Górnej, gdzie krótką prelekcję na te-
mat ojcostwa wygłosił dr Andrzej Mazan 
z UKSW, a czas umilał zespół Rekles złożo-
ny z absolwentów grodziskiej Państwowej 
Szkoły Muzycznej. Skład został wzmocnio-
ny spontanicznym występem o. Andrzeja 
Kucharskiego, parafianina z zakonu pauli-
nów, akurat przebywającego w tym czasie 
na urlopie. 

– Teren przedszkola również okazał się 
doskonałym miejscem na nasz piknik. Jest 
to przestrzeń zamknięta, więc nie ma oba-
wy, że dzieci wybiegną na ulicę, jest plac 
zabaw, a przede wszystkim sprzyja integra-
cji. Mamy nadzieję, że również w przyszłym 
roku pani dyrektor Bożena Malczewska 
przyjmie nas z taką samą życzliwością – 
mówi Iwona Wiąckowska.

Organizatorki podkreślają też zaanga-
żowanie młodzieży z grupy akademickiej 
„Klema”, działającej przy parafii MBNP, a tak-
że ogólną życzliwość ze strony instytucji – 
policji, straży miejskiej i władz samorządo-
wych, które również były reprezentowane 
podczas marszu. n (kb)
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Tradycyjnym elementem muzycznych wo-
jaży grodziskiego zespołu jest bogaty pro-
gram edukacji kulturalnej, podobnie było 
i tym razem – chórzystki już pierwszego 
dnia odwiedziły Muzeum Picassa, gdzie 
zgromadzone prace słynnego artysty po-
zwalają prześledzić proces przechodzenia 
od malarstwa realistycznego do abstrakcji. 
Na tę okazję młodzież przygotowała refe-
raty o tamtejszej sztuce. Kolejna okazja do 
poszerzenia horyzontów przyszła w sposób 
naturalny – dziewczęta z Bogoryi mieszkały 
u rodzin chórzystów z Fusió Música i Dansa, 
więc miały okazję poznania z bliska kata-
lońskich zwyczajów.

Drugi dzień upłynął pod znakiem Barce-
lony i Antonio Gaudiego – chór przemierzył 
trasę edukacyjną od La Pedrera przez Casa 
Battlo aż do Sagrada Família. Ukoronowa-
niem zwiedzania słynnej bazyliki był 20-mi-
nutowy koncert, który zgromadził ok. setki 
słuchaczy.

– W repertuarze znalazły się tylko utwo-
ry religijne. Oczywiście szum rozmów osób 
zwiedzających w tym czasie kościół, a także 
odgłosy prac remontowych nie ułatwiały 
ani śpiewania, ani odbioru. Jednak mimo 
tych zakłóceń występ w takim miejscu sta-

nowił dla młodzieży niepowtarzalne prze-
życie – mówi Marcin Łukasz Mazur, dyry-
gent chóru Bogorya.

Po emocjach związanych z wyjątkowym 
występem przyszedł czas na ochłodę i relaks 
w barcelońskim oceanarium w towarzystwie 
rekinów, płaszczek, samogłowów, ośmior-
nic i mątw. Głównym dniem koncertowym 
była sobota, 17 czerwca, a miejscem – aula 
konserwatorium im. Victòrii dels Àngels. W 
sali, której patronką jest pochodząca z Sant 
Cugat katalońska śpiewaczka o międzyna-
rodowej sławie, chór wykonał pełen 40-mi-
nutowy program. W repertuarze znalazły 
się trzy utwory religijne oraz 11 kompozycji 
świeckich autorstwa Tadeusza Paciorkiewi-
cza, Marka Jasińskiego, Józefa Świdra i Mar-
cina Łukasza Mazura.

– To był najdłuższy z dotychczasowych 
występ chóru Bogorya w obecnym składzie 
i jego szczytowe osiągnięcie, mimo upału 
i ogromnego wysiłku dziewczęta same czuły 
tę magię, że coś niezwykłego dzieje się z na-
szym śpiewaniem. Publiczność siedziała jak 
zaczarowana – mówi dyrygent. Na zakoń-
czenie udanego koncertu do grodziskich 
chórzystek dołączył chór młodzieżowy Fu-
sió Música i Dansa pod dyrekcją Raimona 

Romaniego, by wspólnie wykonać najpierw 
kompozycję wybitnego wiolonczelisty kata-
lońskiego Pau Casalsa, a  następnie „Gdyby 
wahadło wiedziało” Marcina Ł. Mazura.

Przedostatniego dnia pobytu grodziskie 
chórzystki zwiedziły znajdujący się w sa-
mym sercu Sant Cugat klasztor benedyk-
tynów, którego początki sięgają XIV wieku, 
a także wystąpiły w tamtejszym kościele na 
mszy św.

Powrót do Grodziska nie oznaczał jeszcze 
wakacji, bowiem w dniach 20-21 czerwca 
chór Bogorya spotkał się, by nagrać kolej-
ne materiały na płytę, która ma ukazać się 
w nieodległej przyszłości. Rejestracja zosta-
ła dokonana w sali dawnego Kina Wolność, 
a  dzień później – z towarzyszeniem orga-
nów – w kościele Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy przy ul. Piaskowej. 

n (kb)

Podziękowanie
Serdecznie dziękuję firmom Agri Rol 

i Inter-Team, które sponsorowały tego-
roczny wyjazd koncertowy Grodziskiego 
Chóru Bogorya do Hiszpanii.

Marcin Łukasz Mazur

Łódź w grodziskim blasku
Blask | Brzask – to tytuł dwudniowego Fe-
stiwalu Sztuki Współczesnej, który odbył 
się w dniach 9-10 czerwca w Łodzi. Na 
terenie Księżego Młyna oraz ulicy Piotr-
kowskiej i jej okolic można było podziwiać 
dokonania artystów polskich i zagranicz-
nych działających na niwie malarstwa, 
filmu, performance, muzyki i rzeźby. Na 
program złożyło się kilkanaście wydarzeń 
kulturalnych, obejmujących koncerty, 
wystawy, performance, zorganizowanych 
we współpracy z kilkunastoma podmiota-
mi, m.in. Galerią W Y, Pracownią Portretu, 
Muzeum Sztuki w Łodzi, Galerią Szklarnia 

Szkoły Filmowej czy Galerią Mała Czarna 
przy Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, 
klubami DOM i 6 dzielnica. Wśród arty-
stów, którzy byli gośćmi festiwalu, znalazł 
się m. in. Wojciech Bąkowski, grafik, ry-
sownik, poeta, twórca performance i eks-
perymentalnych filmów animowanych.  

Co to wszystko ma wspólnego z Grodzi-
skiem? Okazuje się, że bardzo wiele, ponie-
waż organizatorem festiwalu było tutejsze 
Stowarzyszenie Nowa Kultura i Edukacja. 

– Zdobyliśmy grant Prezydenta Mia-
sta Łodzi i otrzymaliśmy na nasz projekt 
60  tys.  zł dofinansowania, co stanowiło 

60  proc. budżetu. Jak łatwo policzyć, po-
zostałe 40  tys.  zł musieliśmy znaleźć sami. 
W  festiwal zaangażowanych było w sumie 
ok. 80 artystów i kuratorów – mówi Piotr 
Strzemieczny, prezes stowarzyszenia, które 
działania realizuje również w Grodzisku. – 
Skupiamy się na przedsięwzięciach eduka-
cyjnych, dotyczących czy to rodziców, czy 
to nauczycieli, a przede wszystkim dzieci. 
Bierzemy udział w rozmaitych projektach 
dofinansowanych przez Komisję Europej-
ską. Obecnie we współpracy z placówkami 
z Rumunii, Portugalii i Belgii realizujemy 
projekt NESTT, dotyczący efektów naucza-
nia – mówi Piotr Strzemieczny.  n  (kb)
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Grodziski Chór Bogorya w dniach 15-19 czerwca gościł w Sant Cugat, katalońskim mieście 
położonym na przedmieściach Barcelony. Wyjazd był efektem współpracy z tamtejszą prywatną 
szkołą muzyczną Fusió Música i Dansa, przy której działa chór młodzieżowo-dziecięcy. Rewizyta 
przyjaciół z Hiszpanii ma nastąpić w przyszłym roku. 

