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Jaką rolę w grodziskim samorzą-
dzie odegrał Joseph Bonmaria-
ge? Gdzie leży Falborz? Którędy 
wiedzie droga z Kujaw do Wło-
dawy? Czy Michael Jackson był 
w Książenicach? Odpowiedzi na 
te i  inne pytania można znaleźć 
na str. 17-21, gdzie zamieściliśmy 
alfabet ćwierćwiecza, przygoto-
wany w związku z 25-leciem pra-
cy Grzegorza Benedykcińskiego 
na stanowisku burmistrza.

Zarządzający gminą siódmą 
kadencję z rzędu burmistrz po 
raz pierwszy został wybrany 

na tę funkcję 9 lipca 1994 roku 
przez Radę Miejską, gdyż za-
nim w 2002 roku wprowadzono 
wybory bezpośrednie, to radni 
decydowali o tym, kto będzie 
kierował gminą. A że nie był to 
wybór łatwy, najlepiej świadczy 
fakt, że o urząd burmistrza ubie-
gało się wówczas czterech kan-
dydatów, a skuteczne okazało 
się dopiero czwarte głosowanie, 
bowiem w poprzednich trzech 
żaden z pretendentów nie uzy-
skał wymaganej bezwzględnej 
większości.      (kb)

Po wygraniu w cuglach swojej 
grupy ostatnią przeszkodą 
w  ich marszu na trzeci front był 
barażowy dwumecz z Huraganem 
Wołomin. Pierwsze spotkanie 
nie należało do najlepszych 
w wykonaniu naszych futbolistów, 
którzy przegrali na wyjeździe 0:1. 
O tym, jak przebiegało odrabianie 
strat na własnym boisku oraz 
co słychać w innych klubach 
sportowych można dowiedzieć się 
na str. 28-29. 

   Krzysztof Bońkowski

RE
KL

AM
A

Zaginął Dawid
O tej sprawie mówi cała Polska, żyje nią całe miasto – w środę, 10 lipca, zaginął 5-letni Dawid, 
mieszkaniec Grodziska. W chwili zamykania numeru wciąż prowadzone były poszukiwania. 
Mamy cichą nadzieję, że w momencie, gdy bieżące wydanie trafi do rąk Czytelników, 
największa w historii polskiej policji akcja poszukiwawcza będzie już zakończona szczęśliwym 
finałem. Chłopiec ma 110 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała. W chwili zaginięcia ubrany 
był w szaroniebieską bluzę dresową, niebieskie jeansy oraz niebieskie trampki z obrazkami 
Zygzaka McQueena. Policja apeluje o zgłaszanie się ewentualnych świadków dramatycznych 
wydarzeń z wieczora 10 lipca. Więcej informacji na str. 3.

Ćwierćwiecze w alfabecie 

Pogoń z awansem
Piłkarze grodziskiej Pogoni dostroili się 
do sukcesów mistrzów Polski w tenisie 
stołowym, czyli drużyny  
Dartomu Bogoria, oraz świeżo 
upieczonych siatkarskich  
II-ligowców ze Sparty  
i wywalczyli awans 
do III ligi.
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Zakończenie roku szkolne-
go Grodziski Chór Bogorya 
uczcił koncertem, który odbył 
się 18 czerwca w Mediatece. 
Przy okazji do rąk chórzystek 
trafiła dopiero co wydana 
płyta CD „Pieśni legionów”. 
To pierwsze w historii gro-
dziskiego zespołu pod dyrek-
cją Marcina Łukasza Mazura 
nagranie, do którego został 
zaproszony przez Wydawnic-
two Muzyczne Triangiel.

Jak przyznał M. Ł. Mazur, 
w historii muzyki mało było 
kompozytorów piszących 

muzykę na chóry dziewczę-
ce. Dopiero druga połowa 
XX  wieku i XXI wiek zmie-
niły tę tendencję. Tematyka 
tego rodzaju utworów czę-
sto  jest związana z przyrodą 
i zwierzętami. Przykładem 
takiej kompozycji był trudny 
pod względem technicznym 
„Lisi alfabet” Andrzeja Ko-
szewskiego wykonany przez 
chór. Rok szkolny się zakoń-
czył, ale wakacje będą dla 
chórzystek na pewno śpiewa-
jące, w przenośni i dosłownie.

 Sławomir Sadowski

Śpiewająco na wakacje
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„Lato latino” to hasło tegorocz-
nej Letniej Galerii Sztuk Cheł-
monie 2019, która w wakacje 
zagościła na Paprociowej Po-
lanie w Opypach. Chełmonie 
to pikniki artystyczne, łączące 
sztuki plastyczne, fotograficzne 
i muzyczne adresowane do osób, 
które nie wyjeżdżają na wakacje. 
Każdego roku podejmowany jest 
inny temat. W tym roku Stowa-
rzyszenie Działań Twórczych 
Parabuch, które jest organiza-
torem przedsięwzięcia, zapro-
ponowało inspiracje krajami 
Ameryki Łacińskiej. Uczestnicy 
mogli w różny sposób wykazać 
się swoją kreatywnością, np. 
tworząc dzieła m.in. w pracow-
ni kapeluszy. Dla zainteresowa-

nych tą inicjatywą, cenna może 
być informacja, że od 6 lipca 
w Chełmoniach można wziąć 
udział w każdą kolejną sobotę, 
w godz. 15-18 aż do 10 sierpnia.

  Tekst i fot. Anna Redel

Bardzo nastrojowe połączenie 
dźwięku i obrazu stanowi tele-
dysk „Blues waltz” opublikowa-
ny pod koniec czerwca w ser-
wisie youtube. Zrealizowanym 
przez Piotra Kopcia zdjęciom 
nocnego Grodziska z lotu pta-

ka towarzyszy muzyka zespołu 
T.T Band w składzie Tomasz 
Tarczyński – perkusja, Witalik 
Zbierzchowski – bas, Krzysz-
tof Domański – gitara. Klip na 
pewno wart zarówno obejrze-
nia, jak i wysłuchania.   (kb)

Nastrojowe połączenie

Twórcze kapelusze

       

Fundacja Radośni – Odcza-
rujmy Autyzm zorganizowa-
ła 18 czerwca w Starym Ki-
nie w  Milanówku spotkanie 
z  mieszkańcami tego miasta 
– prof. Jerzym Bralczykiem 
i jego żoną Lucyną Kirwil, au-
torami książki „Pokochawszy. 
Miłość w języku”. 

Językoznawca i psycholożka 
rozmawiali o romantycznych 
wyznaniach, którym sprzy-
ja lato, o miłości, zakochaniu 
i rozstaniach, o seksie i listach 
miłosnych oraz o szeroko poję-
tej komunikacji w związkach. 
Rozmawiali – bo jak powie-
działa L. Kirwil – milczenie 
nie jest mocną stroną jej męża. 
Prof. J. Bralczyk zauważył, że 
ludzi najczęściej łączy to, co ze 
sobą dzielą. Kobiety zdecydo-

wanie bardziej niż mężczyźni 
chcą, żeby słowo „kocham” 
w końcu padło we wzajemnych 
relacjach, ponieważ miłość 
wyraża się w języku. Była też 
mowa o roli kiczu w miłości. 
Często za sprawą rymów mę-
skich charakterystycznych dla 
jednego z najbardziej znanych 
przebojów disco polo: spać-
-znać, oszalałem-oddałem lub 
słów nadmiernie nacechowa-
nych emocjonalnie, np. „serce 
miłości spragnione”. Autorzy 
książki podkreślali kluczową 
rolę rozmowy i deficyt chwa-
lenia występujący w związ-
kach. Ale kultura narzekania 
odgrywa coraz mniejszą rolę. 
– Zaczęliśmy umieć się chwalić 
– stwierdził prof. Bralczyk.

 Sławomir Sadowski

Odwrót narzekania

Najlepsze kino! 
Według danych opublikowa-
nych przez boxoffice-bozg.
pl Kino Centrum Kultury 
w ubiegłym roku odnotowało 
najlepszą w Polsce frekwen-
cję wśród kin jednosalowych. 
Łączna liczba widzów w 2018 
roku przekroczyła 100 tys. Na 
kolejnych miejscach uplaso-
wały się Świecie i Rabka-Zdrój 
– tamtejsze kina zgromadziły 

ponadosiemd z ie s ię c iot y-
sięczną widownię. Załodze 
grodziskiego kina gratuluje-
my repertuaru, a lokalnym 
kinomanom „wychodzenia” 
rekordu.   (kb)

Stowarzyszenie Klub Miłośni-
ków EKD/WKD zaprosiło 6 lip-
ca zainteresowanych historią 
lokalnego kolejnictwa na spacer 
szlakiem dawnego i  obecnego 
przebiegu linii EKD/WKD na 
odcinku od stacji kolejowej PKP 
w Milanówku do stacji WKD 
Podkowa Leśna Główna.

– Stowarzyszenie działa od 
sierpnia 2018 r. Jest to kolejny 
tego typu spacer. Wybór nie jest 
przypadkowy, kierowaliśmy się 
obchodami 100-lecia istnienia 
Milanówka. Chcemy przybli-
żyć mieszkańcom historię linii 
miejskiej otwartej w 1936 r. i po-
pularyzować transport szynowy 
w  okolicy – mówił Maciej Ra-
decki, prezes stowarzyszenia.

Początkowa część spaceru 
prowadziła śladem odcinka 
nieistniejącego już od 1972  r. 
wzdłuż ulic Warszawskiej 
i  Grudowskiej aż do ul. Kró-
lewskiej poprzez kolejne przy-
stanki. Po drodze zachowały 
się pozostałości drewnianych 
podkładów i słupek hektome-
trowy.  Przewodnik przybliżył 
zebranym historię eksploatacji 
linii i powody likwidacji części 
trasy, opowiedział o taborze, 
pokazywał archiwalne rysunki, 
zdjęcia i  rozkłady jazdy. Spa-
cer „WKD w krainie jedwa-
biu” trwał prawie trzy godziny 
i  spotkał się z dużym zaintere-
sowaniem. 

  Tekst i fot. Anna Redel

Po szynach Milanówka
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Szanowni Mieszkańcy, 
Drodzy Czytelnicy,
od kilku dni głęboko porusza nas wszyst-
kich ogromna, rodzinna tragedia małe-
go Dawidka. Jesteśmy wstrząśnięci tym, 
co się stało. Chciałem bardzo gorąco 
podziękować wszystkim mieszkańcom 
za niezwykłe zaangażowanie w poszuki-
wania. Nie znajduję też słów, które mogą 
wyrazić w pełni uznanie i szacunek dla 
służb zaangażowanych w te działania. 
W imieniu własnym i wszystkich moich 
współpracowników wyrażam ogromne 
wsparcie dla rodziny Dawidka i zapew-
niam o naszej pomocy. 

Drodzy Państwo, w cieniu tej tragedii, 
musimy koncentrować się na bieżących 
zadaniach Gminy. W ostatnim czasie 
ogłosiliśmy trzy ważne przetargi, z któ-
rych dwa zostały rozstrzygnięte. Wyło-
niliśmy firmę, która zrealizuje budowę 
nowego ratusza – inwestycji, jak już 
wcześniej mówiłem, bardzo ważnej ze 
względu na podniesienie jakości usług 
świadczonych mieszkańcom. Nie mam 
natomiast zbyt dobrych informacji, je-
śli chodzi o przetarg dotyczący odbioru 
odpadów komunalnych. Ofertę złożyły 
jedynie dwie firmy i wszystko wskazuje 
na to, że ceny wywozu śmieci nieznacz-
nie wzrosną. Niestety, gminy nie mają 
wpływu na gospodarkę śmieciową, 
większość decyzji uzależniona jest od 
Ministerstwa Środowiska i nie ukry-
wam, że obecnie na terenie całego kraju 
panuje chaos w tym sektorze. Ogłosi-
liśmy także przetarg na dokończenie 
rewitalizacji zabytkowego dworku 
w  Adamowiźnie. Przedstawione oferty 

opiewały jednak na zdecydowanie za 
wysokie kwoty, więc zadecydowaliśmy 
o ponownym wyborze wykonawcy.

Wiele emocji wśród Państwa wywo-
łała kwestia wycinki drzew związanej 
z  budową drogi gminnej w Książeni-
cach. Chodzi o al. Olszową, która za-
pewni dogodny dojazd do trasy S8 oraz 
powstającej w Urszulinie Akademii 
Piłkarskiej Legii. Ze względu na bez-
pieczeństwo okolicznych mieszkańców, 
dzieci dojeżdżających na rowerach do 
szkoły inwestycja obejmuje nie tylko 
budowę pasa jezdni, ale również chod-
nika i ścieżki rowerowej. W niektórych 
miejscach zmuszeni jesteśmy wyciąć 
drzewa, bo nie da się poprowadzić 
w  inny sposób ciągów pieszo-rowero-
wych. Zrobimy jednak wszystko, by 
zminimalizować szkody w  środowisku 
naturalnym, prowadzimy m.in. roz-
mowy z  właścicielami nieruchomości 
na temat odkupu pasa gruntu, który 
pozwoliłby ominąć zagrożone wycinką 
drzewa. Jednocześnie zapewniam Pań-
stwa, że w  naszej Gminie stale dbamy 
o zieleń, inwestujemy w nowe nasadze-
nia krzewów, kwiatów, a wycięte drzewa 
staramy się zastąpić nowymi.

Pozostałe tematy, które chciałbym 
poruszyć, dotyczą remontów dróg na 
terenie miasta. Rozpoczynamy rozbu-
dowę skrzyżowania ul. Chełmońskie-
go z ul. Żyrardowską. By ograniczyć 
uciążliwość inwestycji, prace budow-
lane zaplanowaliśmy w wakacje, kiedy 
natężenie ruchu jest nieco mniejsze. 
Niebawem ruszy także przebudowa ul. 
Cegielnianej, ważnej dla mieszkańców 
Osiedla Kopernika oraz pracowni-

Wstępniak od Burmistrza

ków i klientów Zakładu Wodociągów  
i Kanalizacji, który znajduje się bezpo-
średnio przy ulicy. 

W związku z licznymi zapytaniami 
z  Państwa strony o budowę obwodni-
cy, chciałbym zapewnić, że nic się nie 
zmieniło w tej kwestii i Mazowiecki Za-
rząd Dróg Wojewódzkich ogłosi prze-
targ na jej budowę najprawdopodobniej 
jeszcze w tym roku.