Magia w Katalonii
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Wychowywałam się w domu, w  którym oprócz rodziców 
mieszkała z nami Babcia Waleria, osoba bardzo serdecz-
na, która chyba nigdy nie potrafiła się na nikogo gniewać. 
Dzisiaj coraz częściej zdarza mi się powracać pamięcią do 
lat swojego dzieciństwa i wspomnień związanych z moją 
babcią, seniorką tamtych lat, z którą spędzałam bardzo 
dużo czasu. Nie da się przy tym uciec od porównań jej życia 
w Grodzisku w tamtych czasach do mojego obecnie, gdy 
sama już jestem seniorką. Ludziom z  mojego pokolenia 
oczywiście nie muszę tłumaczyć, że nie istniały w latach 50. 
takie organizacje jak Koło Emerytów, Uniwersytet Trzecie-
go Wieku, o  Strefie Aktywnego Seniora nie wspominając. 
Obecni seniorzy spotykają się w wymienionych miejscach, 
za czasów mojego dzieciństwa w naszym mieście spotkania 
odbywały się raczej w łaźniach, maglach i na targu, na któ-
rym dwa razy w tygodniu dokonywało się zakupów. 

Dzieciństwo upływało mi w dość ciekawym miejscu. Do-
kładnie naprzeciwko mojego domu znajdowała się Łaźnia 
Miejska, troszkę dalej Fabryka Tarcz Ściernych, a między 
nimi rzeka Mrowna, w której to latem można się było ką-
pać, a zimą (po zamarzniętej) jeździć na łyżwach. Kąpaniem 
w rzece mogłam cieszyć się jednak tylko do pewnego mo-
mentu, gdyż nastąpił czas, gdy miałam niemalże całkowity 
zakaz zbliżania się do rzeczki z powodu płynących w niej 
zanieczyszczeń, głównie z pobliskiej Garbarni. Pamiętam 
jak Babcia straszyła, że jeśli nie zastosuję się do tego zakazu, 
to mogę „obleźć ze skóry” – cokolwiek to miało znaczyć.

Pamiętam doskonale wizyty z Babcią w Łaźni, gdzie 
miała zaprzyjaźnioną panią, która przygotowywała jedną 
z wanien do zażywania kąpieli. Nie była to dla mnie jednak 
zbytnia frajda. Nie odpowiadał mi chyba wszechobecny 
zapach wilgoci oraz środków dezynfekujących używanych 
w tym miejscu.

Magiel był dużo bardziej interesującym miejscem. Mieścił 
się on w bramie przy obecnej ulicy Konspiracji, a w tym sa-
mym podwórku była piekarnia. Aby móc skorzystać z ma-

Konkurs ogłosiliśmy wspólnie 
ze Stowarzyszeniem Działań 
Twórczych „Villa Foksal”, które-
mu przewodzi nasz wieloletni 
współpracownik Sławomir 
Sadowski i to on właśnie za-
inicjował tę formę uczczenia 
jubileuszu 25-lecia „Bogorii”. 
Chociaż nie spodziewaliśmy 
się zatrzęsienia prac, bo sami 
z  doświadczenia wiemy, jak 
niełatwym zadaniem jest prze-
lanie myśli na papier, to w maju 
zaczęliśmy się nieco niepokoić, 
gdyż liczba nadesłanych prac 
niezmiennie wynosiła zero.

Na szczęście okazało się, że 
przed 1 czerwca, kiedy upły-
wał termin zgłaszania prac, 
nie dość, że zaczęły syste-
matycznie napływać, pocztą 
elektroniczną i  tradycyjną, to 
są one w zdecydowanej więk-
szości ciekawe, dobrze napisa-
ne, oryginalne i  rzeczywiście 
pokazujące kawałek historii 
Grodziska z subiektywnej 
perspektywy. Wspomnienia 
dotyczyły miejsc, ludzi, zwy-
czajów… Wspólnym elemen-
tem niemal wszystkich prac 
była duma z naszego mia-
sta i  drogi rozwojowej, jaką 
przeszło na przestrzeni lat. 
Niezależnie od tego, czy per-
spektywa obejmowała czas 
mierzony w latach czy w  de-

kadach. Najważniejsze dla nas 
było jednak to, że wszyscy 
uczestnicy odwoływali się do 
swoich osobistych doświad-
czeń i  wspomnień, pokazując 

niepowtarzalne spojrzenie na 
miasto, więc w  żadnym wy-
padku nie mieliśmy próby od-
krywania tego, co już odkryte 
i zapisane w dotychczasowych 
publikacjach. Z  żalem musie-
liśmy zrezygnować z oceny 
świetnie napisanych wspo-
mnień o  okolicach ul.  3  Maja 
z  uwagi na większą niż okre-
ślona w regulaminie konkursu 
liczbę znaków. Niemniej liczy-
my na to, że nadesłana przez 
autorkę praca zostanie jeszcze 
rozbudowana i być może do-
czeka się samodzielnego wy-
dawnictwa. Na pewno warto!

Wszystkim uczestnikom ser-
decznie dziękujemy za udział, 
mamy nadzieję, że na prze-
strzeni kolejnych miesięcy uda 
nam się opublikować choćby 
we fragmentach wszystkie na-
desłane materiały. Tymczasem 
chcielibyśmy przedstawić pracę, 
która według nas była najlepsza 
spośród ocenianych. Jej autorką 
jest Bogumiła Wielocha, osoba 
pełna uroku osobistego, nie-
zwykłej energii i umiejętności 
malowania słowem.

n  Krzysztof Bońkowski 

„Chcemy, abyście Państwo podzielili się z nami 
swoimi przeżyciami związanymi z Grodziskiem 
Mazowieckim, opisali wydarzenia ważne dla Was 
i dla Waszych Rodzin. Takie momenty w swoim 
życiu, które były w jakiś sposób przełomowe” 
– zachęcaliśmy w marcu do wzięcia udziału 
w konkursie literackim „Miasto moje, a w nim…”.  
I nie zawiedliśmy się!

Co prawda nie mogę o sobie mówić 
„rodowita grodziszczanka” (czego mi trochę 
szkoda), ale mieszkając w Grodzisku prawie 
65 lat mogę stwierdzić, że TUTAJ są moje 
korzenie. Ba – nie tylko przez ten czas 
mieszkam w Grodzisku, ale nawet przy  
tej samej ulicy.

Nie zawiedliśmy się! 

Wędrówki z

Laureatka odebrała dyplom z rąk redaktora naczelnego 
„Bogorii” oraz prezesa stowarzyszenia Villa Foksal
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gla, należało zapisać się odpowiednio 
wcześniej na dzień i godzinę, ponieważ 
chętnych było wielu, zwłaszcza w okresach 
przedświątecznych. Dla mnie największą 
atrakcją zawsze była jednak piekarnia. 
Magiel, owszem – ogromna masa drew-
na przejeżdżająca po wałkach, na których 
pozawijane równiutko pościel, obrusy, za-
słony itp. poddawane były ugładzaniu po-
przez kręcenie olbrzymim kołem zębatym. 
Raz w jedną stronę, raz w drugą. Trzeba 
było liczyć przy tym, czy aby ten manewr 
został wykonany odpowiednią liczbę razy. 
Jakież to przedziwne odgłosy towarzyszy-
ły temu procederowi. Strasznie skrzypiała 
ta masa wysuszonego drewna połączona 
z metalem. A jeszcze trzeba było bardzo 
uważać, aby magiel nie przesunął się za da-
leko (czyli aby nie zrobić zbyt wiele obro-
tów kołem) i tym samym nie spadł z wałka. 
To powodowało poważne problemy.

Ale piekarnia…, a zwłaszcza ten wszech-
obecny, cudowny, pamiętany przeze mnie 
do dziś zapach świeżutkiego chleba. Znaj-
dowała się w podwórku, po prawej stronie. 
Można było nie tylko napawać się zapa-
chem chleba, ale także podziwiać pracę 
piekarzy. Pomieszczenie, gdzie stał piec 
i w którym przygotowywano i wypiekano 
chleb, było przeszklone i  wszystko było 
widać. W szybie znajdowało się okienko, 
przez które dokonywało się zakupu chle-
ba, często tak gorącego, że trudno go było 
utrzymać w ręku. Siedząc na wystającym 
murku można było godzinami się wpatry-
wać w okno i obserwować, jak powstaje 
chleb. Począwszy od wyrabiania go na 
stołach i formowania chlebków i bułeczek, 
poprzez wsuwanie ich do odpowiednio 
rozgrzanego wcześniej pieca, aż do wyjmo-
wania już upieczonego. Jako dziecko za-

wsze fascynowało mnie, jak sprytnie tego 
dokonywano. Na drewnianych szuflach 
wsuwano wcześniej skrapiany wodą chleb, 
a po upieczeniu wyjmowano po kilka sztuk 
na raz. Najpierw kładziono je na stoły, a po 
przestygnięciu układano w koszach. Ileż to 
razy, gdy doniosłam zakupiony chleb z pie-
karni do domu, okazywało się, że brakuje 
na nim świeżutkiej chrupiącej skórki.

Następną zapamiętaną atrakcją była Fa-
bryka Tarcz Ściernych. Dokładnie kawałek 
jej terenu, przylegający z jednej strony do 
torów, a z drugiej do rzeki. Tam właśnie po-
południami odstawiane na noc były wozy, 
czy też raczej platformy. Ciągały je konie, 
oczywiście po tak zwanych „kocich łbach” 
czyt. kamieniach, dowożące węgiel do fa-
bryki. Wszak takie dobra jak asfalt czy kost-
ka nikomu nie były wtedy znane. Gdzie 
były w tym czasie odpoczywające konie, 
nie wiem. Faktem jest, że przedostanie się 
przez niezbyt szczelne ogrodzenie i moż-
liwość zabawy na platformach stanowiły 
nie lada rozrywkę. Chyba że zauważył to 
pan z portierni – wtedy trzeba było szyb-
ko brać nogi za pas. Nikt nie chciał wizyty 
tego pana ze skargą w domu przyłapane-
go na takim procederze. Groziły za to kary 
porównywalne do obecnego zakazu do-
stępu do komputera. Dawniej opuszczania 
mieszkania w celu zabawy z rówieśnikami.

Wędrówki z Babcią na targ odbywający 
się w środy oraz piątki były przeze mnie za-
wsze bardzo wyczekiwane. Targowisko to 
był wielobarwny świat. Prawie we wszyst-
kie artykuły spożywcze zaopatrywałyśmy 
się właśnie tam. Sprzedawano śmietanę 
nalewaną do słoików z dużych metalo-
wych baniek, masło zawinięte w  liście 
chrzanowe, sery, mięsa, warzywa i  owo-
ce. Co do mięsa, kupowano nawet małe 

prosiaki, które hodowane były wkomór-
kach w samym centrum miasta. Komórka 
była z  reguły dzielona na pół. W jednej 
części hodowano prosiaka, natomiast 
druga część służyła do przechowywania 
węgla na opał. Na górze nieraz siedziało 
jeszcze parę kur. Nie są to miłe dla mnie 
wspomnienia, tych prosiaków hodowa-
nych przez sąsiadów po prostu panicznie  
się bałam.

Z czasem, gdy przyszedł moment pój-
ścia do szkoły, przemierzanie terenu 
Ochotniczej Straży Pożarnej dostarcza-
ło nowych wrażeń. Stała tam drewniana 
wieża, na którą czasami pozwalano nam 
wejść. To była właśnie nasza atrakcja. 
Z mojego domu do szkoły mieszczącej się 
przy ul. Żwirki i Wigury była to najkrótsza 
droga. Należałam do ostatniej grupy, któ-
ra ukończyła szkołę podstawową w  tym 
gmachu.

Nasz dom zamieszkiwały wspólnie czte-
ry niespokrewnione ze sobą rodziny. Zali-
czam do bardzo miłych wspomnień wszel-
kie uroczystości odbywające się u  moich 
sąsiadów, wszyscy bawili się świetnie, 
nieraz do bardzo późna. Panowały mię-
dzy nami prawdziwie rodzinne relacje, za-
wsze można było liczyć na pomoc innych  
lokatorów.

Pozostaje mi zgodzić się z tym, że przy-
szło mi żyć we wspaniałych czasach, w cu-
downym miejscu. Chociaż bardzo lubię 
podróżować, zwiedziwszy wiele pięknych 
miejsc na świecie, zawsze z radością po-
wracam do swoich korzeni, czyli kochane-
go Grodziska. Dla mnie najlepsze rozwinię-
ciem tytułu konkursu brzmi: „Miasto moje, 
a w nim… moja mała ojczyzna”.

n Bogumiła Wielocha
Tytuł pochodzi od redakcji

Babcią WaleriąWędrówki z
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Stowarzyszenie Razem dla Milanówka 2 lipca zorganizowało 
poświęconą wybitnemu polskiemu rzeźbiarzowi Janowi 
Szczepkowskiemu wystawę w jego dawnej pracowni w Wilii Waleria 
w Milanówku. Pokazano m.in. portrety familii artysty  
– brązy oraz szkice, notatki, listy, fotografie i rzeczy osobiste – 
pamiątki pochodzące ze zbiorów rodzinnych.

Z Zakopanego 
do Milanówka

18 po sąsiedzku

W pracowni zgromadzono gipsowe projekty 
do pomników Moniuszki, Bogusławskiego, 
Słowackiego, Piłsudskiego, projekt sarkofa-
gu marszałka i łuku triumfalnego. Wystawa 
jest częścią trasy turystycznej „W  poszuki-
waniu Podhala w Milanówku”, realizowanej 
przez Milanowskie Centrum Kultury, Stowa-
rzyszenie Razem dla Milanówka, Muzeum 
Narodowe – Królikarnia w ramach projektu 
„Relacja Warszawa – Zakopane”.

A śladów architektury Podhala w Mila-
nówku nie brakuje. Uwagę zwracają wille: 
Podhalanka, Ostromir/Pod Góralem, Jolan-
cin, Henrysia Chata, Perełka, Jankota, Zosi-
nek i Kaprys. A przede wszystkim właśnie 
Willa Waleria. W 1910 r. warszawski aktor 
Rufin Morozowicz wybudował według wła-
snego projektu okazałą willę – rodzinny 
dom u zbiegu ulic Spacerowej i Krasińskie-
go w Milanówku. Willa otrzymała imię żony 
Morozowicza – „Waleria”. W 1915 r. dom 
został uszkodzony od wybuchu szrapnela. 
Odbudowany został według powstałych 
w  1916 r. projektów Jana Szczepkowskie-
go – zięcia Morozowiczów. Wówczas na 
miejscu północnej werandy dobudowano 
obszerną pracownię rzeźbiarską, nad nią 
urządzono jadalnię. Po śmierci Rufina i Wa-
lerii w 1931 r. willa przeszła na własność ich 
córki – Marii Morozowicz-Szczepkowskiej. 
Waleria była zawsze domem należącym do 
artystów i goszczącym elitę międzywojen-
nej Polski, jej wnętrza tętniły życiem i wy-
pełniała je sztuka. Ewa Mickiewicz – wnucz-
ka Jana Szczepkowskiego wspominała, jak 
wspaniale jest siedzieć w jadalni przy stole, 
który zrobił dziadek, na krześle, które wła-

snoręcznie wyrzeźbił, i pić kawę czy herbatę 
z filiżanek wyjmowanych z kredensu będą-
cego dziełem dziadka. To coś, co w dobie 
pokolenia Ikea wygląda na science fiction.

Jan Szczepkowski, zanim osiedlił się 
w  Milanówku, wykształcenie zdobywał 
w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, ale 
wcześniej w 1891 r. rozpoczął naukę rzeź-
biarstwa ornamentowego w Zakopiańskiej 
CK Szkole Zawodowej Przemysłu Drzewne-
go. To właśnie tam miał pierwszy kontakt 
z Podhalem i sztuką ludową kształtującą 
jego twórczość. Swoje losy z Zakopanem 
i Państwową Szkołą Przemysłu Drzewnego 
splótł ponownie w 1925 r. Wtedy to na Mię-
dzynarodowej Wystawie Sztuk Dekoracyj-
nych i Nowoczesnego Przemysłu w Paryżu 
odniósł jeden z  największych sukcesów. 
Zdobył Grand Prix za „Kapliczkę Bożego 
Narodzenia”. Dzieło to w sposób charaktery-
styczny dla polskiego art déco łączyło wpły-
wy sztuki góralskiej z ostro ciętym kubizują-
cym rysunkiem i stało się jednym z symboli 
polskiej ekspozycji. Kapliczka została zaku-
piona przez rząd francuski, a jej autorowi 
przyniosła Legię Honorową. 