Drodzy Państwo, pragnę wszystkim 
podziękować za wyrazy sympatii, życz-
liwe wpisy na portalach społecznościo-
wych związane z obchodzonym przeze 
mnie jubileuszem pracy na stanowisku 
burmistrza Grodziska Mazowieckiego. 
Dziękuję Państwu za wspólne ćwierć 
wieku, jesteście dla mnie jedną wielką 
rodziną i motywujecie mnie do dalszej 
aktywności. Zrobię wszystko, by naj-
bliższe 4 lata były wspaniałym czasem 
dla Gminy Grodzisk Mazowiecki. 

  Grzegorz Benedykciński
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Przez blisko tydzień poszukiwań, prowa-
dzonych w gminie Grodzisk oraz wzdłuż 
autostrady na terenie czterech tysięcy hek-
tarów, nie udało się odnaleźć pięcioletniego 
Dawida. Chłopiec zaginął 10 lipca. Z domu 
w dzielnicy Łąki zabrał go ojciec. Około go-
dziny 17 mężczyzna wyruszył wraz z synem 
w kierunku Warszawy, gdzie tymczasowo 
mieszka matka chłopca. Tuż przed godz. 21 
policja otrzymała informację, że w Grodzi-
sku doszło do śmiertelnego wypadku na to-
rach PKP. Potrąconym przez pociąg okazał 
się ojciec Dawida, który prawdopodobnie 

popełnił samobójstwo. Kilka godzin później 
matka zgłosiła zaginięcie dziecka. O półno-
cy rozpoczęła się największa w historii pol-
skiej policji akcja poszukiwawcza, do której 
zaangażowano olbrzymie siły policji zarów-
no z komendy w Grodzisku Mazowieckim, 
jak i oddziały prewencji z Warszawy, Wojska 
Obrony Terytorialnej oraz zastępy Straży 
Pożarnej. Do poszukiwań spontanicznie 
przyłączyli się również mieszkańcy Grodzi-
ska Mazowieckiego. Ludzi wspomagały psy 
tropiące, a także specjalistyczny sprzęt m.in. 
helikoptery z kamerami termowizyjnymi 

i drony. W poniedziałek, 15 lipca, rzecznik 
prasowy Komendy Głównej Policji Sylwester 
Marczak poinformował o zakończeniu pra-
cy w terenie i przejściu do pracy analitycz-
nej. Jak zaznaczył, policja dla dobra śledztwa 
świadomie nie zdradza wszystkich szczegó-
łów sprawy. Nie wykluczył również możli-
wości wznowienia poszukiwań w terenie. 
W momencie zamknięcia numeru chłopca 
nadal nie odnaleziono, a policja wciąż bada 
różne hipotezy możliwego rozwoju wy-
darzeń, prosząc ewentualnych świadków 
o kontakt.   n  (mm)

Największa w historii policji  
akcja poszukiwawcza
Głębokie poruszenie wśród mieszkańców wywołała informacja o zaginięciu 5-letniego Dawida, która za 
pośrednictwem mediów dotarła do opinii publicznej w czwartkowy poranek, 11 lipca. Przez kilka kolejnych dni 
północna część miasta i gminy przeczesywana była przez służby mundurowe. Jak dotąd bezskutecznie. O sprawie 
na bieżąco informują ogólnopolskie media, które do Grodziska przysłały dziennikarzy i wozy transmisyjne. 
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Podziękowania dla bohatera
Na początku sesji przedstawiciele władz 
samorządowych podziękowali za odwagę 
Pawłowi Olczakowi, nauczycielowi i  ra-
townikowi, który rzucił się na pomoc toną-
cemu na Stawach Walczewskiego nastolat-
kowi, dzięki czemu uratował mu życie.  

Legitymacje dla sołtysów
Z kolei obecnym na sali nowo wybranym 
i licznie przybyłym na sesję sołtysom zosta-
ły wręczone legitymacje. W kwietniu i maju 
w gminie Grodzisk mieszkańcy 31 miejsco-
wości wybierali sołtysów i rady sołeckie. 
W większości przypadków wyborcy decy-
dowali o elekcji dotychczasowych sołty-
sów. Jednym z debiutujących w tej roli jest 
Stanisław Kolasa, nowy sołtys Książenic, 
a  jednocześnie wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej. Sołtysi mają w Radzie Miejskiej 
szerszą reprezentację – wiceprzewodni-
czącym jest wieloletni sołtys Adamowizny 
Jarosław Józefowicz, a ponadto mandaty 
radnych pełnią piastujące kolejne kaden-
cje funkcje sołtysów swoich miejscowości 
Małgorzata Sobol z Kozerek i Dorota Pie-
niążek-Fibich z Kad. 

Raport o stanie gminy
Ustawa o Samorządzie Gminnym wprowa-
dziła nową zasadę, jaką jest opracowywanie 
raportów o stanie gmin. Raport ten mówi 
o zadaniach, jakie zostały zrealizowane 
w roku minionym. – Opracowywany jest 
przez poszczególne komórki organizacyj-
ne i dyskutowany na komisjach. To  kom-
pendium wiedzy o gminie i dotyczy wielu 
zagadnień – wyjaśnia Joanna Wróblewska, 
przewodnicząca Rady Miejskiej.

Opracowanie, które od tego roku jest 
obowiązkowe, uwzględnia m.in. takie za-
gadnienia, jak ogólna ocena gminy i jej 
pozycja na tle innych gmin, stan finansów 
z podziałem na realizację budżetu, realiza-
cję inwestycji oraz prognozę finansową, ład 
przestrzenny, w tym plany zagospodarowa-
nia przestrzennego, ochrona środowiska 
i zabytków, gospodarka niskoemisyjna, po-
lityka społeczna, w tym pomoc dla potrze-
bujących czy gospodarowanie zasobami 
mieszkaniowymi gminy. 

– Raport z pewnością jest potrzebny, ale 
brakuje mi analizy i prawdziwej dyskusji nad 

tym, co można poprawić, wyszczególnienia 
najistotniejszych dla mieszkańców potrzeb. 
Niepokoi mnie też rosnący dług – powie-
dział radny Łukasz Lewandowski (PiS).

Większość radnych oceniła jednak za-
równo raport, jak i wykonanie budżetu 
pozytywnie, i burmistrz Grzegorz Bene-
dykciński otrzymał wotum zaufania i abso-
lutorium identycznym stosunkiem głosów: 
17 za, 2 przeciw, przy jednym głosie wstrzy-
mującym się. 

Satysfakcji z decyzji Rady Miejskiej i mi-
nionego roku nie krył burmistrz Grzegorz 
Benedykciński.

– Mamy za sobą bardzo ciekawy rok, 
w  którym dużo środków przeznaczyliśmy 
na inwestycje. Wszystkie kontrole, jakie 
mieliśmy, przeszliśmy bardzo pozytywnie. 
Nie ukrywam, że jestem bardzo usatys-
fakcjonowany uzyskaniem wotum i abso-
lutorium. Mam również poczucie dobrze 
spełnionych obowiązków. Rok 2018 był 
okresem bardzo dobrym i zostało to do-
strzeżone i docenione przez radnych na 
sesji. Natomiast na jesieni roku 2018 roku 
– przez mieszkańców, którzy ponownie 
wybrali mnie na burmistrza Grodziska 
w wyborach, które wygrałem z niesamowi-
tym, ponadosiemdziesięcioprocentowym 
wynikiem – powiedział tuż po głosowaniu.

Z treścią wszystkich uchwał, protokołami 
i transmisjami z sesji oraz imiennymi wyni-
kami głosowań jawnych można zapoznać się 
na stronie bip.grodzisk.pl

   Marcin Budziewski, kb

26 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyła 
się absolutoryjna sesja grodziskiej Rady Miejskiej. Nowością 
była prezentacja raportu o stanie gminy oraz debata nad tym 
dokumentem, a także uchwała w sprawie wotum zaufania dla 
burmistrza. Ponadto w porządku obrad znalazły się punkty 
dotyczące gospodarki nieruchomościami oraz przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla części wsi Odrano-Wola. 
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Podziękowanie
Wszystkim, którzy to-
warzyszyli nam w ostatnim 
pożegnaniu kochanej siostry 
i  cioci Marii Michalak pragnę 
z całego serca podziękować.

Burmistrzowi Grodziska Mazo-
wieckiego, Radnym Miasta, przed-
stawicielom środowiska pedagogicz-
nego, harcerskiego oraz przyjaciołom 
i znajomym Marysi, dziękuję za oka-
zaną pomoc i wsparcie.

Teresa Mietus
 wraz z synami i synową

Z wielkim żalem
przyjęliśmy wiadomość

o śmierci
Marii Michalak

wieloletniego nauczyciela 
i dyrektora Zespołu Szkolno- 

-Przedszkolnego nr 1
w Grodzisku Mazowieckim.

Będzie nam brakowało
Jej uśmiechu, ciepła 

i życzliwości.
Rodzinie i przyjaciołom

wyrazy głębokiego 
współczucia

składają
Dyrektor i pracownicy  

Biura Oświaty
Gminy Grodzisk Mazowiecki

    Z głębokim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

śp. Marii Michalak
Honorowego Obywatela 

Grodziska Mazowieckiego,
wspaniałego pedagoga 

i przyjaciela dzieci,
mieszkanki naszego miasta 

uhonorowanej odznaką
Przyjaciel Szkoły.

Radnej Miejskiej (1994-
1998) oraz Radnej Powiatu 

(2002-2006),
wieloletniego dyrektora 

Szkoły Podstawowej nr 4,
wyjątkowo oddanej uczniom,

z pasją i poświęceniem 
wykonującej zawód 

nauczyciela.
Niezwykłej osoby, potrafiącej 

łączyć pracę zawodową 
z pasją, nigdy nietracącej 

z oczu tego, co najważniejsze
 – życzliwości i wrażliwości 

na człowieka. 
Rodzinie i Bliskim

składamy wyrazy głębokiego 
współczucia.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej  

w Grodzisku Mazowieckim
Joanna Wróblewska

Burmistrz  
Grodziska Mazowieckiego
Grzegorz Benedykciński
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Wyróżnienia z Babaryby

Taki mamy klimat

Parkrun lepszy niż kawa

Parkrun to ogólnoświatowy 
cykl cotygodniowych bezpłat-
nych biegów na 5 km.

– Bieg jest darmowy, posiada 
system mierzenia czasu i jest 
organizowany na zasadzie wo-
lontariatu – zachęca do udzia-
łu Hanna Kornacka, która od 
początku współkoordynuje to 
przedsięwzięcie. Jednorazowej  
rejestracji dokonuje się na stro-
nie www.parkrun.pl. Na starcie 
sobotniego biegu w Grodzisku 
Mazowieckim w ciągu ostat-
nich dwóch lat stanęło ponad 
450 biegaczy, którzy łącznie 
przebiegli ponad 13,5 tys. ki-
lometrów. Średnio w każdym 
biegu udział bierze ok. 25 osób, 
ale dwukrotnie liczba uczestni-
ków osiągnęła setkę. 

Kameralny charakter par-
krunu powoduje, że sobotnie 
poranki biegowe są dla uczest-
ników nie tylko wspólnym 
bieganiem. Są miejscem, dzię-
ki któremu zaczynają swoją 
przygodę z tym sportem lub 
poprawiają swoje wyniki. Są 
także miejscem niesamowitej 
energii, przyjaźni i zabawy. 
Z  okazji dwulecia parkrun 
Grodzisk Mazowiecki wolon-
tariusze i biegacze przyszli we-
soło przebrani. Był szampan 
i tort upieczony przez Sylwię 
Sowę-Okrasę, która o parkru-
nie mówi: – To jest dobry start 
na dobry początek weekendu. 
Lepszy niż poranna kawa.

   Daniel Prędkopowicz

Wiejska Grupa Modelarska 
WGM z sukcesem wzięła udział 
w Warszawskim Festiwalu 
Mo de  larskim Babaryba 2019, 
największej w Polsce imprezie 
międzynarodowej dla pasjona-
tów mo  delarstwa plastikowego 
i kar tonowego, która odbyła się 
w Arenie Ursynów w  dniach 
8-9  czerwca. Jeden z jej przed-
stawicieli, Rafał Barański 
z  Grodziska (na zdjęciu),  zdo-
był 2 wyróżnienia w konku-
rencjach seniorów. Kto miałby 
ochotę pójść w ślady laureata 
tegorocznej Babaryby, ma szan-
sę, by podszkolić swój warsztat. 

– Z inicjatywy Wiejskiej Gru-
py Modelarskiej WGM są pro-

wadzone warsztaty 
modelarskie w świe-
tlicy w Opypach. 
Zajęcia przezna-
czone są dla dzieci 
i młodzieży, która 
dopiero zaczyna lub 
rozpoczęła już swoją 
przygodę z modelar-
stwem plastikowym. 
Nadzór nad realiza-
cją warsztatów spra-
wuje Centrum Kul-
tury, a od września 
rusza nabór na kolej-
ną edycję – informu-
je instruktor WGM 
Tomasz Czajkowski. 

  (kb)

Niekorzystne zmiany klimatu 
na Ziemi nie są jedynie tema-
tem artykułów naukowych 
czy przepowiedni, problem 
dostrzegają również dzieci. 
Mieszkanka Grodziska, trzy-
nastoletnia Inga Zasowska, 
postanowiła czynnie zwrócić 
uwagę na problem degradacji 
środowiska i konsekwencji 
tego procesu. Dziewczynka 
od początku wakacji w każdy 

piątek pikietuje przed sejmem. 
„Wakacyjny strajk klimatycz-
ny” młodej ekolożki potrwa 
do końca lipca. Za sprawą 
prowadzonego protestu Inga 
została porównana do starszej 
zaledwie o trzy lata szwedzkiej 
aktywistki klimatycznej Gre-
ty Thunberg, która znalazła 
się w gronie kandydatów do 
tegorocznej Pokojowej Nagro-
dy Nobla.     (mm)
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tel. 504 475 818, 510 155 616
Grodzisk Maz., ul. Żyrardowska 24b, WWW.EADAMEX.PL

®

Materiały budowlane i wykończeniowe

n szeroki asortyment
n fachowa obsługa
n  atrakcyjne ceny 

(karty rabatowe)

TYNK SILIKATOWO- 
-SILIKONOWY 
CERESIT CT174
– odporny na uszkodzenia, 
– oddychający,
– stabilność koloru

Cena 119,00 zł /25 

W PROMOCJI:

– Byliśmy 5 miastem na Mazowszu, w którym biegacze 
spotykali się zawsze w sobotę o godzinie 9. Dzisiaj 
w całej Polsce jest już 68 miejsc, w których biegowo 

można rozpocząć weekend – mówi Paweł Pelc, założyciel 
parkrunu w Grodzisku. 1 lipca biegacze świętowali na 
Stawach Walczewskiego 2 urodziny inicjatywy. 
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Kiedy po raz pierwszy się spotkałyśmy, jeszcze w starej Czwórce, 
ja dopiero rozpoczynałam pracę, a Maria Michalak była doświadczoną 
nauczycielką, zadomowioną już w szkole, cenioną i pewną swojej 
wartości. Głośna, swobodna i rozmowna, sporo starsza, budziła 
respekt i szacunek. Nasze kontakty ograniczały się wtedy do wymiany 
niezbędnych informacji. Wydawało się, że różnimy się we wszystkim.
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Na to pytanie celującej odpowiedzi 
udzieliła swoim pięknym, spełnionym 
życiem Maria Michalak. Wieloletnia 
nauczycielka i dyrektorka Szkoły 
Podstawowej nr 4, wychowawczyni 
wielu pokoleń mieszkańców naszego 
miasta, radna Rady Miejskiej i Rady 
Powiatu Grodziskiego, harcerka, 
Honorowa Obywatelka Grodziska 
Maz. zmarła 14 czerwca.
Jej wymarzonym zawodem i powołaniem 
była praca nauczyciela, której się całkowicie 
poświęciła, jej pierwszym i najważniejszym 
domem była szkoła, którą tworzyła przez 
ponad 40 lat i którą przez 17 lat kierowała, 
celem wszelkich działań na polu pedago-
gicznym i społecznym – dobro dziecka, 
zaś główną cechą osobowości – umie-
jętność bycia dla innych, bezgraniczna 
i bezwarunkowa otwartość serca.

Znali ją w Grodzisku wszyscy. I ona 
także znała każdego, uśmiechem, czułym 
gestem i dobrym słowem odwzajemniając 
powszechny szacunek. Jej niewymuszona 
serdeczność, swoboda w  nawiązywaniu 
relacji, niezmienna pogoda ducha, peł-
ne ciepła zainteresowanie okazywane 
tym, z którymi się przyjaźniła, i tym 
napotkanym przypadkiem na ulicy, 
sprawiały, że przyciągała do siebie 
ludzi, ofiarowując im bezintere-
sownie to, co nosiła w sobie najlep-
szego. Każde spotkanie z nią było 
jak wejście do jasnego, gościnnego 
domu, w którym było się mile przyjętym 
i wysłuchanym, obdarowanym pocieszeniem 
i radą. Nic dziwnego, że znajomi i nieznajomi 
powierzali jej swoje radości i smutki, chwalili 
się osiągnięciami, referowali sprawy rodzin-
ne, przedstawiali dzieci i wnuki, wspominali 
z nią minione lata. Doprawdy trudno zliczyć 
tych wszystkich, których uczyła i wychowy-
wała, do których wyciągnęła pomocną dłoń, 
dla których była kimś bliskim, na kogo wy-
gląda się jak na drogiego gościa, przynoszą-
cego nastrój święta w codziennej krzątaninie. 
Bywała nazywana autorytetem i wzorem, sy-
nonimem „nauczyciela”, ucieleśnieniem pe-
dagogicznych cnót kardynalnych: rzetelności, 
kompetencji, umiejętności przekazywania 
wiedzy, troski o ucznia. Dla wielu miesz-
kańców Grodziska, jej uczniów, znajomych, 
kolegów i przyjaciół pani dyrektor, pani Ma-
ria, Marysia była – by posłużyć się słowami 
krakowskiego barda Andrzeja Sikorowskiego 
– „lekiem, dachem, drogowskazem”.

Maria Barbara Michalak przyszła na świat 
7  września 1947 r. w Żyrardowie jako córka 
Stefana i Alicji z Bogurskich. W wieku 5 lat 
trafiła do domu dziecka, gdzie przebywała do 
ukończenia 13 roku życia. Wówczas wzięła ją 
pod opiekę nauczycielska rodzina z Żyrardo-
wa, Stanisława i Stefan Karniewscy. W 1965 r. 
Marysia ukończyła dzięki nim liceum ogól-
nokształcące, a w 1967 r. została absolwentką 
Studium Nauczycielskiego w Grodzisku (kie-
runek „fizyka z chemią”). W tym samym roku, 
w  sierpniu rozpoczęła pracę w grodziskiej 

A potem okazało się, że ma poczucie hu-
moru, które skraca dystans i budzi sympa-
tię, jest wrażliwa, otwarta na ludzi, potrafi 
słuchać i uważnie obserwować. Kiedy za-
proponowała mi stanowisko wicedyrek-
tora, nie wahałam się długo, wiedziałam, 
że mogę Jej zaufać.  

Była osobą, której droga zawodowa 
wskazywała na prawdziwe zamiłowanie 
do pracy nauczycielskiej. O takich nauczy-
cielach mówi się „nauczyciel z powołania”, 
co jest największym komplementem, bo 
oznacza szczególne, bardzo pożądane, 
predyspozycje do zawodu. Rzetelna i su-
mienna w przekazywaniu wiedzy, bar-
dzo wymagająca, nie traciła jednak nigdy 
z oczu tego, co najważniejsze. To ucznio-
wie byli w  centrum jej zainteresowań, to 
o nich mówiła „moje perełki”. Jak sama 
przyznawała, szkoła była jej pierwszym 
domem, podporządkowała jej wszystko.

Jakość nauczania zawsze była dla Niej 
priorytetem. Dbała o stworzenie takich 
warunków, aby wszyscy uczniowie mogli 
osiągać sukcesy na miarę swoich możli-
wości. Dążyła do tego, aby szkoła stała 
się nowoczesną placówką, nastawioną na 
kształcenie uczniów, którzy bez komplek-
sów będą poruszali się we współczesnym, 
bardzo wymagającym świecie. Zawsze 
wspierała ciekawe projekty i inspirowała 
do wprowadzania innowacji. 

Doceniała ogromną rolę harcerstwa 
w  kształtowaniu charakterów młodych 
ludzi. Była komendantem szczepu, odda-
nym swoim podopiecznym i wsłuchanym 
w  ich potrzeby. Mimo własnych zajęć 
i trosk nikomu nie odmówiła pomocy. 
Umiała dodać otuchy i znaleźć optymalne 
rozwiązania. Wszelkie nieszczęścia i nie-
dole mobilizowały ją do działania. 

Kiedy przeszła na emeryturę, nie zapo-
mniała o szkole. Na bieżąco śledziła in-
formacje na naszej stronie internetowej, 
uczestniczyła we wszystkich spotkaniach 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przyj-
mowała zaproszenia na szkolne uroczysto-
ści i występy w Centrum Kultury. Ostatni 
raz odwiedziła nas 18 maja podczas festy-
nu rodzinnego. Już wtedy narzekała na złe 
samopoczucie, ale wszyscy myśleliśmy, 
że to chwilowa niedyspozycja. Chodziła 
po szkolnych korytarzach, uważnie ob-
serwując bawiące się dzieci, rozmawiała 
z nauczycielami. Dziś można powiedzieć, 
że żegnała się z nami. Potem był już tylko 
szpital, nadzieja, która z każdym dniem 
gasła, i słowa: „Przeproś uczniów. Zapro-
sili mnie na bal pożegnalny, ale chyba nie 
dam rady przyjść”. Zmarła 14 czerwca 
w nocy. Była przy niej szkolna pielęgniar-
ka, która zadbała o to, aby nie czuła się sa-
motna w tej ostatniej podróży.

Jeśli jest jakieś POTEM
Też będziesz tam nauczycielką
Pochyloną nad szarym zeszytem
Wsłuchaną w swoich uczniów.

Jeśli jest jakieś POTEM
Twój śmiech rozjaśni mroki nocy
Muśnie szczyty ośnieżonych gór
Wpadnie w morskie odmęty.

Jeśli jest jakieś POTEM
Na pewno będziesz pamiętała 
Nie można przecież zapomnieć
Całego świata.

W imieniu społeczności  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1

w Grodzisku Mazowieckim
Elżbieta Stępień

Nauczyciel
z powołania

pożegnanie
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Jak być kochaną?
Szkole Podstawo-
wej nr 4 przy ul. 
Poniatowskiego. 
„Od dawna ma-
rzyłam o zawodzie 

n a u c z y -
cielskim” 
– wy-
z n a w a ł a 
w  spisa-
nym wte-

dy wła-
s n o -

ręcznie życiorysie, a w 2007 r., już po 
przejściu na emeryturę, mówiła w wywia-
dzie opublikowanym na łamach „Bogo-
rii”: „Poszłam uczyć w szkole z wielkiego 
zamiłowania do dzieci.”. Z  miejsca dała 
się poznać jako osoba pełna zapału i zaan-
gażowania. Mimo kuszących ofert pracy 
płynących z Warszawy, popartych obiet-
nicami otrzymania mieszkania służbowe-
go, nigdy nie opuściła Grodziska i szkoły, 
której poświęciła całe życie. 

W murach placówki, która w 1985 r. 
przeniosła się do budynku przy ul. Zielo-
ny Rynek, Maria Michalak spędziła 43 lata 
swojego zawodowego życia. Uczyła chemii 
i fizyki, a także przysposobienia obron-
nego i przyrody w szkole podstawowej, 
a potem również w gimnazjum. Jej teczka 
personalna zawiera sporządzane systema-
tycznie protokoły z hospitacji i oceny pra-
cy, składające się na imponującą laudację 
na jej cześć, potwierdzając trafność wybo-
ru drogi życiowej. „Gdybym urodziła się 
po raz drugi, to też zostałabym nauczycie-
lem” – mówiła po latach. 

Była wybitnym pedagogiem i wrażli-
wym wychowawcą, który zawsze stał mu-
rem za swoimi podopiecznymi. Wierna 
idei, że właściwym przesłaniem zawodu 
nauczycielskiego jest dobro dziecka, wy-
kazywała wiele troski o swoich uczniów 
zarówno na płaszczyźnie dydaktycznej, 
jak i wychowawczej, a często również opie-

kuńczej. Lekcje z nią były zaproszeniem 
do wspólnej podróży w odkrywanie pra-
wideł rządzących światem, zgodą na eks-
perymenty odbywające się pod czujnym 
okiem tej wymagającej, budzącej respekt, 
perfekcyjnie przygotowanej do zajęć pani. 
Traktująca sprawiedliwie wszystkich, nie 
oceniała nikogo pochopnie. Potrafiła do-
strzec jednostki domagające się specjalnej 
opieki – uczniów szczególnie uzdolnio-
nych, z  którymi warto było pracować in-
dywidualnie, i  szczególnie zaniedbanych, 
którym należało zapewnić pomoc. Przyję-
ta optyka z  pewnością stanowiła pokłosie 
doświadczeń dzieciństwa, które przyniosło 
wyczulenie na biedę, przekonanie, że roz-
wój człowieka zależy od tych, którzy ujrzą 
w  nim wartości i pomogą je rozkrzewić, 
a  wreszcie pogląd, że dziecka nie można 
sądzić w  oderwaniu od jego środowiska. 
Stąd brała się tradycja odwiedzin w do-
mach uczniów, dla których była wycho-
wawcą, oraz misja polegająca na udzielaniu 
wsparcia dzieciom pochodzącym z rodzin 
ubogich lub patologicznych. W tym wy-
miarze Maria Michalak była z  pewnością 
przyjacielem dzieci, mądrym, empatycz-
nym i  nadzwyczaj ofiarnym. Jakże często 
padały w rozmowach jej dawnych uczniów 
stwierdzenia: „była moją najlepszą nauczy-
cielką, dzięki niej wyszedłem na ludzi”. To 
właśnie te pojedyncze, ukształtowane przez 
nią życiorysy pozostają do dziś najlepszym 
świadectwem jej nieocenionej pracy. 

Tuż po rozpoczęciu pracy w szkole Maria 
Michalak wstąpiła w szeregi harcerskie. Od 
1970 r. była instruktorką ZHP w stopniu 
podharcmistrza, a w latach 1972-1984 ko-
mendantką IV Szczepu, który zawdzięcza 
jej nadanie imienia Dzieci Walczącej War-
szawy. W połowie lat 70. Maria Michalak 
dzieliła czas pomiędzy szkołę, harcerstwo, 
pracę wychowawcy w Ogrodzie Jordanow-
skim działającym przy ul. Szerokiej oraz 
studia na Wydziale Chemii UW (specjal-
ność nauczycielska), uwieńczone otrzyma-
niem dyplomu magistra w 1980 r. 

W 1990 r. Rada Pedagogiczna powierzyła 
jej kierowanie szkołą. Dyrektorką Czwórki 
Maria Michalak była formalnie do 1997 r., 
a przez następną dekadę, aż do przejścia 
na emeryturę w 2007 r., sprawowała pie-
czę nad Zespołem Szkolno-Przedszkol-
nym nr  1 powstałym z połączenia szkoły 
i przedszkola przy ul. Zielony Rynek. Przez 
17  lat zasilała szkołę swoją energią oraz 
z żelazną konsekwencją prowadziła ją przez 
rafy powstałe w wyniku przejęcia placó-
wek oświatowych przez samorządy oraz 
reformę szkolnictwa, modernizowała bu-
dynek, uzupełniała kadrę, wprowadzając 
do zawodu młodych nauczycieli, budowała 
renomę placówki. Na forum publicznym 
była uważana za ambasadora środowiska 
nauczycielskiego, specjalistkę od zarządza-
nia, świetnie radzącą sobie z administracją.