Szczepkowski projektował również me-
ble i porcelanę w stylu góralskim. Później 
domeną jego twórczości stała się rzeźba 
artystyczna. Do najwybitniejszych dzieł z tej 
dziedziny należą m.in.: płaskorzeźby na fa-
sadzie Banku Gospodarki Krajowej oraz na 
elewacji gmachu Sejmu w Warszawie (obie 
realizacje w latach 1927-1928). W 1936 r. 
zrealizował pomnik Wojciecha Bogusław-
skiego na placu Teatralnym, który po znisz-
czeniu w 1944 r. został zrekonstruowany 

w 1965 r. W latach 1936-1938 pracował nad 
projektem sarkofagu i pomnika marszał-
ka Józefa Piłsudskiego. Mimo wygranego 
konkursu, projekt wawelskiego sarkofagu 
nie został zrealizowany. Najpierw na prze-
szkodzie stanęła II wojna światowa, potem 
polityka. Dwa projekty sarkofagu zostały 
uznane za zaginione. Zapomniano o nich, 
dzięki czemu przetrwały spokojnie w pra-
cowni rzeźbiarza w Milanówku.

W 1921 r. Szczepkowscy kupili majątek 
w Kłudzienku. Nawet w formularzach w ru-
bryce „zawód” wpisywał wtedy: rolnik, ar-
chitekt, rzeźbiarz, w tej właśnie kolejności.

Po zakończeniu wojny artysta uczestni-
czył m.in. w tworzeniu planów odbudowy 
stolicy, brał udział w rekonstrukcji pomni-
ka Adama Mickiewicza przy Krakowskim 
Przedmieściu. W latach pięćdziesiątych 
wykonał m.in. projekty płaskorzeźb dla 
gmachu Ministerstwa Energetyki przed-
stawiających cztery żywioły: Wodę, Ogień, 
Powietrze i Ziemię. Zmarł w 1964 r. i został 
pochowany na warszawskich Powązkach. 

n   Tekst i fot. Sławomir Sadowski

GRODZISK MAZ., UL. KRÓLEWSKA 52
TEL. 22 755 74 75, 602 31 61 08,  

WWW.STAL–BUD.WAW.PL 

Zapraszamy
pon.–pt. 7.00–17.00
soboty 8.00–14.00

STAL BUDOWLANA, MASZYNY, URZĄDZENIA

NAJNIŻSZE CENY!

WYPRZEDAŻE!

STALBUD
FIRMA HANDLOWA

MEBLE KUCHENNE 
NOWOCZESNE /KLASYCZNE  
PROJEKTY 3D
tel. 796 811 280
www.frescomeble.plRE
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Jesteśmy częścią społeczeństwa, a prawo 
jest jednym z regulatorów życia społeczne-
go. Nie można poznać działania społeczeń-
stwa bez znajomości obowiązującego pra-
wa. Niestety świadomość prawna Polaków 
jest na niezbyt wysokim poziomie. Przyglą-
dając się sytuacjom życiowym różnych osób 
w moim „wiekowym” środowisku, jakże czę-
sto słyszę: „nie wiedziałam, dałem się nabrać, 
a prawnik tyle kosztuje”. I tu dochodzimy do 
sedna sprawy. Porada prawna nie musi kosz-
tować. Nawet w naszym mieście jest kilka 
takich miejsc, gdzie możemy umówić się na 
bezpłatną poradę prawną.

Zgodnie z ustawą pomoc prawna obej-
muje m.in. informowanie o obowiązującym 
stanie prawnym, o przysługujących upraw-
nieniach, wskazanie sposobu rozwiązania 
zgłoszonego problemu prawnego, udziele-
nie pomocy w sporządzeniu projektu pisma 
procesowego czy sporządzenie projektu 
pisma o zwolnienie z kosztów sądowych. 
Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa 
celnego, dewizowego, handlowego i działal-
ności gospodarczej, z wyjątkiem przygoto-
wywania do jej rozpoczęcia. Oprócz senio-
rów skorzystać z niej mogą również osoby 
do ukończenia 26. roku życia, posiadające 
ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatanci, 
weterani, kobiety w ciąży, zagrożeni lub 
poszkodowani katastrofą naturalną, klęską 
żywiołową lub awarią techniczną, a także 
osoby, którym w okresie ostatniego roku zo-
stało przyznane świadczenie na podstawie 
ustawy o pomocy społecznej.

Prawnik zamiast lamentu 
Choć coraz więcej osób szuka pomocy 
u Rzecznika Konsumentów, często słyszymy 
od autorów nieudanych zakupów czy trans-
akcji: „byłem głupi”, „dałem się namówić”, 
„byłam naiwna”. Zamiast obwiniać się, należy 
jak najszybciej skorzystać z pomocy prawni-
ka. To, że ulegliśmy manipulacji i daliśmy się 
namówić na zakup rzeczy, które nie tylko nie 
są nam potrzebne, lecz także wpędzają nas 
w długi, to jeszcze nie tragedia. Kiedy odzy-
skamy zdrowy rozsądek z pomocą prawnika 
w ciągu 14 dni możemy odstąpić od umowy.

O godność można zadbać
Jak pokazuje praktyka, bezpłatna pomoc 
prawna Ośrodka Pomocy Społecznej najczę-
ściej dotyczy takich problemów jak sprawy 
rozwodowe i alimentacyjne (pisanie po-
zwów), sprawy rozdzielności majątkowej, po-
dział majątku, zabezpieczenie pobytu przez 
Sąd u ojca lub matki, kontakty z dziećmi po 
separacji, rozwodzie lub odejściu partnera.

– Najczęściej powtarzające się pytania do-
tyczą wysokości alimentów, jakiej można za-
żądać. Ludzie chcą się też dowiedzieć, jakie 
sprawy mogą poruszyć we wniosku o rozwód, 
jak eksmitować uciążliwego lokatora z powo-
du przemocy albo jakie sprawy można zało-
żyć z powodu przemocy fizycznej i psychicz-
nej – mówi adwokat Michał Wysocki.

Niestety, problemy rodziny to także pro-
blemy starych kobiet nie szanowanych przez 
dzieci. Nie każda starsza osoba „postawi 
się” swojemu „nieprzystosowanemu” dziec-
ku, będzie dochodzić swoich praw, zadba 
o swoją godność. A mogłaby.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
pani prawnik z zaangażowaniem opowiada 
o problemach, które pomaga rozwiązywać.

– Wszystkim odradzam wyzbywanie się 
wszystkiego za życia – zdecydowanie wy-
raża swoje zdanie mecenas Karolina Gałąz-
ka-Serwacińska. – Powtarzam stale, że jak 
wszystko jest przepisane dzieciom, to traci 
się najpierw majątek, a potem szacunek. 
A odwrócić to jest bardzo trudno.

Oczywiście, gdy w umowie jest mowa 
o  dożywociu, to można jeszcze wywalczyć 
rentę, ale gdy zapis dotyczy tylko służebno-
ści – sprawa jest beznadziejna. 

– W większości rodzin sytuacja jest nor-
malna, dzieci szanują rodziców, ale tacy 
starzy ludzie do mnie nie przychodzą prosić 
o pomoc – mówi pani mecenas.
Uwaga na pożyczki
Podobnie jak w innych punktach bezpłat-
nej pomocy prawnej w Grodzisku, również 
w budynku Urzędu Skarbowego na ul. Dale-
kiej, gdzie z porad można skorzystać dzięki 

Fundacji IAR, najczęstsze pytania dotyczą 
spraw spadkowych, sporządzania lub pod-
ważania testamentów, wykładni wyroków 
sądowych, spraw o alimenty. Mecenas Piotr 
Przygoda zwraca uwagę na jeszcze jeden 
problem. Są to sprawy związane z pożycz-
kami innymi niż bankowe, czyli firmami 
pożyczkowymi i windykacyjnymi. Osoby 
zmagające się z problemami finansowymi 
dodatkowo zostają osaczone przez firmy 
pożyczkowe, gdy wysokość oprocentowa-
nia i warunki pożyczek nie docierały do 
świadomości pożyczkobiorców. Często był 
to przypis małym drukiem, często zagma-
twane sformułowanie. Działania prawnika 
mają oczywiście w takich przypadkach 
ograniczony zakres. Mamy do czynienia 
z  „mamieniem”, nachalną reklamą, nie-
prawdziwymi i niepełnymi informacjami, 
ale udowodnienie złego zamiaru czy fał-
szowania danych jest w tych wypadkach 
bardzo trudne.

Brak wiedzy  
nie usprawiedliwia
Skąd ta wstrzemięźliwość w kontaktach 
z prawnikami? Dlaczego przed podpisaniem 
jakiejś umowy, zwłaszcza dotyczącej mająt-
ku lub finansów, nie przyjdzie nam do gło-
wy zasięgnięcie opinii prawnika, zwłaszcza 
że mamy możliwość otrzymania bezpłatnej 
pomocy prawnej? Musimy pamiętać, że brak 
wiedzy nie usprawiedliwia i nie rozwiązuje 
żadnego problemu. A skutki takiego postę-
powania mogą się dawać nam we znaki la-
tami. Więc chyba lepiej zasięgnąć bezpłatnej 
porady u prawnika. Przed szkodą.

Grażyna Witwicka-Kilar

1919

Kwestie dotyczące udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób uprawnionych reguluje Ustawa 
z 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Taka bezpłatna pomoc 
przysługuje m.in. seniorom, czyli osobom, które ukończyły 65 lat, ale nie tylko.

Mądry Polak  
po szkodzie

społeczeństwo

Prawnicy PRO BONO
n Ośrodek Pomocy Społecznej: 
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny. 
Bezpłatne porady dla mieszkańców 
gminy Grodzisk, ul. Składowa 5
n Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie: poradnictwo specjalistyczne, 
w tym porady prawne, ul. Daleka 
11, budynek Szpitala Zachodniego, 
II piętro.
n Fundacja Instytut Aktywiza-
cji Regionów z siedzibą w Gdyni: 
prawnik udziela porad mieszkań-
com gminy Grodzisk, ul. Daleka 
11A, budynek Urzędu Skarbowego  
III piętro.
n Na terenie powiatu grodziskiego 
działa również Rzecznik Konsu-
mentów. 
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Udanie na torze 

Krajobraz po bitwie  

Mistrzowski chód 

Wygrać w cuglach ligę, zdobyć 90 pkt i 114 
bramek, a mimo to pozostać na przyszły se-
zon na tym samym poziomie rozgrywkowym, 
to prawdziwy paradoks, będący efektem po-
lityki MZPN, który idąc na rękę zdecydowa-
nej większości klubów IV ligi wstrzymywał 
reorganizację i utworzenie jednej grupy, co 
dawałoby jej zwycięzcy bezpośredni awans. 
Rok temu to wspomniana Victoria poległa 
w barażach, w tym niestety my…

W pierwszym, wyjazdowym meczu Po-
goń uległa gospodarzom 1:2 (gol Michała 
Strzałkowskiego), a wszystkie bramki padły 
w pierwszych 12 minutach gry. Nikła porażka, 
przy dobrej postawie, pozwalającej przez po-
nad godzinę dyktować warunki gry, dawała 
nadzieję, że w rewanżu wystarczy skromne 
1:0 i awans stanie się faktem. Niestety, spotka-
nie w Grodzisku zakończyło się remisem 1:1 
(Strzałkowski), premiującym drużynę gości. 
Jednak to nie piłkarze byli głównymi bohate-
rami tego meczu, a pogoda, która spowodo-
wała, że na boisku często rządził przypadek. 
Burza, pioruny, ciemności, w których trudno 
było zobaczyć piłkę, lejący deszcz i murawa, 
jak żywo przypominającą tę ze słynnego 
„meczu na wodzie” RFN – Polska z Mistrzostw 
Świata w 1974 roku. Na nieszczęście, to Pogoń 

odegrała w tym spotkaniu rolę Polaków… 
Szkoda, że sędzia nie przerwał spotkania, by 
rozegrane zostało w innym terminie w  nor-
malnych warunkach. Szkoda też, że uznał 
jedynego gola dla rywali po ewidentnym 
zagraniu ręką, co widziała cała przemoknię-
ta publiczność, która do ostatniego miejsca 
zapełniła stadion przy ulicy Mokronoskich… 

Ciężko się podnieść po tak pechowo stra-
conej szansie, zwłaszcza że kolejną dużą 
stratą wydaje się odejście trenera Krzysztofa 
Chrobaka, który wybrał ofertę Polonii W-wa. 
W tym miejscu należy podziękować nasze-
mu byłemu już szkoleniowcowi za świetną 
pracę, którą wykonał w Grodzisku, budując 
zespół grający nie tylko efektywną, ale i efek-
towną piłkę, co zauważali nawet najbardziej 
krytyczni miejscowi koneserzy futbolu. W do-
datku zespół bardzo perspektywiczny, oparty 
w większości na młodych graczach. W klubie 
jednak nikt nie załamuje rąk. W miejsce trene-
ra Chrobaka zatrudniono Mateusza Miłoszew-
skiego, który ostatnio pracował na poziomie 
II oraz III ligi, prowadząc m.in. Świt Nowy Dwór 
czy ŁKS Łomża. Wprawdzie na dziś nie wiado-
mo jeszcze, jak wyglądać będzie kadra zespo-
łu w nadchodzącym sezonie, ale należy się 
spodziewać, że trzon drużyny pozostanie, a to 

powoduje, że niezmienny pozostaje również 
cel – walka o awans. Łatwo jednak nie będzie.

Długo oczekiwana reorganizacja IV ligi, 
po której z dwóch powstanie jedna grupa, 
powoduje, że utrzymanie w niej da zajęcie 
6, być może 7 pozycji. Paradoksalnie więc 
w nadchodzącym sezonie, trzeba bić się 
o  awans do III  ligi, aby przynajmniej utrzy-
mać się w czwartej. Pogoń tym razem mie-
rzyć swe siły będzie w grupie południowej, 
która „na papierze” wydaje się trudniejsza od 
północnej, w której na dziś trudno wskazać 
jakiegokolwiek faworyta. Koalicja ekip z Zie-
mi Radomskiej z celującą w awans Bronią na 
czele, zawsze niewygodni sąsiedzi w postaci 
Błonianki i Mszczonowianki oraz kilka solid-
nych klubów z okolic W-wy, jak choćby Ma-
zur Karczew czy MKS Piaseczno, to wszystko 
powoduje, że naszych piłkarzy czeka bardzo 
trudne zadanie. Jednak po tym, co pokazali 
w poprzednim sezonie, należy wierzyć, że jest 
ono w pełni wykonalne.        Michał Śliwiński

Poznaliśmy też rywali w Lidze Mistrzów. 
W tych elitarnych rozgrywkach nie ma ła-
twych przeciwników, ale trzeba przyznać, 
że los nie był łaskawy dla naszego klubu, 
który trafił do bardzo silnej grupy z dwo-
ma ostatnimi triumfatorami tych rozgry-
wek. Zwycięzca tegorocznej Ligi Mistrzów 
– Fakel Gazprom Orenburg dysponuje 
bardzo silnym składem, który tworzą tak 
znakomici zawodnicy jak reprezentujący 
Niemcy Dmitrij Ovtcharov (nr 4 na świe-
cie), Vladimir Samsonov (12) z Białorusi 
czy Japończyk Jun Mizutani (7). I właśnie 
rosyjski klub będzie pierwszym, wyjaz-
dowym przeciwnikiem Dartomu Bogorii, 
a spotkanie to rozegrane zostanie pod 
koniec września. Równie trudnym rywa-
lem wydaje się triumfator LM z 2016 roku, 
francuski AS Pontoise Cergy TT, oparty 
na reprezentantach tego kraju – Tristanie 
Flore, Can Akkuzu, wspomaganych przez 
świetnego Portugalczyka Marcosa Freita-
sa (14). Jeżeli dodamy do tego lizboński 
Sporting Club de Portugal, z ćwierćfinali-
stą ostatnich Igrzysk Olimpijskich Quadri 
Aruną z Nigerii w składzie, jasne staje się, 

że podopiecznych trenera Tomasza Re-
dzimskiego czeka bardzo trudne zadanie.