Oprócz pracy w szkole angażowała się 
w  sprawy społeczne. Była członkiem Ko-
mitetu Obywatelskiego, w latach 1994-
1997 pełniła mandat w Radzie Miejskiej, 
a  w latach 1998-2006 zasiadała w Radzie 
Powiatu Grodziskiego, w której poza 
szkolnictwem dbała o kulturę, sport, 
ochronę zdrowia i  pomoc społeczną dla 
mieszkańców. Jak przystało na dyrektora 
i samorządowca, odznaczonego w 2001 r. 
tytułem Zasłużony dla Gminy Grodzisk 
Maz., aktywnie uczestniczyła w życiu swo-
jej szkoły i miasta, które odwdzięczyło się 
jej w 2007 r. zaliczając Marię Michalak 
w poczet Honorowych Obywateli. 

Mimo nasilających się z wiekiem kło-
potów zdrowotnych, uświetniała swoją 
obecnością uroczystości szkolne, obchody 
świąt i rocznic patriotycznych oraz wyda-
rzenia kulturalne. W Centrum Kultury 
zawsze czekał na nią ustawiony w pierw-
szym rzędzie sali widowiskowej fotel. 
Szczerze cieszyła ją twórczość wycho-
wanków grodziskich szkół. Nie szczędziła 
braw i komplementów młodym artystom, 
dosłownie i  w przenośni przytulając ich 
do serca. Z równą radością i wylewnością 
witała dawnych kolegów i uczniów. Obda-
rzona fenomenalną pamięcią odtwarza-
ła daty, wymieniała imiona małżonków, 
dzieci i wnuków, znała panieńskie nazwi-
ska uczennic, podawała rok ukończenia 
szkoły. Ponieważ nie dane jej było założe-
nie własnej rodziny, przelewała miłość na 
bliźnich, bliskich i dalekich. 

Niepełny byłby portret Marii Micha-
lak bez wspomnienia jej żarliwej wiary. 
Była mocno związana z Kościołem. Od 
czasu stanu wojennego uczestniczyła 
w  Duszpasterstwie Inteligencji Katolic-
kiej prowadzonym przy parafii św. Anny. 
Także i  tutaj była duszą wspólnoty, „pa-
nią dyrektor”, która umie zainspirować, 
zarządzić, zorganizować. Na zakończe-
nie przyjacielskiej rozmowy często skła-
dała obietnicę: „będę się modlić”, dającą 
gwarancję, że wszystko dobrze się ułoży. 
Wspierała finansowo organizacje chary-
tatywne, ośrodki kultu, zgromadzenia 
zakonne. W dniu jej pogrzebu celebrowa-
no równocześnie dwie msze: w kościele 
św. Anny i w klasztorze na Jasnej Górze.

Maria Michalak zmarła 14 czerwca 
i spoczęła na grodziskim cmentarzu para-
fialnym. Jej pogrzeb – godny Honorowej 
Obywatelki – stał się wielką manifestacją 
przywiązania do jej osoby i tego wszyst-
kiego, co sobą reprezentowała, a jedno-
cześnie próbą odwzajemnienia miłości, 
którą otaczała wszystkich, a którą staro-
żytni określali greckim słowem „pragma”, 
a  więc miłości długotrwałej, towarzyszą-
cej i wspierającej, oznaczającej wysiłek, 
aby obdarzać obiekt uczucia cierpliwością 
i akceptacją mimo jego wad.

n  Łukasz Nowacki

Maria Michalak 
 1947-2019
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Otóż, jak poinformował nas gość, 20 lipca 
1989 roku ruszyła w Grodzisku komuni-
kacja miejska. 

– Skąd to wiem? Bo ją organizowałem! 
Pracowałem wówczas w Rejonowym 
Przedsiębiorstwie Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej w Grodzisku. 
Wtedy to było warszawskie przedsiębior-
stwo i Grodzisk podlegał pod prezydenta 
Warszawy – mówił Franciszek Mączka. 
Jak wynika z jego opowieści, przymiarki 
do zorganizowania komunikacji miej-
skiej trwały od 1987 roku, kiedy władze 
Grodziska i Milanówka wystąpiły do 
prezydenta Warszawy z propozycją prze-
dłużenia linii komunikacji warszawskiej 
z  Helenówka do Grodziska. – Warszawa 
miała wtedy trudności kadrowe, więc 
prezydent odmówił, ale powiedział: pro-
szę bardzo, przydzielę wam autobusy, 

a wy sobie zorganizujcie komunikację 
sami – dodał. 

W rezultacie do Grodziska trafiło pięć 
węgierskich ikarusów, a organizacja 
komunikacji miejskiej przypadła Rejo-
nowemu Przedsiębiorstwu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej. Franciszek 
Mączka w to przedsięwzięcie był zaanga-
żowany bezpośrednio z racji zajmowane-
go stanowiska – w 1989 roku był kierowni-
kiem transportu i głównym mechanikiem 
w  przedsiębiorstwie. – Zaczęliśmy przy 
wsparciu Warszawy, bo to i słupki trzeba 
było wstawić, zająć się produkcją i dys-
trybucją biletów – wspomina Franciszek 
Mączka. Co ciekawe, jedna z linii mia-
ła dojeżdżać do szpitala w Turczynku.  
– Ale na dziesięć dni przed uruchomie-
niem, Milanówek się wycofał – mówi pan 
Franciszek.

Ostatecznie, najpierw zostały urucho-
mione linie nr 1 – z os. Kopernika do Tor-
palu Kozerki oraz linia nr 2 z Makówki do 
Książenic. Po zakupie przez miasto kolej-
nych autobusów, w październiku zaczęły 
kursować linie nr 3 i 4, a w marcu 1990 
roku ruszyła „piątka”.

Po transformacji ustrojowej i powstaniu 
samorządów komunikacją miejską przez 
lata zajmował się Zakład Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej, a od 2002 roku 
operatorem jest PKS. Warto dodać, że po 
blisko trzydziestu latach od uruchomienia 
grodziska komunikacja miejska doczekała 
się rozszerzenia działalności o inne gminy. 
Zgodnie z porozumieniami, jakie gmina 
zawarła z samorządami Błonia i  Barano-
wa, od 1 lipca grodziskie autobusy miejskie 
docierają również do tych dwóch sąsied-
nich gmin.  n  (kb)

8

Mieszkańcy Grodziska przywykli, że w drugiej połowie lipca miasto obchodzi swoje urodziny – w tym roku 22 lipca 
przypada 497. rocznica nadania praw miejskich przez króla Zygmunta Starego. Na to, że warto odnotować również 
inny jubileusz, zwrócił nam uwagę mieszkaniec miasta i członek Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
Franciszek Mączka. – Mam trochę żal, że to nie zostało odnotowane – powiedział stając w redakcyjnych progach.  

 fo
t. 

kb
KO

ND
OL

EN
CJ

E

Najpierw były ikarusy

„Umarłych wieczność dotąd trwa, 
dokąd pamięcią im się płaci.”

W. Szymborska
Z głębokim smutkiem 

przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

Pani Marii Michalak
wieloletniej nauczycielki 

i emerytowanego dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 4 

w Grodzisku Mazowieckim 
(1990 – 1997) oraz Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 1 
w Grodzisku Mazowieckim 

(1997-2007).
Odszedł wspaniały człowiek,

dla którego nauczanie 
i wychowanie stało się pasją 

i sposobem na życie.
Rodzinie i Bliskim

składamy wyrazy 
serdecznego współczucia

Społeczność Zespołu  
Szkolno-Przedszkolnego nr 1 

w Grodzisku Maz.

W dniu 14 czerwca 2019 r. 
zmarła

śp. Maria Michalak
wspaniały Pedagog i Człowiek

Uczestniczka przemian 
demokratycznych lat 1989-

1990, radna Gminy i Powiatu 
Grodziskiego.

Żegnaj Marysiu…
Wojciech Hardt, 
Komitet Pamięć

    Z głębokim żalem i smutkiem
żegnamy drogiego nam 
kolegę,weterana walk  

o niepodległość,
członka Światowego Związku 
Żołnierzy AK Ośrodka „Osa”

śp. Henryka 
Domańskiego
Koleżanki i koledzy  
z Ośrodka AK „Osa”

Z ogromnym smutkiem 
przyjęliśmy

wiadomość o śmierci

Marii Michalak
wspaniałego pedagoga,

wieloletniej radnej gminnej 
i powiatowej,

Honorowego Obywatela 
Grodziska Mazowieckiego.

Była nauczycielem 
z powołania, w szkole 

przekazując uczniom wiedzę 
z nauk ścisłych, 

a w życiu dając swoim 
przykładem lekcję empatii, 
życzliwości, pogody ducha,

lekcję człowieczeństwa.
Rodzinie i bliskim

składamy
wyrazy serdecznego 

współczucia
Dyrektor Ośrodka Kultury 

Paweł Twardoch  
wraz z pracownikami

 fo
t. 

ar
ch

.Grodziski autobus przed 
błońskim stadionem Pasażerów woziły 

również jelcze
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– Kolejna edycja Strefy Aktywnego Seniora trwała od 4 lutego. Tygodniowo w Grodzisku i w 9 świetlicach 
wiejskich odbywało się blisko 100 godzin regularnych zajęć, w których brało udział około 800 osób. 
Oprócz tego miały miejsce koncerty, seanse, wystawy, wykłady, wycieczki – mówił Marcin Łukasz Mazur, 
koordynator SAS podczas zorganizowanego 18 czerwca w Centrum Kultury podsumowania V edycji 
programu skierowanego do grodziskich seniorów.

– To cudowny dzień dla pacjentów i lekarzy – mówiła 18 czerwca dyrektor 
Szpitala Zachodniego Krystyna Płukis podczas otwarcia nowej Pracowni 
Rentgenodiagnostyki Zabiegowej, w której zainstalowano angiograf służą-
cy do ratowania życia i zdrowia pacjentów z udarem niedokrwiennym.

Przed wejściem do sali widowiskowej każdy 
otrzymał ładnie wydany kilkustronicowy 
program imprezy. Ponieważ podsumowanie 
SAS odbywało się w dniu pogrzebu Honoro-
wej Obywatelki Grodziska Marii Michalak, 
pamięć zmarłej uczczono minutą ciszy. 

Prezentacje poprzedził krótki film po-
święcony działalności SAS przygotowany 
przez Radka Delisia. Później na scenie wy-
stąpili seniorzy biorący udział w wybranych 
zajęciach. Jako pierwsi swoimi umiejęt-
nościami pochwalili się w rumbie i  tangu 
uczestnicy zajęć tańca towarzyskiego pro-
wadzonych przez Jarosława Koryckiego. 
Kolejna grupa, śpiewająca piosenki an-
gielskie pod kierunkiem Małgorzaty Noc-
ny, wykonała „Let’s twist again” i „All my 
loving”. Członkowie tai chi w ślad za pro-
wadzącą Ewą Błaszkowską zaprezentowali 
charakterystyczne dla tej sztuki walki ćwi-
czenia. Tańce w kręgu przygotowane przez 
Żanetę Ryszawę cieszyły się tak dużym 
zainteresowaniem, że ściągnęły na scenę 
nie tylko uczestników zajęć. Wzorem po-

przednich finałów SAS publiczność mogła 
obejrzeć przezabawny spektakl, tym razem 
grupa teatralna Kamila Marii Banasiaka 
przygotowała „Przyjazd Zielonej Gęsi”. Po-
nadto Iwona Kacprzak przygotowała film 
o swoich zajęciach Akademii Pamięci.

– Jestem bardzo zadowolona. Korzystam 
z wielu zajęć. Jak jest wolne miejsce, to do-
łączam. Czerpię z tego programu pełnymi 
garściami. Mam mało czasu na swoje spra-
wy, bo cały czas jestem w Mediatece. Dzięki 
temu udało mi się poznać wielu nowych, 
bardzo ciekawych ludzi o  różnych zainte-
resowaniach – mówiła Irena Włodarczyk, 
mieszkanka Grodziska.

Uzupełnieniem imprezy były wystawy 
prac uczestników warsztatów rękodzieła 
artystycznego pod kierunkiem Bogumiły 
Wielochy, robótek ręcznych – Zofii Olczak 
i  tkactwa artystycznego – Marty Zawadz-
kiej. Efekty pracy można było podziwiać 
w  foyer kina. – Na zajęciach królowało 
włókno, czesanka, sizal, jedwab i wełna 
owcza. Z tego tworzyliśmy makatki, gobe-

liny, makramy. Mam stałych uczestników, 
którzy są u mnie na zajęciach od pierwszej 
edycji. To cudowna współpraca, czysta 
przyjemność i wielki zaszczyt obcowania 
z tymi ludźmi – mówiła Marta Zawadzka.

W Mediatece natomiast prezentowana 
była ekspozycja malarstwa uczestników 
zajęć Pawła Cabanowskiego. Bo właśnie 
Mediateka była głównym miejscem zajęć, 
odbywających się w ramach SAS w trzech 
grupach tematycznych: zajęcia ruchowo-
-prozdrowotne, edukacyjno-kognitywno-
-intelektualne i artystyczne. Wśród kil-
kudziesięciu propozycji były m.in. nordic 
walking, lektoraty języka angielskiego 
i francuskiego czy szachy i gry planszowe.

Nowością jest oferta realizowana w  wa-
kacje. „Lato seniora” odbędzie się w dniach 
5-30 sierpnia w Mediatece i Centrum Kul-
tury. Będzie można wziąć udział m.in. 
w ćwiczeniach z piłkami, gimnastyce reha-
bilitacyjnej czy pilatesie. Zapisy potrwają od 
29 lipca do 2 sierpnia.

n Anna Redel

Rolls-royce na oddziale 

Można czerpać pełnymi garściami 

miasto i gmina

– Najnowszej generacji aparat dwuramien-
ny nie tylko łączy wszystkie funkcje, które 
pozwalają na leczenie wad naczyniowych 
ośrodkowego układu nerwowego, lecz tak-
że pozwala na współpracę z zespołem kar-
diologii inwazyjnej, który może ten aparat 
wykorzystać do bardziej złożonych proce-
dur związanych z rekonstrukcją naczyń 

serca. Jeśli chodzi o komfort pacjenta, to 
rolls-royce wśród urządzeń medycznych. 
Przy jego wykorzystaniu zabiegi trwają 
krócej, mniejsze są promieniowanie i po-
daż kontrastu. Dzięki zastosowaniu nowo-
czesnych technologii szpital będzie pełnił 
także ważną funkcję ośrodka szkoleniowe-
go dla lekarzy, pielęgniarek oraz techników 
– wyjaśniał szerokie zastosowanie angio-
grafu dr Bartosz Kądziołka, koordynator 
Mazowieckiego Interwencyjnego Centrum 
Leczenia Udarów, które działa w  Szpitalu 
Zachodnim im. św. Jana Pawła II.