Nasz szkoleniowiec będzie jednak dys-
ponował również solidnym składem, któ-
rego trzon stanowić będą: Daniel Górak, 
Czech Pavel Sirućek, Chińczyk Chuanxi 
Han oraz Japończyk Masaki Yoshida, 
uzupełnieni przez Michała Bańkosza, Zbi-
gniewa Grześlaka i robiącego z każdym 
rokiem olbrzymie postępy, mistrza kraju 
w kategorii młodzików Miłosza Redzim-
skiego, prywatnie syna naszego szkole-
niowca.

Ostatnio w znakomitej formie jest 
Yoshida, który dwukrotnie dotarł do 
ćwierćfinału prestiżowych rozgrywek 
ITTF World Tour rozgrywanych w Chinach 
i Australii. Reprezentant naszego klubu 
pokonał w  tych zawodach kilku bardzo 
wysoko notowanych rywali, w tym mi-
strza olimpijskiego z Londynu Chińczyka 
Zhang Jike (po kreczu), co zaowocowało 
awansem w  światowym rankingu z 47 
na 22 pozycję! Oby taką formę utrzymał 
przez cały nadchodzący sezon.

     Michał Śliwiński

Reprezentant KS Biegi Grodzisk Wojciech Terli-
kowski podczas Mistrzostw Polski Weteranów 
w Lekkiej Atletyce, odbywających się w dniach 
1-2 lipca w Krakowie, zdobył tytuł Mistrza Polski 
w chodzie na dystansie 3000 m.     (kb)

Udany występ podczas rozegranej na 
torze kolarskim w Szczecinie trzeciej se-
rii Pucharu Polski zanotowali zawodnicy 

GKK Opty Mazowsze, startujący w kategorii ju-
nior młodszy. Najlepiej spośród czwórki naszych 
reprezentantów spisał się Jakub Soszka, który 
uplasował się na 3 pozycji w wieloboju (Omnium), 
a w  pozostałych konkurencjach meldował się 
w czołówce, zajmując 4 miejsca w wyścigu tem-
powym i sprincie, 5 w wyścigach punktowym 
i eliminacyjnym oraz scratchu, a także 6 w keirinie. 
Ponadto startujący w grupie B Dawid Jurasz ukoń-
czył wielobój na 2 pozycji. Soszka i Jurasz wspo-
magani przez Mikołaja Wadeckiego zajęli też 
6 miejsce w sprincie drużynowym, zaś w wyścigu 
zespołowym na dochodzenie, dodatkowo z Aida-
nem Crowleyem, wywalczyli 4 lokatę.     (mś)

u

hE
Trudni rywale  
w Lidze Mistrzów 

Tenisiści stołowi Dartomu Bogorii poznali terminarz rodzimej Superligi – 
pierwszym przystankiem w drodze po obronę tytułu mistrzowskiego bę-
dzie wyjazdowy mecz z beniaminkiem, warszawską Spójnią, w szeregach 
której występuje były zawodnik naszego klubu Paweł Fertikowski.

Przegrane baraże z Victorią Sulejówek spowodowały, że grodziska Pogoń 
niestety nie zagra w nadchodzącym sezonie w III lidze. Nasi piłkarze, któ-
rzy zanotowali tak znakomity, a jednocześnie morderczy sezon, pozostali 
z niczym, stając się ofiarą bezdusznego i niesprawiedliwego regulaminu.
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Kilkunastu biegaczy amatorskiego klubu 
Dogoń Grodzisk wystartowało w XI Hun-
ters Półmaratonie Słowaka, który odbył 
się 11 czerwca w Grodzisku… Wielkopol-
skim. Oprócz czysto sportowych emocji 
związanych z biegiem, który jednak więk-
szość naszych zawodników potraktowała 
bardzo rekreacyjnie, wyjazd obfitował w 
szereg miłych doświadczeń. Ponieważ kil-
koro przedstawicieli klubu wybrało się do 
wielkopolskiego imiennika naszego miasta 
w przeddzień zawodów, mieli okazję „poka-
zać się” w klubowych strojach opatrzonych 
herbem Grodziska Mazowieckiego. I właśnie 
napisy promujące naszą gminę przyciągnę-
ły uwagę burmistrza Grodziska Wielkopol-
skiego Henryka Szymańskiego, który opo-
wiedział o współpracy naszych samorządów 
i ofiarował symbolicznie dla mieszkańców 
gminy pakiet startowy, który po powrocie 
naszych sportowców na Mazowsze został 
przekazany burmistrzowi Grzegorzowi Be-

nedykcińskiemu. Atmosferę, jaka panowała 
podczas biegu, najlepiej oddają słowa jed-
nego z uczestników:

– Fenomenalni kibice. Ewenement na 
skalę ogólnopolską. Całe miasto na ulicach, 
całe rodziny przy ogrodzeniach. Dzieci 
i dziadkowie, zespoły muzyczne i taneczne, 
ogłuszający doping, okrzyki zagrzewające 
do walki i tysiące uśmiechów – zwłaszcza 
w odpowiedzi na nasze hasło „Grodzisk po-
zdrawia Grodzisk”. To było jedno z naszych 
najwspanialszych biegowych doświadczeń 
w całym życiu – dzieli się wrażeniami Mar-
cin Kuldanek z Dogoń Grodzisk.

W czasie biegu nie zabrakło też drama-
tycznego momentu – dwóch naszych bie-
gaczy: Arkadiusz Szydlik i Marcin Kusio, 
w pewnej chwili zauważyło, że biegnący 
przed nimi zawodnik zaczyna słabnąć i za-
taczać się. Dogoniści zaopiekowali się kole-
gą z trasy, położyli na trawie i podawali mu 
wodę czekając aż do przyjazdu karetki.

Na mecie biegu panowała prawdziwa 
fiesta, a zawodnicy Dogoni zrobili sobie pa-
miątkowe zdjęcie z burmistrzem Szymań-
skim, z którym obiecali sobie wzajemnie, że 
w przyszłym roku w Grodzisku zagości ofi-
cjalna delegacja z Grodziska. Odwiedzili też 
dąb, posadzony na pamiątkę podpisania 
w 2011 roku umowy o współpracy między 
oboma grodziskimi samorządami.    (kb)

– Już w trakcie gier eliminacyjnych mieszkań-
cy Grodziska, jak również przyjezdni z całej 
Polski z wielkim zainteresowaniem obser-
wowali zmagania freestyle’owców. Wspól-
nie z  piłkarzami stworzyli doskonały klimat. 
Podobnie było w dniu finałów, gdy trybuny 
zapełniły się do ostatniego miejsca. Miłą nie-
spodziankę sprawił nam burmistrz Grzegorz 
Benedykciński, który nie tylko wspierał or-
ganizatorów mistrzostw, lecz także wręczył 
nagrody najlepszym zawodnikom – mówi 
Damian Gawrych, mieszkaniec Grodziska, pre-
kursor piłki ulicznej w Polsce, pomysłodawca 
i główny organizator Freestival Street Games 
2017, zawodów, na które zawodnicy zjechali 
m.in. z Anglii, Belgii, Danii, Łotwy i Niemiec.

Trenujący freestyle już od dwunastu lat 
Mateusz Związek w trakcie grodziskiego 

czempionatu pełnił funkcję sędziego zawo-
dów. Umiejętności startujących oceniał na 
podstawie kilku kryteriów. – Dla postronnych 
są one trudne do uchwycenia, ale sędziowie 
najwyżej punktują zawodników, którzy po-
trafią zapanować nad piłką zarówno w pozycji 
stojącej, jak i w siedzącej. W konkurencji tri-
ków punkty zdobywa się za wykorzystywanie 
głowy, karku i barków. Oceniana jest przy tym 
umiejętność kontrolowania futbolówki, styl 
i prezencja zawodnika – mówi sędzia.

Jednym z uczestników mistrzostw był Mou 
Oma z Londynu, imponujący nie tylko umie-
jętnościami w żonglowaniu piłką, lecz także 
fryzurą afro.

– Zawody były szalenie interesujące, szcze-
gólnie w konkurencji Penna, w której każdy 
uczestnik musi być wysportowany i dyspo-

nować dużą wytrzymałością, niezbędną do 
jak najdłuższego utrzymywania się przy piłce. 
Polska jest pięknym krajem i bardzo mi się 
u was podoba – zwierzał się po zakończonym 
turnieju ciemnoskóry Oma.

Ostatecznie w konkurencji freestyle foot-
ball zwyciężył Bartłomiej Rak, w grze stre-
et football drużyn trzyosobowych najlepsi 
byli Duńczycy z Copenhaga Panna Mouse, 
w klasyfikacji Iron Man bezkonkurencyjny 
okazał się Robert Guzik, potwierdzając tym 
samym, że również w  piłce ulicznej Polska 
plasuje się w światowej czołówce. Organiza-
torzy mistrzostw zebrali wiele pochwał i po-
dziękowań ze strony uczestników. Wszystko 
wskazuje na to, że w przyszłorocznej edycji 
mistrzostw Grodzisk będzie ponownie go-
spodarzem imprezy.   n (PiWo)

u
Przez trzy dni w Grodzisku Mazowieckim gościli uczestnicy mistrzostw 
świata w piłce ulicznej. Rywalizowano w kilku konkurencjach, a za-
wodom, rozgrywanym na placu przy grodziskim Centrum Kultury, 

nieprzerwanie towarzyszyły rapowe rytmy. Organizatorów nie zawiedli kibice, 
którzy każdego dnia zapełniali specjalnie przygotowane dla widzów trybuny.

Grodzisk pozdrowił Grodzisk

czyli na stojąco i siedzącoFreestival,
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Zaprasza na zakupy  
do swoich sklepów

Szukasz stabilnej pracy? 
Mamy dla Ciebie ofertę

PRACOWNIK MAGAZYNU
Grodzisk Mazowiecki

Nie wymagamy doświadczenia!
Oferujemy:
l atrakcyjne  stawki
l pracę na stałe
l rozbudowany system premiowy 
l możliwość rozwoju
l dodatek za dojazd do miejsca zatrudnienia

Zadzwoń lub wyślij SMS o treści „PRACA”
+48 508 040 131 l grodzisk@workservice.pl
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Krzyżówka z mistrzem
Rozwiązanie, nawiązujące do zdobycia mistrzostwa Polski przez jeden z grodziskich klubów sportowych, 
utworzą litery z pól ponumerowanych w prawym, dolnym rogu uszeregowane  od 1 do 18.
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22 rozrywka

Rozwiązanie 
krzyżówki z nr. 269:
W krzyżówce zaszyfrowane 
było hasło: „Stefan Czarniec-
ki”. Zwyciężczynią została 
p.  Hanna Małgorzata Karwat. 
Po odbiór nagrody zaprasza-
my do siedziby redakcji: Cen-
trum Kultury, ul.  Spółdzielcza 
9, II piętro.

Uwaga,  
krzyżówkowicze! 
Na rozwiązania krzyżówki cze-
kamy do 1 września. Odpowie-
dzi prosimy nadsyłać na adres 
redakcji. Nagrodą jest zapro-
szenie dla dwóch osób do Kina 
Centrum Kultury na dowolnie 
wybrany seans filmowy.

Poziomo:
3. gatunek suchej, wędzonej kiełbasy; 
9.  przepływa tuż obok dawnej garbarni 
w Grodzisku; 10. styl tradycyjnego jazzu; 
11.  w rękach dyrygenta; 12. ciasne po-
mieszczenie; 13. Jerzy-aktor znany z takich 
filmów jak: „Milion za Laurę” czy „Nie lubię 
poniedziałku”; 15. imię Kani, nieżyjącego 
już grodziskiego muzyka i  kolekcjonera 
instrumentów; 20. sposób przedstawiania 
abstrakcyjnych pojęć; 21. zielona przez cały 
rok krzewinka o jadalnych owocach; 23. ro-
dzaj garnka; 24.  porucznik-życiowa rola 
Terry Savalasa; 29.  stan pozornej śmierci; 
30. metalowe okrycie rycerza podczas wal-
ki; 31. gliniany, dęty instrument muzyczny; 
32.  tytuł opery Georgesa Bizeta; 33. Ber-
nard – wybitny polski śpiewak operowy.

Fundatorem nagrody  
jest

Grodziski Klub Filmowy  
– czwartki, godz. 20.15

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

Pionowo:
1. rodzaj piekarnika z rusztem lub 
rożnem; 2. określona ilość pienię-
dzy; 3.  zlot czarownic; 4. talizman; 
5. stolicą tego państwa jest Bagdad; 
6. średnia szkoła ogólnokształcąca; 
7. nauka o  organizmach żywych; 
8.  konkursowa impreza artystycz-
na; 14. gatunek tłustego śledzia; 
16.  imię Forda, słynnego Indiany 
Jonesa; 17. uroczyste otwarcie wy-
stawy sztuk plastycznych połączone 
ze spotkaniem z autorem; 18.  ze-
spół ludzi związanych z wspólną 
działalnością; 19. tylna część statku; 
22. prawy dopływ Dunajca; 25. sa-
mica konia; 26. rozpoczęcie wyści-
gu; 27. medal; 28. furia, wściekłość.

Podziękowania
8 lipca w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim odbyły 
się XIV Szaradziarskie Mistrzostwa Grodziska Mazowieckiego. 
38 zawodników zmagało się w dwóch 80-minutowych rundach 
z krzyżówkami i innymi zadaniami szaradziarskimi autorstwa 
członków klubu „Edyp”. Zwyciężył Dawid Kupiec z Warszawy, 
drugie miejsce zajął Maciej Gąska z Poniatowej, a trzecie – Jerzy 
Dymek z Olsztyna. Z  tego miejsca serdecznie chciałbym po-
dziękować: Staroście Powiatu Grodziskiego, p. Markowi Wież-
bickiemu za obecność i wsparcie turnieju, Starostwu Powiatu 
Grodziskiego, p. Edwardowi Błaszczykowi za przepyszne pącz-
ki, Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim.

Adam Biniszewski,
prezes Stowarzyszenia Miłośników Szachów  

i Rozrywek Umysłowych „Edyp” w Grodzisku Mazowieckim

Pograją w historię
15 września 2017 (piątek) w godzi-
nach 13:00-17:00  Podkowiańskie Li-
ceum Ogólnokształcące nr 60 zapra-
sza na trzeci Podkowiański Festiwal 
Historycznych Gier Planszowych. Za-
bawę organizujemy dla mieszkańców 
Podkowy Leśnej i okolic. Zapraszamy 
reprezentacje szkół (podstawowe, 
gimnazjalne i ponadgimnazjalne) 
oraz wszystkich zainteresowanych. 
Wstęp wolny  (przy tworzeniu się ko-
lejek do gier, przewidujemy zastoso-
wanie systemu kartkowego). W  tym 
dniu przed Liceum będą czekać na 

was stoliki z historycznymi grami 
planszowymi (m.in. Kolejka, 111, 303) 
i karcianymi (Pamięć 39, Znaj Znak), 
które obsługiwać będą nasi przeszko-
leni instruktorzy, będzie można zoba-
czyć również wystawę zorganizowa-
ną przez Instytut Pamięci Narodowej. 
Szczegóły dotyczące wydarzenia na 
stronie Liceum www.wiewiory.edu.pl. 
Zapraszamy.

Paweł Włoczewski
Zastępca Dyrektora

Podkowiańskie Liceum  
Ogólnokształcące nr 60
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OGŁOSZENIA DROBNE
n PRANIE dywanów, wykładzin, tapicerki oraz MYCIE ele-
wacji, kostki, parkanów, dachów. Usługi świadczymy u klien-
ta. Dojazd w cenie usługi. Tel. 604 408 618; 22 662 30 20 
n Firma z branży spożywczej zatrudni w pełnym wymia-
rze godzin pracownika do kadr i płac ze znajomością 
prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz PDOF. Praca 
w Żabiej Woli. Wymagana  znajomość programu Płatnik. 
Oferty proszę kierować e-mailem: lidia.janas@logipack-
-malpak.pl lub pod nr. tel. 604 456 087
n Firma z branży spożywczej w Żabiej Woli zatrudni pra-
cownika kontroli jakości. Praca w systemie trzyzmianowym. 
Wymagana książeczka sanepidu. Mile widziane doświad-
czenie w branży spożywczej. Oferujemy pracę w  pełnym 
wymiarze. Więcej informacji  pod nr. tel. 46 857 82 21  
– osoba kontaktowa Beata Mrozowska
n Firma poszukuje do sprzątania biura w Grodzisku 
ul. Traugutta, po południu 3x w tygodniu, 20 h miesięcznie, 
umowa zlec. Tel. 601 390 018 
n Naprawa rowerów, sprzedaż rowerów używanych 
(holenderki, górale, inne), Grodzisk, ul. Gimnazjalna 16a. 
Tel. 692 465 581
n Sprzedam grill – wyrób kowalsko artystyczny.  
Tel. 506 225 724
n Sprzedam czerwoną cegłę rozbiórkową, czyszczoną.  
Tel. 506 225 724
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 Pranie dywanów/wykładzin, tapicerek meblowych 
(kanapy, fotele, krzesła) oraz samochodowych! Pranie 
profesjonalnymi maszynami oraz środkami chemicznymi 
KARCHER. Tel. 516 631 728
n Poszukuję samodzielnej osoby do prowadzenia kore-
spondencji oraz innych prac biurowych. Tel. 507 705 215
n Firma poszukuje kierowcy, kategoria C+E, ważna 
karta kierowcy, mile widziane doświadczenie. Praca 
w Grodzisku i okolicach. Umowa o pracę. Tel. 668 135 380 
n Pracownik ochrony – Grodzisk Mazowiecki 13.00 zł 
brutto. Tel. 515 088 941.
n Do wynajęcia niedrogi lokal biurowo-handlowy na 
grodziskim deptaku. Wiadomość tel. 602 778 042