Angiograf jest kolejnym nowym urzą-
dzeniem, o które w ostatnich miesiącach 
wzbogacił swoje wyposażenie m.in. Szpi-
talny Oddział Ratunkowy. Grodziskiej 
specjalistycznej placówce do komfortu 

pracy brakuje jedynie lądowiska dla he-
likopterów.

Koszt uruchomienia nowej pracowni 
wyniósł 4,63 mln zł, a złożyły się na nie-
go m.in. środki finansowe powiatu gro-
dziskiego oraz wsparcie z budżetu gminy 
Grodzisk i ministerstwa zdrowia. n (mm)
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Czeki wręczone 
 
o Niepokornych

Rekordowa liczba wniosków 
wpłynęła na tegoroczną edy-
cję programu Działaj Lokalnie 
Polsko-Amerykańskiej Fun-
dacji Wolności, realizowanego 
przez Akademię Rozwoju Fi-
lantropii w Polsce. Organizato-
rem konkursu na naszym tere-
nie jest  Stowarzyszenie Europa 
i My, a organizacje i grupy nie-
formalne, ubiegające się o do-
tacje do 6 tys. zł, zgłosiły aż 
32 projekty. Do tak dużej liczby 
zgłoszeń przyczyniło się rów-
nież rozszerzenie programu 
DL na gminę Brwinów, z któ-
rej wpłynęło osiem wniosków. 
Ostatecznie  Lokalna Komisja 
Grantowa w składzie: Łukasz 
Nowacki, Mirosława Kosiaty, 
Aneta Caban, Dariusz Dą-
browski oraz niżej podpisany 
redaktor naczelny „Bogorii”, 
zdecydowała o dofinansowa-
niu 14 projektów. Wręczenie 

beneficjentom symbolicznych 
czeków przez prezesa Stowa-
rzyszenia Europa i My Danie-
la Prędkopowicza odbyło się 
26  czerwca podczas podwie-
czorku grantowego w Mediate-
ce, uświetnionego programem 
artystycznym przygotowanym 
przez Związek Podkowian. 
Wśród zwycięzców najwyższą 
liczbę punktów zdobyły Sto-
warzyszenie Jeździeckie Szarża 
i jego projekt „Hip, hip! Hipo-
terapia”, Stowarzyszenie Przy-
jaciół Żółwina i Tereni, Nasz 
Żółwin, który zgłosił projekt 
„Żółwin Zero Śmieci” oraz 
Koło Gospodyń Żelechów, 
które dzięki dotacji zrealizuje 
warsztaty kulinarne dla dzieci 
i młodzieży. Ze szczegółową 
listą rankingową tegorocznej 
edycji DL można zapoznać się 
na stronie europaimy.org.

n Krzysztof Bońkowski

Udział w Festiwalu Filmo-
wym „Niepokorni, Niezłomni 
Wyklęci”, który odbędzie się 
pod koniec września w Gdy-
ni, oraz sprzęt elektroniczny 
były nagrodami dla laureatów 
trzeciej edycji konkursu Mło-
dzi dla historii – Twój Bohater 
Opozycji Antykomunistycznej 
„Niepokorny”, zorganizowane-
go przez Fundację Wdzięczno-
ści Niepokornym im. Księdza 
Sylwestra Zycha. W kategorii 
wywiad pisany zwyciężył gim-
nazjalista Jakub Frommholz ze 
Szkoły Podstawowej nr 2, a wy-
różniono prace Aleksandry 
Olejniczak (SP nr 4), Mikołaja 
Parysa i Weroniki Mzyk (oboje 
SP nr 2). W kategorii reportaż 
filmowy komisja konkursowa 
postanowiła nagrodzić Kata-
rzynę Wojciechowską z SP nr 4, 
zaś wyróżnienie trafiło do Pau-

liny Perzanowskiej z Niepu-
blicznego Gimnazjum COSiK 
w Adamowiźnie.

Ogłoszenie wyników odbyło 
się w obecności wiceburmistrza 
Grodziska Tomasza Krupskie-
go i przewodniczącego Rady 
Fundacji Janusza Grudniew-
skiego 14   czerwca w siedzibie 
grodziskiego Oddziału NSZZ 
„Solidarność”. 

– Serdecznie dziękuję bur-
mistrzowi Grzegorzowi Bene-
dykcińskiemu za objęcie pa-
tronatem konkursu. Dziękuję 
uczniom za udział w konkursie, 
a nauczycielom: pani Małgorza-
cie Młotkowskiej, pani Irminie 
Wykrętowicz oraz panu Adria-
nowi Kowalczykowi za przygo-
towanie uczniów – dziękował 
prezes Fundacji Wdzięczności 
Niepokornym Radosław Marek 
Gawroński. n (kb)

SKŁAD KRUSZYW
ul. Gen. Orlicz-Dreszera 8 

05-825 Kozerki 
Pełną ofertę znajdziesz na:  
www.wozimypiasek.pl

tel. +48 (22) 427 44 17
roboty ziemne – 503 503 511,

kruszywa, materiały – 606 116 823
mail: skladkruszyw@interia.pl

Na hasło: BOGORIA 5% upustu na materiały

Rembud

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

 Usługi Remontowo-Budowlane od A do Z
 Zewnętrzne docieplenia budynków

Uczniowie 
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Biblioteka  
na poziomie 
Choć przeprowadzka była wyzwaniem dla bibliotekarzy 
i czytelników, szybko okazało się, że nowoczesne wnętrza 
Mediateki oznaczają więcej możliwości. Grodziscy 
miłośnicy książek przyzwyczajeni od lat do budynku 
Centrum Kultury, gdzie mieściła się siedziba Biblioteki 
Publicznej, z początkiem października ubiegłego roku 
przenieśli się na wyższy poziom nowej przestrzeni.
– Minione miesiące upłynęły 
nam na dopracowywaniu aran-
żacji wnętrza i organizacji pra-
cy dydaktycznej. Przez cały rok 
prowadziliśmy zajęcia wspiera-
jące edukację dla grup zorga-
nizowanych. Przedszkolakami 
zajmowała się Agnieszka Pelc, 
za uczniów szkół podstawo-
wych odpowiedzialna była 
Maria Zdrojewska, a Magda 
Żerek zarażała pasją czytelni-
czą młodzież. Przygotowaliśmy 
także blok działań pozalekcyj-
nych m.in. moliki, czyli zajęcia 
czytelnicze dla najmłodszych, 
realizowaliśmy adresowane 
do młodzieży projekty „Book 
Morning Library” oraz „Idzie-
my po Kulturę”, w ramach 
którego zorganizowaliśmy kon-
ferencję i festiwal książki mło-
dzieżowej. Wśród dorosłych 
zainteresowaniem cieszył się 
Dyskusyjny Klub Książki, za-
jęcia w Klubie Mam czy zaję-
cia z ćwiczenia pamięci i nauki 
obsługi komputerów organi-
zowane w  ramach Strefy Ak-
tywnego Seniora. Udało nam 
się kontynuować projekty, na 
które pozyskaliśmy wcześniej 
środki zewnętrzne, jak również 
przygotować nowe propozycje. 
W ramach projektu „e-Mocni” 
przeszkoliliśmy i podnieśliśmy 
kompetencje komputerowe 
370  mieszkańców gminy, za 
sprawą projektu „Moja e-biblio-
tek@ liderem informacji na Ma-
zowszu” pozyskaliśmy ponad 
2  mln zł., za które biblioteka 
zakupiła komputery, a już jesie-
nią pojawią się nowe e-usługi. 
Trzeci projekt o nazwie „Infra-
struktura Bibliotek” pozwoli 
nam na doposażenie i  jeszcze 
lepsze zaaranżowanie prze-
strzeni naszej biblioteki, która 

obecnie nie odbiega od dobrze 
działających bibliotek w  naj-
większych polskich miastach 
i wyróżnia się wśród nich posia-
daną bieżnią VR z programami 
rozrywkowo-edukacyjnymi. 
A mądra rozrywka w bibliotece 
jest potrzebna, bo zachęca mło-
dych ludzi do odwiedzania nas. 
Dlatego też ciągle inwestujemy 
w nasz dział Youmedia. Planem 
Kamila Celewskiego i Pawła 
Wasilewskiego, którzy zajmują 
się nowoczesnymi technolo-
giami i prowadzą zajęcia z pro-
gramowania oraz robotyki, są 
codzienne spotkania w czasie 
wakacji z grupami młodzieży 
– mówiła dyrektor Biblioteki 
Publicznej w Grodzisku Dorota 
Olejnik, która 21 maja odebrała 
prestiżową Nagrodę im. Kier-
bedziów ustanowioną przez 
Bibliotekę Publiczną m.st. War-
szawy, a  przyznaną placówce 
w  kategorii „Kreowania nowo-
czesnego wizerunku bibliote-
ki”. – To zasługa pracowników, 
nowego miejsca i większych na-
kładów finansowych, które gro-
dziski samorząd przeznaczył 
na rozwój biblioteki – dodaje 
pani dyrektor i zapewnia, że 
z  nowym rokiem szkolnym na 
czytelników czeka stała oferta 
zajęć, nowe pozycje literackie, 
niespodzianki związane z aran-
żacją wnętrza, a  także wiele 
spotkań z ciekawymi osobami. 
Już teraz warto zarezerwować 
sobie czas 4 września, tego dnia 
bowiem pierwszym po waka-
cyjnej przerwie gościem Biblio-
teki Publicznej będzie laureatka 
Paszportu Polityki, nominowa-
na do literackiej Nagrody Nike, 
polska pisarka reportażystka 
Małgorzata Rejmer.

n  Małgorzata Müldner

Rekordową kwotę ponad 6 tys. 
zł udało się uzbierać podczas 
czwartego koncertu z cy-
klu „Charytatywnie dla…”. 
14  czerwca, tuż przed waka-
cyjną przerwą, artyści z Galerii 
Młodych i zaproszeni goście 
zaśpiewali i zagrali dla Pau-
linki Tężyckiej, której dedy-
kowany był również majowy 
koncert. Na scenie w Media-
tece obok wokalistów z grupy 
prowadzonej przez Dagmarę 
Jaworską wystąpił pochodzący 
z Grodziska artysta Kuba Ju-
rzyk oraz adepci milanowskiej 
Szkoły Muzycznej Yamaha. 

Wydarzenie było także oka-
zją do zaprezentowania prac 
uczestników warsztatów fo-

tograficznych prowadzonych 
przez Marcina Masalskiego 
oraz uroczystego podsumo-
wania działań Młodzieżowej 
Grupy Konsultacyjnej, której 
w tej kadencji przewodniczył 
Maciej Ostaszkiewicz.

– W wakacje zapraszamy 
wszystkich chętnych do Me-
diateki na otwarte warsztaty 
wokalne. Po wakacjach wra-
camy do stałych zajęć naszej 
grupy i oczywiście do koncer-
tów – mówiła Dagmara Jawor-
ska, która wraz z koordynującą 
działania Galerii Młodych Ma-
riolą Goździkowską jest inicja-
torką charytatywnych wystę-
pów na rzecz potrzebujących 
dzieci z Grodziska.   n (mm)

Młodzież w akcji
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Łukasz Lewandowski, 27 lat, 
urzędnik. Przewodniczący 
Klubu Radnych Prawo 
i Sprawiedliwość. W Radzie 
Miejskiej po raz pierwszy. 
Kandydował w okręgu nr 1  
z KW Prawo i Sprawiedliwość. 

OKRĘG nr 1

Jest kilka spraw 
zaniedbanych  

Dlaczego zdecydował się Pan kandydować 
do Rady Miejskiej?

– Mam za sobą ośmioletnie doświadcze-
nie w działalności społecznej. Rada Miejska 
to jest odpowiednie miejsce, by tę działal-
ność rozwijać. 
Na czym polegała Pana aktywność  
społeczna?

– Na organizacji i współorganizacji roz-
maitych wydarzeń kulturalno-społecznych, 
jak choćby coroczna kwesta na renowację 
zabytkowych nagrobków, konkurs wiedzy 
o żołnierzach wyklętych czy konsultacje 
z prawa spółdzielczego. Współorganizo-
wałem Grodziskie Wieczorki Powstańcze. 
Angażowałem się również w wiele inicjatyw 
związanych z codziennym życiem i rozwo-
jem miasta. Wiadomo, że mandat radnego 
daje możliwość skuteczniejszego działania 
i lepszej realizacji pomysłów.
Jakie ma Pan wrażenia po pierwszych mie-
siącach pracy w Radzie Miejskiej?

– Pewnie nie będę oryginalny, jak po-
wiem, że wielu rzeczy nie widać w trakcie 
sesji, gdyż zasadniczym miejscem dyskusji 
są komisje problemowe. Sesja jest comie-
sięcznym podsumowaniem tego, na co każ-
dy z radnych pracował na komisjach. Nie 
mogę powiedzieć, by coś szczególnie mnie 
zaskoczyło, bo jako politolog i człowiek za-
angażowany lokalnie wiedzę na temat funk-
cjonowania samorządu miałem wcześniej. 
Podczas czerwcowej sesji 17 radnych było 
za udzieleniem wotum zaufania i abso-
lutorium burmistrzowi. Pan jako jeden 
z dwóch radnych zagłosował przeciw.  
Co było powodem takiej decyzji?