Krzyżówka z mistrzem

Koniki i konie

1923ogłoszenia

Sobota, 27 maja 2017 r. była dla 
dzieci z Podkowy Leśnej dniem 
konika. Lokalny oddział Polskie-
go Komitetu Pomocy Społecznej 
zorganizował imprezę „Od koni-
ka wierzchowego do konia me-
chanicznego”, dofinansowaną 
przez Fundację BGŻ BNP Pari-
bas. Imprezę prowadziła prezes 
podkowiańskiego PKPS, pani 
Elżbieta Wolska-Zdunek. 

Naszym środkiem transportu 
był londyński przedwojenny pię-
truś, wynajęty z Muzeum Mo-
toryzacji w Otrębusach. Tymże 
piętrusiem dzieci udały się naj-
pierw do Klubu Jeździeckiego 
„Wolta” w Żółwinie. Tam oczeki-
wało wiele atrakcji – spotkanie 
z  żywymi konikami, poznawa-
nie koni wierzchowych, persze-

ronów i kucyków, czyszczenie 
koników i jazda konna na ma-
neżu. Ci wszyscy, którzy nie byli 
zajęci czyszczeniem koni lub 
jazdą, przejechali się bryczką. 
Wielką sympatię wzbudził per-
szeron Kasia, dzielnie ciągnący 
bryczkę do granicy Żółwina 
i  z  powrotem. Kasia sama po-
trafiła znaleźć drogę do stadni-
ny i  doskonale wiedziała, gdzie  
należy skręcić. 

Po spotkaniu z konikami 
wierzchowymi pojechaliśmy do 
Otrębus, wzbudzając po drodze 
nieco sensacji i pewne emocje 
wśród kierowców na drodze 719. 
W Muzeum Motoryzacji czekało 
nas zwiedzanie koni mechanicz-
nych, drzemiących w silnikach 
zabytkowych samochodów. 

Dzieciom najbardziej podoba-
ły się „rakietowe” pojazdy z lat 
50. oraz jeden z  najstarszych 
samochodów w  Polsce, wypro-
dukowany jeszcze w  XIX  wieku. 
Dużą popularnością cieszyły się 
także riksze, wiele z nich wypo-
sażonych w  luksusowe, pokryte 
aksamitem kanapy. 

(…) Po poczęstunku spędzili-
śmy jeszcze trochę czasu wśród 

sędziwych pojazdów, po czym 
wróciliśmy – piętrusiem oczywi-
ście – do Podkowy Leśnej. 

Wszyscy uczestnicy – dzieci 
i  ich opiekunowie – byli za-
chwyceni. 

Elżbieta Gliszczyńska, 
wiceprezes Oddziału Polskiego  

Komitetu Pomocy Społecznej 
w Podkowie Leśnej 

Krzysztof Górski
ul. Hetm. S. Żółkiewskiego 13
05-825 Grodzisk Maz.
www.roboty-ziemne.net.pl

tel. 668 135 380

Usługi koparko-ładowarką
INVEST-KOP

w Roboty ziemne w Wyburzenia w Rozbiórki
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Tym razem imprezie towarzyszyć będzie ha-
sło „Grodzisk w złotym wieku”, co jest czytel-
nym nawiązaniem do 495. rocznicy nadania 
praw miejskich. Grodzisk otrzymał je w epo-
ce zygmuntowskiej, która w historii Polski 
zapisała się jako „złoty wiek”. To doniosłe wy-
darzenie miało miejsce 22 lipca 1522 roku, 
a o przywilej lokacyjny wystarała się u króla 
Zygmunta I Starego rodzina Okuniów, ma-
zowieckich możnowładców, ówczesnych 
dziedzicznych właścicieli wsi Grodzisko.

– Piknik poprzez atrakcje – turniej rycerski, 
imitację targowiska, stoiska kupców, rze-

mieślników i rekonstruktorów historycznych, 
pokazy sokolnicze i taneczne, koncert muzy-
ki dawnej – wprowadza widzów w czasy, gdy 
Rzeczpospolita Obojga Narodów była najpo-
tężniejszym państwem w Europie, Mazowsze 
zostało włączone do Korony i przechodziło 
szybki proces urbanizacji, a takie miasta jak 
Grodzisk otrzymywały szanse dynamiczne-
go rozwoju. Program rozpocznie się krótką 
inscenizacją ukazującą moment nadania 
przywileju lokacyjnego. Dzięki rekonstruk-
torom zobaczymy dwór Zygmunta Starego, 
załogę rycerską, a także ojców miasta – Hie-

ronima i Wojciecha Okuniów – mówi Łukasz 
Nowacki z Willi Radogoszcz.

III Rodzinny Piknik Historyczny odby-
wać się będzie w ramach Europejskich Dni 
Dziedzictwa i rozpocznie się o godz. 13 na 
łące u wylotu ul. Ordona, nieopodal kościo-
ła Przemienienia Pańskiego. O efektowny 
finał, przewidziany ok. godz. 20.30, ma  
zadbać Teatr Ognia.

A dla przypomnienia prezentujemy kilka 
zdjęć z ubiegłorocznego pikniku, który prze-
biegał pod hasłem „W szwedzkim ogniu”. 

  n  (kb)

III edycja Zlotu Motocyklowego w Natolinie, organizo-
wanego przez Klub Motocyklowy White Arrows oraz 
Urząd Miejski i Centrum Kultury odbędzie się w dniach  
18-20  sierpnia. W programie nie zabraknie uroczystego 
przejazdu przez miasto wielkiej parady motocykli, plene-
rowej galerii motocykli i aut, a także symulatora jazdy na 
jednym kole i… kulinarnego show Tomasza Jakubiaka. Za-
powiada się również spora dawka mocnej muzyki – ze sceny 
będzie można usłyszeć grodzisko-warszawską grupę Swear 
the Empress znaną z perfekcyjnego połączenia rocka, me-
talu i pedagogicznego wokalu Justyny Kawałko, o dźwięki 
buntowniczego rock’n’rolla lat 50. zadba Blueberry Hill, a co-
very AC/DC przypomni zespół 4 Szmery. Gwiazdą wieczoru 
będzie Robert Gawliński i zespół Wilki.   n  (kb)

Rodzinny Piknik Historyczny organizowany jest 
przez Willę Radogoszcz od dwóch lat, jednak 
widowiskowość, rozmaitość propozycji, atrakcyjna 

i  ciekawa forma przekazu, a przede wszystkim 
świetna atmosfera podczas obu poprzednich edycji 

sprawiły, że impreza podbiła serca mieszkańców. Dlatego 
wszystkich grodziskich wielbicieli historii, rekonstrukcji 

i nowoczesnej edukacji zapewne ucieszy informacja, że znana 
jest już data tegorocznego pikniku, który odbędzie się 9 września.

Podobnie jak Rodzinny Piknik Historyczny w 2015 roku swój początek miało MotoGrodzisko, kolejna impreza, 
która w ekspresowym tempie zyskała ogromną i zdecydowanie ponadlokalną popularność. 

Królewska impreza 

Motory zaryczą, Wilki zagrają
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