– Uważam, że dzisiaj Grodzisk niestety 
nie jest już miastem ambitnym. Zatrzy-
maliśmy się w kręgu aspektów związanych 
z kulturą. Teoretycznie to dobrze, bo dzię-
ki temu społeczność lokalna nie traktuje 
Grodziska wyłącznie jako sypialni, ale jako 
miasto nie powinniśmy ograniczać się tyl-
ko do organizacji wydarzeń kulturalnych 
czy budowania nowych obiektów służą-
cych kulturze. Nie zgadzam się też z serwo-
wanym przez władze miejskie przekazem, 
że Grodzisk nie ma przed sobą wyzwań. 
Jest kilka spraw zaniedbanych.
Jakich?
– Choćby komunikacja miejska – rozkład 
jazdy autobusów w żaden sposób nie jest 

powiązany z transportem międzymiejskim. 
Nie mówię tu o Kolejach Mazowieckich, 
które często zmieniają rozkład, ale WKD 
rozkład jazdy ma w miarę stały, więc bez 
problemu można by autobusy z nim zsyn-
chronizować. W czasach liceum przez 
kilka lat dojeżdżałem do szkoły wukadką 
i bardziej opłacało mi się na przystanek iść 
piechotą niż jechać autobusem, bo przyjaz-
dy autobusów nijak się miały do odjazdów 
kolejki. I nic się w tej kwestii nie zmieniło. 
Pozostańmy przy komunikacji – linię pro-
wadzącą do szpitala obsługują autobusy 
wysokostopniowe, co stanowi utrudnienie 
dla osób starszych, schorowanych i niepeł-
nosprawnych. Kolejna kwestia – Grodzisk 
kiedyś był miastem znanym z małych, ro-
dzinnych firm lokalnych. Niestety, podatek 
od nieruchomości dla przedsiębiorców jest 
wysoki i nie zachęca do aktywności.
A jakie według Pana stoją przed Grodzi-
skiem wyzwania?

– Nieopodal planowana jest budowa Cen-
tralnego Portu Lotniczego, więc powinni-
śmy już się do tej inwestycji przygotowywać, 
by być jej beneficjentem. W ogóle samorząd 
nie powinien ograniczać się do działań 
wyłącznie w reakcji na jakieś zjawiska czy 
potrzeby mieszkańców. Powinien umieć 
zaproponować coś na przyszłość. Najlepiej 
widać to po kwestii deptaka – od dłuższego 
czasu w opinii publicznej sygnalizowano, że 
deptak jest „miejscem wymarłym”. A zain-
teresowanie burmistrza tym problemem 
pojawiło się dopiero niedawno. Władza 
powinna wychodzić do ludzi i rozmawiać 
o oczekiwaniach mieszkańców. Brakuje też 
budżetu obywatelskiego, co jest element no-
woczesnego miasta. To nie są wielkie kwoty, 
ale pozwalają mieszkańcom poczuć odpo-
wiedzialność za swoją okolicę.
Jakie aktywności ma na koncie klub rad-
nych, któremu Pan przewodniczy?

– Rozpoczęliśmy od dyskusji na temat 
stawek podatku od nieruchomości, sygna-
lizowaliśmy też potrzebę synchronizacji 
komunikacji miejskiej z transportem mię-
dzymiejskim. I mamy obietnicę pana bur-
mistrza, że będziemy rozmawiać na te te-
maty. Jest też poruszana przez nas kwestia 
Ogólnopolskiej Karty Dużych Rodzin, która 
w końcu zaczęła być tematem wielu dysku-
sji. Proponowaliśmy większą niż ostatecznie 
uchwalona bonifikatę za przekształcenie 

użytkowania wieczystego we własność. Po-
nieważ tych form jest już niewiele, więc dla 
budżetu nie byłaby to wielka różnica, czy 
bonifikata wyniesie 95 proc. czy 99 proc. Na 
pewno przez kolejne lata będziemy pokazy-
wać naszą aktywność.  
Jest Pan najmłodszym radnym w bieżącej 
kadencji. To ułatwia czy utrudnia pracę 
w Radzie Miejskiej?

– Moim zdaniem nie ma żadnego znacze-
nia. Nie odczuwam ze strony bardziej do-
świadczonych radnych cienia lekceważenia. 
Mimo młodego wieku zasiada Pan w zarzą-
dzie powiatowym PiS, przewodniczy Pan 
kołu gminnemu. Jest Pan również człon-
kiem zarządu okręgowego partii. Czy sa-
morząd lokalny traktuje Pan jako początek 
kariery politycznej?

– W polityce nigdy nie powinno się mó-
wić nigdy, ale dla mnie priorytetem jest 
praca w samorządzie. Nawet jeśli kiedyś, 
w dalekiej przyszłości, zdecydowałbym się 
na karierę polityczną na skalę krajową, to 
doświadczenie samorządowe uważam za 
bardzo ważne. Bo żeby być skutecznym 
w  polityce krajowej, najpierw trzeba po-
znać samorząd. 
Ogólnokrajowe podziały polityczne mają 
przełożenie na działania w samorządzie?

– W samorządzie trzeba koncentrować się 
na konkretnych sprawach, rozwiązaniach. 
Nie ma tutaj miejsca na sformułowania, ta-
kie jak m.in. totalna opozycja, dyscyplina 
partyjna czy inne znane z krajowej polityki 
zachowania czy działania. W samorządzie 
trzeba pracować dla mieszkańców – to jest 
najważniejsze. Zresztą, wśród obecnych na 
sesji jest tylko dwóch członków partii poli-
tycznych: ja z PiS i pan burmistrz z PSL. 
Poza pracą zawodową, samorządową i spo-
łeczną znajduje Pan czas na jakieś hobby?

– Jak najbardziej. Łączę dwie, na pozór 
nie pasujące do siebie pasje, czyli komiksy 
i książki poświęcone m.in. historii polity-
ki. Jestem kibicem angielskiej piłki noż-
nej, w  szczególności Chelsea Londyn. Jako 
prawdziwy człowiek prawicy mam kota. 
Uwielbiam chodzić do kina.
Dziękuję za rozmowę.

n  Rozmawiał Krzysztof Bońkowski
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Robert Dziekański, 47 lat, 
nauczyciel. W Radzie Miejskiej 
od 2010 roku. Kandydował 
w okręgu nr 2 z KWW Ziemia 
Grodziska.

OKRĘG nr 2Szkołą 
żyję cały 
czas  

131313nasi radni

Głosował Pan za udzieleniem burmi-
strzowi wotum zaufania i absolutorium.  
Co Pana do tego przekonało?

– Podczas sesji absolutoryjnej niejako 
rozliczamy burmistrza z realizacji budżetu. 
Liczby nie kłamią – budżet został wykona-
ny. Uważam, że wotum zaufania i absoluto-
rium dotyczy nie tylko samego burmistrza, 
lecz także pracowników wszystkich jed-
nostek podlegających gminie. To ogromny 
sztab ludzi, których pracę oceniam bardzo 
wysoko i pozytywnie. Krótko mówiąc, by-
łem przekonany do udzielenia burmistrzo-
wi wotum zaufania i absolutorium, ponie-
waż widzę jego konsekwentne działania, 
które mają na celu rozwój gminy i popra-
wienie warunków życia wszystkim naszym 
mieszkańcom.
W poprzedniej kadencji nie udało się Pana 
zaprosić do cyklu „Nasi radni”. Czyżby 
kryzys samorządowca?

– Rzeczywiście miałem trudny okres, 
w  którym nawarstwiło się wiele obowiąz-
ków. To był też czas, kiedy zająłem się wie-
loma projektami w szkole i poza nią. Byłem 
mocno zapracowany. 
A jednak zdecydował się Pan na kandydo-
wanie do Rady Miejskiej po raz kolejny. 

– Chciałem dokończyć to, czego nie uda-
ło mi się zrealizować wcześniej. Jako radny 
i nauczyciel zabiegam o poprawę warunków 
nauki dla uczniów grodziskich szkół. Mam 
na myśli rozbudowę SP nr 2 oraz budowę 
nowej szkoły w Szczęsnem. Kiedy 9 lat temu 
startowałem w wyborach po raz pierwszy, 
w moim programie zapisałem m.in. wy-
konanie sufitów podwieszanych w Szkole 
Podstawowej nr 2. Do tej pory ten postu-
lat nie został zrealizowany. Praca w Radzie 
Miejskiej nauczyła mnie pokory względem 
czasu i cierpliwego dążenia do celu. Dziś 
mam już potwierdzenie, że sufity zostaną 
wykonane. Poza tym praca radnego jest 
wciągająca. Człowiek ma wpływ na kształt 
i realizację różnych przedsięwzięć. Potem 
patrzy jak pięknie służą mieszkańcom. To 
daje olbrzymią satysfakcję.

Sufity podwieszane w szkole to rzeczywi-
ście niezbędna inwestycja?

– Jestem muzykiem i pracuję z dźwię-
kiem. Wiem, że może on uspokoić, wy-
ciszyć, ale także może doprowadzać do 
nadmiernego pobudzenia. Hałas wpływa 
negatywnie na uczniów. W swoim czasie za-
prosiłem przedstawiciela firmy zajmującej 
się akustyką, który zmierzył poziom hałasu 
podczas przerw. Okazało się, że dopuszczal-
ne normy są znacznie przekroczone. Pod-
wieszany sufit spowoduje absorpcję wyso-
kich częstotliwości, dzięki czemu znacznie 
obniży się poziom hałasu. 
9 lat zasiadania w Radzie Miejskiej to spo-
ro. Co uważa Pan za swoje najważniejsze 
osiągnięcie jako samorządowca? 

– Największym przedsięwzięciem, któ-
re traktuje jako swój sukces, jest budowa 
nowego skrzydła szkoły nr 2. Z całą mocą 
chcę podkreślić – ta inwestycja wpisuje się 
w dążenie do zminimalizowania zmiano-
wości w szkole. Rozbudowa Dwójki zdecy-
dowanie poprawi warunki nauki uczniów 
tej szkoły.
Skoro najważniejsze dla Pana sprawy znaj-
dują pozytywny finał, to jakim zagadnie-
niom będzie Pan poświęcał teraz szczegól-
ną uwagę?

– Grodzisk się rozbudowuje, sprowadzają 
się nowi mieszkańcy, więc równolegle musi 
rozwijać się baza edukacyjna. Kluczową in-
westycją jest budowa szkoły we wsi Szczęsne. 
Chciałbym zaangażować się w realizację 
tej inwestycji i czuwać nad zagadnieniami 
związanymi z dźwiękiem – profesjonalną 
salą muzyczną, właściwą akustyką koryta-
rzy, sali gimnastycznej. Po wybudowaniu tej 
szkoły konieczne będzie pochylenie się nad 
nowymi obwodami szkolnymi tak, aby od-
ciążyć SP nr 6 i SP w Adamowiźnie.
W tej kadencji Rady Miejskiej wyjątkowo 
liczna, bo 9-osobowa, jest reprezentacja 
nauczycieli.

– Rzeczywiście grupa nauczycielska jest 
liczna, co widać zwłaszcza w komisji oświa-
ty, kultury, kultury fizycznej i sportu. Cieszę 
się ze składu komisji, ponieważ problemy 
związane z oświatą są najlepiej rozumiane 
przez nauczycieli. Każdy z nas jest lub był 
czynnym nauczycielem. Reprezentujemy 
różne okręgi w Grodzisku, więc możemy się 
wymieniać problemami i doświadczeniami. 
Swego czasu furorę zrobił spektakl „Rzew-
na nuta”, przygotowany pod Pana kierow-
nictwem przez SP nr 2. W ubiegłym roku 
był „Orzeł Biały”. W szkole jest miejsce na 
sztukę?

– W szkole jest wręcz potrzeba obcowa-
nia ze sztuką i jej tworzenia. „Orzeł Biały” 
był moim marzeniem, które zakiełkowało 
jeszcze w czasach, gdy pracowałem w Ze-
spole Reprezentacyjnym Wojska Polskiego. 
Chciałem zrealizować z uczniami program, 
opowiadający historię Polski od Grunwal-
du po współczesność. Ten spektakl poka-
zał wielkie zaangażowanie uczniów, ich 
ogromną chęć do uczestniczenia w tak 
odważnym projekcie, a przede wszystkim 
rozbudził wrażliwość w małych sercach 
wielkich aktorów. 
Przygotowania dało się połączyć z realiza-
cją programu szkolnego?

– Przygotowanie takiego spektaklu było 
bardzo czasochłonne, natomiast wszystko 
przebiegało tak, by nie zakłócać realizacji 
podstawy programowej zaangażowanym 
w projekt uczniom. Pracowaliśmy głównie 
w podgrupach, spotykając się po lekcjach, 
często po moich godzinach pracy. Próby ge-
neralne były zaledwie trzy. Dzieci po pierw-
szym koncercie były zachwycone, wciąż 
dopytywały: „Panie Robercie, kiedy robi-
my następny spektakl? Chcemy grać, uczyć 
się nowych ról...”. Premiera miała miejsce 
28  listopada, w dniu moich urodzin, więc 
kiedy aktorzy wraz z publicznością zaśpie-
wali „Sto lat”, byłem autentycznie wzruszo-
ny. Najcenniejsze jednak były słowa, które 
usłyszałem od jednego z widzów, który po 
spektaklu powiedział: „To jest Teatr Buffo, 
a nie przedstawienie szkolne”.  
Jak to jest z nauczycielskimi wakacjami? 
Rzeczywiście ma Pan teraz dwa miesiące 
luzu?

– Szkołą żyję cały czas, zresztą „Orzeł 
Biały” też powstał podczas wakacji. Teraz 
skupiam się na nowych aranżacjach, które 
przygotowuję do szkoły. Mam już pomysł 
na nowe przedstawienie, więc muszę go te-
raz uformować w scenariusz. To nie jest tak, 
że nauczyciel rozstaje się ze szkołą w czerw-
cu i wraca do niej pod koniec sierpnia. 
Czy muzycznie realizuje się Pan również 
poza szkołą?

– Muzyka to tlen dla mojego organizmu. 
Uważam, że każdy człowiek, który ociera się 
o artyzm, powinien dzielić się swoją wrażli-
wością, dlatego bardzo chętnie angażuję się 
we wszelkie projekty, które wychodzą poza 
mój zawód nauczyciela. Jestem akompa-
niatorem przy grodziskim chórze Cantata, 
współpracuję z Centrum Kultury, Media-
teką, pracuję nad aranżacjami, komponuję.
Dziękuję za rozmowę.

n  Rozmawiał Krzysztof Bońkowski
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Turniej Kozerki Open 2019 

Igraszki z ogniem

Międzynarodowy Turniej Tenisowy Ko-
biet Kozerki Open 2019  organizowany 
w ramach cyklu zawodowych turniejów 
Międzynarodowej Federacji Tenisowej 
ITF zbliża się wielkimi krokami. Turniej 
odbędzie się w dniach 29.07-04.08 na kor-
tach Akademii Tenisowej Tenis Kozerki, 
przy ulicy Jowisza 92. Wstęp na wydarze-
nie jest wolny!

Będzie to wielkie święto sportowe, któ-
remu będzie towarzyszyła wyjątkowa at-
mosfera oraz emocjonująca rywalizacja. 
Pula nagród wynosi 25 tys. USD, co plasuje 
tę imprezę wśród najbardziej prestiżowych 
zawodowych turniejów tenisa kobiecego 
w Polsce, a co za tym idzie, pojawią się na 
kortach Akademii znane nazwiska zna-

czących w świecie zawodniczek.  Turniej 
Kozerki Open 2019 to część cyklu LOTOS 
PZT Polish Tour, w skład którego wchodzi 
10 zawodowych turniejów z całego kraju. 

Akademia zaplanowała liczne im-
prezy towarzyszące, aby sprostać 
oczekiwaniom zarówno zawodni-
czek, jak i kibiców. W planach jest: 
Kids Day, czyli dzień z atrakcjami 
dla dzieci (m.in. dmuchańce, karu-
zela, warsztaty manualne, megabańki, 
animacje, zabawy sportowe, loterie z na-
grodami), Kids Cup (turniej tenisowy dla 
dzieci z roczników 2011 – 2013), Turniej 
Padla, a także wiele innych. 

Bardzo ważne jest też to, że władze gmi-
ny Grodzisk Mazowiecki istotnie wspiera-

ją działania Akademii – i to 
również dzięki nim ten tur-
niej może się odbyć – Gmina 

Grodzisk Mazowiecki 
jest Partnerem 

Of icja lny m 
turnieju.

Tegoroczne „Grodziskie Wianki” wplotły się terminem między słowiańską 
tradycję i chrześcijańskie święto. 22 czerwca, a więc w pierwszy dzień 
po przesileniu letnim i poprzedzający wigilię św. Jana, nad Stawami 
Walczewskiego nie zabrakło słońca, księżyca, wody, ognia i radości. 
Organizatorem festynu było Centrum Kultury, które zadbało o liczne 
atrakcje dla starszych i młodszych, zaś tradycję plenerowej zabawy 
uwiecznił w swym obiektywie Marcin Masalski. n (mm)

Publiczność rozkołysała szantowa kapela Ponton Band, a Grodziska Orkiestra 

Rozrywkowa pod dyrekcją Tomasza Kirszlinga zabrała widzów w przebojową podróż  

po znanych i lubianych melodiach. Wieczorem na scenie pojawiła się gwiazda 

wyjątkowej nocy, Bluberry Hill Trio i pod niebem rozbrzmiał rock’n’roll.

Świętojańskie wianki i inne wyplatanki 
były efektem współpracy wyobraźni 
i zdolności uczestników warsztatów 
plastycznych prowadzonych przez 
instruktorów Centrum Kultury.

      Nikt tak z ogniem nie  
       igra, jak Jo Art Show. 
        Na scenie Teatru 
Ognia, niczym podczas 
walki słońca z księżycem 
o panowanie na niebie, 
nie zabrakło magicznej 
łuny światła. 

„Mapę marzeń” w wykonaniu Teatru Kultureska 

podziwiali najmłodsi. Plenerowe przedstawienie 

rozegrało się nie tylko na scenie. Święto radości i miłości pasuje do wszystkich tradycji. 
Równoległe z „Grodziskimi Wiankami” odbyło się robiące 
furorę w Europie hinduistyczne święto kolorów Holi. 

Szczegóły i harmonogram turnieju:
www.kozerkiopen.pl

OG
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Czekało na nich wiele atrakcji – m.in. sto-
iska ze smakołykami, zabawkami, legowi-
skami i innym psim asortymentem. Od-
były się również zawody w konkurencjach 
sportowych. Jedną z nich były VII Mistrzo-
stwa Szkół i Klubów Rally-O, w  których 
wzięło udział 8 drużyn i około 70 psów. 
Sport ten łączy ćwiczenia posłuszeństwa 
ze zwinnością, a najwyżej ceniona jest 
dobra współpraca między opiekunem 
i  jego psem. Przewodnik może go zachę-
cać poprzez nawoływanie czy klaskanie, 
a komendy wydawać słownie lub gestem. 
Ponadto odbyły się również pokazy szko-
lenia i pracy z psem, frizgility, czyli zawody 
dogfrisbee. Podczas wyborów psich pięk-
ności, co jest nieodłącznym elementem 
imprezy organizowanej przez Straż Zwie-
rząt, gościem specjalnym był aktor i wielki 
miłośnik zwierząt Krzysztof Kiersznowski.

– Możliwość bycia jurorem w Wyborach 
Najsympatyczniejszych Psów bardzo mnie 
cieszy, a na Pikniku jestem po raz trzeci 
i  na pewno nie ostatni. Sam mam cztery 
psy – są całym moim światem. Ich radość, 

gdy wracam z pracy i mogę być z nimi dłu-
żej niż zawsze, jest nie do opisania – mówił 
odtwórca kultowych ról Nuty w „Vaban-
ku” czy Wąskiego w „Kilerze” Juliusza 
Machulskiego. W jury zasiadły również 
przewodnicząca Rady Miejskiej Joanna 
Wróblewska, lek. wet. Magdalena Pakuła 
i zoopsycholog Olga Kowalczyk. Psy oraz 
ich właściciele zostali nagrodzeni w czte-
rech kategoriach: SuperPara, Wymowny 
Ogon, Kundel roku i Ach, te uszy.

Nie zabrakło też atrakcji dla właścicie-
li – m.in. konkursów i głośnego czytania 
dzieciom przez Pawła Maja, autora bajek 
o przygodach Tosi. Pisarz wprowadził 
najmłodszych do fantastycznego świata 
zwierząt i ich przygód. Była też Gastrono-
mia pod Psem, loteria fantowa, kiermasz 
książek z Antykwariatu pod Psem oraz 
Cukiernia pod Rozwydrzonym Kundel-
kiem. Na tę okazję zostały też przygotowa-
ne specjalne koszulki i rozmaite gadżety 
z kocimi i psimi motywami.

– Z zebranych pieniędzy będziemy mogli 
opłacić leki, wizyty lekarskie, szczepienia 

i zabiegi dla naszych bezdomniaków. Tego-
roczny Piknik z Psem zakończył się wiel-
kim sukcesem, ale to nie ostatnia taka im-
preza. Zapraszamy na koncerty Dog Rock 
w Grillu Pod Dębem, które odbywają się 
w weekendy do końca września – powie-
działa Marta Łapińska ze Straży Zwierząt. 
Szczególna gratka czeka miłośników rocka 
gotyckiego w rodzimym wydaniu, bowiem 
3 sierpnia zagra zespół Closterkeller.

 n  Tekst i fot. Katarzyna Mandes

– Tegoroczny marsz upłynął pod hasłem 
„Rodzina źródłem miłości”. To kontynu-
acja dzieła, które rozpoczęliśmy przed laty. 
Chodzi o obronę życia aż do naturalnej 
śmierci. Radośnie manifestowaliśmy war-
tości, które wyznajemy w formie pozytyw-
nego przekazu do społeczeństwa – mówiła 
Iwona Wiąckowska, przewodnicząca ko-
mitetu organizacyjnego marszu.

Rozpoczęcie marszu poprzedziła msza 
święta w kościele św. Anny, koncelebro-
wana przez ks. Eugeniusza Dziedzica i ks. 
prof. UKSW dr. hab. Dariusza Patera. Tra-
sa marszu prowadziła z pl. Króla Zygmun-
ta Starego, przez deptak i ul. 1 Maja, aż do 
Parku Skarbków, gdzie odbył się piknik 
rodzinny. Na scenie wystąpili m.in. Paweł 

Goleniak grający na akordeonie, śpiewa-
jący Juliusz Ruszkiewicz, tancerze studia 
Tańca MW oraz zespół The Reckless. Po-
nadto można było zagrać w szachy, poska-
kać na dmuchańcach czy zrobić bańki.

Organizatorami przedsięwzięcia byli 
przedstawiciele Grodziskiej Akcji Kato-
lickiej – oddziały parafii Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy i św. Anny, koła Związku 
Dużych Rodzin Trzy Plus w Grodzisku 
i Żabiej Woli, Grodziskiego Centrum Ży-

cia i Rodziny, Różańca Rodziców, Rycerzy 
Jana Pawła II oraz Grupy Akademickiej 
Klema z parafii MBNP.

– Prowadziliśmy polową kawiarenkę, 
tańce animacyjne na scenie, malowanie 
buziek. Na samym marszu nieśliśmy ba-
nery i śpiewaliśmy, że popieramy ochronę 
życia i ogólną miłość do człowieka. Fajnie 
jest swoim przykładem dawać świadectwo 
– mówiła Nina Roman z Klemy.

n  Tekst i fot. Anna Redel  

Szczęście na cztery łapy
Park Skarbków 23 czerwca wypełnił się radosnym szczekaniem, merdaniem ogonów i wspólną zabawą. 
Można było spotkać niemal wszystkie znane rasy, od yorkshire terrierów i maltańczyków, przez labradory, 
buldogi francuskie, po husky i owczarki niemieckie. Nie zabrakło też wielorasowców, wszak okazją był 
IX Piknik z Psem, który co roku przyciąga okolicznych wielbicieli czworonogów wraz z podopiecznymi. 

„Nie bądź cicho, gdy życie odbie-
rane jest, powiedz nie”, „Święty 
człowiek, święte życie, czy w Gro-
dzisku, czy w Madrycie”, „Możesz 
dzisiaj głosić też, życie ludzkie 
święte jest” – takie m.in. hasła 
skandowali 16 czerwca uczestni-
cy VI Marszu dla życia i rodziny.

Radość z wartości 
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Zorze i miętowa mgła

Co świeci w lampce i nie tylko 

Na plakacie 4. Festiwalu Mięty Pole mrówka niesie do mrowiska liść 
mięty w kształcie gitary. To bardzo dobry obraz drogi, jaką muszą 
przebyć artyści grający muzykę alternatywną, żeby przebić się do 
szerszej publiczności. Czeka ich mrówcza praca.

– To wspólna inicjatywa dzieci, rodziców i nauczycieli. Celem przed-
sięwzięcia jest zbiórka pieniędzy, by harcerze z naszej szkoły mogli so-
bie kupić nowy namiot – mówiła Agnieszka Rutecka, dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 6, gdzie 15 czerwca odbył się III Piknik Edukacyjny.

Nieco łatwiej mieli muzycy, którzy wystą-
pili 29 czerwca w grodziskim Parku Skarb-
ków, czyli Bajzel, Nagrobki oraz Mikołaj 
Trzaska i gwiazda wieczoru Lech Janerka. 
Wcześniej warsztaty muzyczne w Mediate-
ce poprowadził Maciej Kierzkowski.

Bajzel to muzyk, kompozytor, wokalista 
oraz autor tekstów ze Świnoujścia Piotr 
Piasecki. Grał m.in. w grupie Pogodno. Jest 
przykładem człowieka orkiestry – bawi się 
dźwiękami i stylami muzycznymi. Potrafi 
zgrabnie nawiązać do Lady Pank, tematu 
ze „Stawki większej niż życie” czy wreszcie 
wykonać cover „Już nie ma dzikich plaż”. 
Najważniejsza jest dla niego radość grania. 

Gdańskie Nagrobki tworzą Maciej Sa-
lamon (gitara i wokal) oraz Adam Wit-
kowski (perkusja i wokal). Swoją muzykę 
określają jako nekropolo. Opowiadają 
o śmierci, ale w meksykańskim, jarmarcz-
nym stylu. Na mnie największe wrażenie 
zrobił utwór „Matka jedyna”, w którym 
zespół wspomógł brzmieniem saksofonu 
barytonowego ich sąsiad z Trójmiasta Mi-

kołaj Trzaska, kompozytor, saksofonista 
i autor muzyki do filmów i spektakli tele-
wizyjnych. W jego grze słychać fascynację 
muzyką Johna Coltrane’a i Ornette’a Co-
lemana. Trzaska był założycielem grupy 
Miłość. Przyznaje, że jego muzyka jest 
niszowa, ale jednocześnie uważa, że praw-
dziwa muzyka nie powinna zajmować się 
spełnianiem oczekiwań publiczności, lecz 
wchodzić z nią w  relacje. W Grodzisku 
grał po raz pierwszy solowy koncert na 
saksofonie w plenerze.

Przed koncertem Lecha Janerki niektó-
rzy pytali się muzyka, czy zagra utwory 
Klausa Mitffocha. Zagrał – „Śmielej”, 
„Ewolucja, rewolucja i ja”, „Muł pancerny” 
czy „Strzeż się tych miejsc”. Wydana przez 
zespół w 1985 roku płyta „Klaus Mitffoch” 
do dzisiaj uważana jest przez wielu za jed-
ną z najważniejszych w historii polskiego 
rocka. Ale były także takie kompozycje 
jak „Historia podwodna”, „Jest jak w nie-
bie”, „Ta zabawa nie jest dla dziewczynek”, 
„Konstytucje” oraz „Rower”. Brzmienie 

wiolonczeli, na której od zawsze gra żona 
Lecha Janerki, Bożena, sprawia, że zespół 
momentami brzmi jak King Crimson. Na 
finał zespół zagrał piękny utwór „Wyobraź 
sobie” z pasującym idealnie do kontekstu 
wersem „Wyobraź sobie, że możesz tak 
stać, nad głową zorze i miętowa mgła”. 
Lech Janerka wieczór w Grodzisku uznał 
za udany. A w rozmowie przyznał, że to 
jego pierwszy koncert w naszym mieście. 
– Z Klausem Mitffochem też tu raczej nie 
grałem. Rocznie staram się grać 10 kon-
certów. Niewiele więcej. Każdy koncert 
jest wymagający, a zdrowie już nie to. Na 
jesieni powinna się ukazać nowa płyta. 
A  co będzie dalej – zobaczymy – mówił 
Lech Janerka.

Festiwal został zorganizowany przez 
inicjatywę Mięty Pole i Centrum Kultury. 

  n Sławomir Sadowski 

Dużo się działo w każdym zakamar-
ku szkoły – malowanie buziek, zdrowa 
kuchnia, robotyka, krzyżówkowy zawrót 
głowy, a nawet szpital. – Mamy specjal-
ne stroje, rękawiczki – mówiła Wiktoria 
Janiec z klasy 5a wcielająca się w pielę-
gniarkę. Odbył się też pokaz ratownictwa 
zrealizowany przez Harcerski Klub Ra-
towniczy „Piątka”.

Dzieci na stoiskach prezentowały swoje 
prace, m.in. makiety ze strefami klima-
tycznymi czy zabawki z recyklingu, np. sa-
mochód, świnkę, czołg. Robiły też ciekawe 
eksperymenty, jak np. lampę lava z oleju, 
wody, barwnika i proszku musującego.

Podczas pikniku obecni byli również 
przedstawiciele klubu tenisa stołowego 
Bogoria Grodzisk, PCK i PKO BP. W małej 
sali gimnastycznej odbywało się naukowe 
przedstawienie „Co się świeci w lampce”, 

a na boisku najpierw był tor przeszkód, 
a  potem odbył się mecz siatkówki rodzi-
ce kontra dzieci. Można było zobaczyć też 
tworzące się studio nagrań Szkolnej Gru-
py Radiowej „Szóstka”.

Każdemu stoisku towarzyszyła skar-
bonka, była też loteria. Dzięki temu po-
wstał wór z pieniędzmi, który przekazano 
na ręce Tomasza Jędrysy, przewodniczą-
cego Rady Rodziców. Po podliczeniu ze-
branych datków, jak informuje szkoła, 
okazało się, że udało się zebrać prawie 
3 tys. złotych.  n (ar)
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utostrada. Dla Grodziska otwarcie au-
tostrady to epokowe wydarzenie. Zaczyna-
łem powoli tracić nadzieję, że ta inwestycja 
kiedykolwiek ruszy, a autostrada finalnie po-
wstanie. Miałem przyjemność uczestniczyć 
w uroczystości z okazji rozpoczęcia budowy 
i powiedziałem wtedy, że odzyskuję wiarę 
w ten naród.

asen. Wybudowanie basenu i otwarcie 
go w 2000 roku pozwoliło nam uwierzyć, 
że możemy realizować ambitne inwestycje. 
W  tym rejonie to była pierwsza nowa pły-
walnia. To był też sygnał naszych aspiracji 
do miana lidera regionu, a przede wszystkim 
wielka radość dla mieszkańców. Sam nie wy-
obrażam sobie Grodziska bez basenu i re-
gularnie z niego korzystam. Jak wyliczyłem, 
przepłynąłem już dystans do Paryża, a teraz 
wracam i jestem na wysokości Berlina. 

 ogoria. Nasz symbol, któremu towarzy-
szy ciekawa legenda. W ostatnich latach roz-

sławiony przez klub tenisa stołowego. Zawsze 
kojarzy mi się z Grodziskiem i bardzo cieszy 
mnie, gdy widzę, że ludzie go eksponują, np. 
na samochodach. Bo to oznacza dumę z bycia 
mieszkańcem Grodziska Mazowieckiego.

 onmariage Joseph. Mój pierwszy na-
uczyciel samorządu. Przez kilkadziesiąt lat 
był burmistrzem Aywaille, belgijskiego mia-
steczka, które było naszym pierwszym zagra-
nicznym partnerem. Kiedy odwiedził mnie na 
samym początku mojej pracy jako burmistrza 
i zobaczył tłumy ludzi, którzy stali w Urzę-
dzie Miejskim z prośbą o załatwienie jakiegoś 
zatrudnienia, powiedział, że muszę zrobić 
wszystko, żeby zorganizować miejsca pracy. 
„W przeciwnym razie – mówił – nie będziesz 
mógł nic robić, bo cała energia pójdzie na 
opiekę społeczną. Poza tym, jak nie będzie za-
kładów pracy, to nie będziesz miał pieniędzy 
w kasie miasta, a jak nie masz pieniędzy, to 
nikt się z takim miastem nie liczy”. Wtedy roz-
poczęliśmy na dużą skalę akcję ściągania firm 
do Grodziska. Dzisiaj mieć małe bezrobocie 
to już nie jest sztuka, bo ono wszędzie jest 
dość niskie. Ale my małe bezrobocie mamy 
już od wielu, wielu lat. 

 entrum Kultury. Realizacja marzenia. 
Od dziecka bywałem w domach kultury, bo 
kochałem muzykę i występowałem na sce-
nie. Zawsze marzyłem o tym, żeby w moim 
mieście był porządny dom kultury. To rów-
nież bardzo ważny budynek dla miasta, bo 
Centrum Kultury otworzyło wiele możliwości 
jako miejsce organizacji koncertów, przedsta-
wień teatralnych, prezentacji szkół. I przede 
wszystkim mamy świetne kino. W Centrum 
Kultury pracuje znakomita ekipa, którą cha-
rakteryzuje najwyższy poziom merytoryczny, 
jak również ogromne zaangażowanie.

iśnienie. Zawsze kojarzy mi się z tym, że 
ciśnienie wody jest za niskie na czwartym 
piętrze i w Książenicach. To skojarzenie wy-
nika ze skali inwestycji w gminie i szybkiego 
rozwoju, za którym nie zawsze nadąża rozwój 
sieci wodociągowej. Natomiast cały czas pro-
wadzimy działania, by tę uciążliwość zmini-
malizować. Właśnie zakończyliśmy budowę 
magistrali wodociągowej z Czarnego Lasu do 
Książenic, co podniosło ciśnienie wody rów-
nież dla odbiorców w Radoniach. Pracujemy 
intensywnie nad tym, żeby budować kolejne 
ujęcia wody, pompownie, bo wiemy, że po-
wstająca zabudowa wymaga od nas nieustan-
nych działań w tym obszarze. 

zwarta tura. To przeżycie, które wspomi-
nam ostatnio dość często. 9 lipca 1994 roku 
sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się o  godz. 
10. Do wyboru na burmistrza potrzeba było 
15 głosów. Kandydatów było czterech – oprócz 
mnie dotychczasowy burmistrz Euzebiusz 
Sowa, Piotr Galiński i Ewa Stępień. Kolejne 
głosowania nie przynosiły rozstrzygnięcia. Za 
każdym razem dostawałem największą liczbę 
głosów, ale do wymaganych 15 wciąż brako-
wało. Sama sesja miała atmosferę bardzo nie-
sympatyczną. Przed czwartą turą byłem już 
totalnie zmęczony i poprosiłem, żeby to było 
ostatnie głosowanie. Uznałem, że jeśli nie zo-

Ćwierćwiecze w alfabecie
9 lipca 1994 roku Grzegorz Benedykciński został po raz pierwszy wybrany na burmistrza 
Grodziska. O próbę podsumowania minionego ćwierćwiecza w formie przygotowanych 
przez nas haseł układających się w alfabet poprosiliśmy samego jubilata. 
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Z okazji 25-lecia wyboru Grzegorza Benedykcińskiego na stanowisko burmistrza pracownicy Urzędu Miejskiego  
zaprosili mieszkańców na wspólne zasadzenie pamiątkowego dębu w Parku Skarbków.
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28 sierpnia 2010  – rozpoczęcie budowy 
autostrady w Pruszkowie 

Pocz. lat 90. Zasadzenie pamiątkowego 
drzewa w Aywaille. Z lewej Joseph 
Bonmariage. Pierwszy z prawej – 
ówczesny burmistrz Euzebiusz Sowa
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stanę wybrany, to się wycofam. I pamiętam, 
że ok. godz. 20 po podliczeniu głosów na salę 
wszedł z urną Bogdan Banasiak i oznajmił, że 
wybór został dokonany. Dostałem 15 głosów 
i tak się zaczęła przepiękna dla mnie kariera. 

wierćwiecze. Wiele razy to powtarzałem: 
nic piękniejszego od pracy burmistrza Gro-
dziska nie mogło mi się w życiu przydarzyć. 
Zawsze marzyłem o tego rodzaju zajęciu, 
mogę je realizować w gminie niezwykle inte-
resującej pod względem potencjału, położe-
nia i historii, w gminie pełnej sympatycznych, 
szczerych i serdecznych ludzi. Moje szczęście 
polegało również na tym, że było tu mnóstwo 
roboty. To praca, która nadal daje mi niepraw-
dopodobną radość. Dlatego będę dozgonnie 
wdzięczny mieszkańcom za to, że jestem tu, 
gdzie jestem, przez tyle lat.

anfoss. Pierwsze było Frito Lay, które za-
inwestowało w Grodzisku jeszcze za czasów 
mojego poprzednika, ale Danfoss to jedna 
z kluczowych firm. Jej pojawienie się w drugiej 
połowie lat 90. rozpoczęło falę nowych inwe-
storów. Obecnie jest największym pracodawcą 
w mieście, a ponadto stawia na produkcję wy-
sokotechnologiczną. Dzięki Danfossowi gości-
liśmy w Grodzisku duńskiego następcę tronu 
księcia Fryderyka (na zdjęciu), a także premie-
ra Danii Poula Nyrupa Rasmussena. Myślę, że 
dla wielu mieszkańców zwłaszcza wizyta księ-
cia była niezapomnianym wydarzeniem.

 emografia. Kiedy z miasta wyprowa-
dzają się ludzie, to dla burmistrza największy 
dramat. Z Grodziska ludzie nie uciekają, tylko 
się tutaj sprowadzają, co cieszy mnie tym bar-
dziej, że to często osoby wykształcone, artyści, 
lekarze, dzięki czemu potencjał intelektualny 
gminy jest bardzo mocny. Mimo to każdą wy-
prowadzkę z Grodziska traktuję jak osobistą 
porażkę, chociaż wiem, że powody są bardzo 
różne – zawodowe, rodzinne.

 eptak. Pewien symbol zmian. Jestem 
bardzo wdzięczny mojemu poprzednikowi, 
że podjął decyzję o budowie deptaka. Rów-
nież dlatego, że zdobyłem bardzo ciekawe 
doświadczenie, kiedy zostałem burmistrzem: 
budowa deptaka nie była jeszcze zakończona 
i powstał wielki bunt przeciwko zamknię-
ciu ulicy dla ruchu kołowego. Zorganizo-
wałem wówczas pierwsze duże konsultacje 
społeczne. W starym kinie na widowni był 
komplet wrogo nastawionych ludzi, ja z kolei 
zaprosiłem specjalistów (na zdjęciu) i wów-
czas udało się dojść z mieszkańcami do po-
rozumienia. To doświadczenie pokazało, że 
o problemach po prostu trzeba rozmawiać. 
Dzisiaj musimy rozpocząć proces rewitali-
zacji deptaka, dostosować go do dzisiejszych 
czasów, wprowadzić pewne elementy, na któ-
re nie było nas stać 25 lat temu.

rogi gminne. Były takie momenty, kie-
dy na jesieni lub wiosną pracownicy urzędu 
marzyli, żeby uciec, bo urywały się telefony 
od zrozpaczonych ludzi, którzy z powodu 
błota nie mogli wyjechać z domu. To była 
dramatyczna sytuacja. Ona wynikała przede 
wszystkim z braku wiedzy i doświadczenia 
na początku działalności samorządów. Pro-
blem polegał na tym, że pozwoliliśmy na bu-
dowę domów na terenie niemal całej gminy, 
a to wygenerowało dziesiątki kilometrów no-
wych dróg. Ludzie budowali się pod lasem, 
bo latem było fajnie, ale potem przychodziła 
jesień i przeżywali gehennę, bo nie mogli wy-
jechać z posesji. Gmina nie miała możliwo-
ści finansowych, by wszystkie drogi od razu 
przygotować na ruch samochodów. Dzisiaj 
jeśli jakieś drogi są jeszcze nieprzejezdne, to 
jest to minimalny odsetek. Drogi oczywiście 
nie są idealne, cały czas musimy pracować 
nad poprawą ich jakości, ale w porównaniu 
z tym, co było kilka-kilkanaście lat temu, to 
dwa różne światy. 

merytura. Dążymy do tego, by dla 
mieszkańców Grodziska był to piękny i ak-
tywny czas. Dlatego powstał program Strefa 
Aktywnego Seniora, którego celem jest danie 
możliwości na rozwój, poszerzanie swoich 
horyzontów również na emeryturze.

alborz. Miejscowość na Kujawach, z któ-
rą wiąże się bardzo piękna historia. Mój oj-
ciec nie potrafił pisać książek, ale przez 20 lat 
pisał książkę, której niestety nie napisał. Pi-
sał o swoim ojcu, czyli moim dziadku, któ-
ry przez 33 lata był wójtem gminy Falborz. 
Dziadek, Józef Benedykciński, był majętnym 
człowiekiem, ale był tak dobry, że prawie roz-
dał swój majątek potrzebującym. Wszyscy 
wiedzieli, że można iść do wójta i wójt zawsze 
pomoże. Mam wielki szacunek dla dziadka. 
Pamiętam go bardzo słabo, już jako starusz-
ka, więc nie miałem okazji pogadać z  nim 
jako dorosły. Ale to był znakomity wójt, któ-
ry kochał swoją pracę i kochał swoją gminę. 
Muszę mieć dużo jego genów. O dziadku za-
wsze myślę z sentymentem.

rodzisk Mazowiecki. Kompletny przy-
padek, że tu wylądowałem. A zaczęło się od 
tego, że bałem się jechać maluchem przez 
Warszawę. W drodze z Kujaw do Włodawy 
okrążyłem Warszawę przez Błonie i Grodzisk. 
Szczerze mówiąc to wówczas imponowało mi 
Błonie, bo kojarzyło mi się z nowoczesnością. 
Byłem nauczycielem w technikum rolniczym, 
a Błonie było synonimem najwyższego pozio-
mu w rolnictwie, słynęło m.in. z uprawy cebu-
li, której na Kujawach w zasadzie się jeszcze nie 
uprawiało. Przejechałem przez Błonie, przez 
Grodzisk i jakiś czas później przeczytałem, że 
szukają dyrektora PGR-u w Książenicach. Za-
wsze sobie mówiłem, że nigdy nie będę pra-
cował w PGR-ze, ale miałem wykształcenie 
rolnicze, a mój ojciec miał bzika na punkcie 
Warszawy i miejscowości podwarszawskich. 
Może też dlatego, że w Otrębusach mieszkała 
moja rodzina, a mój wujek był przed wojną 
inspektorem oświaty w Pruszkowie i zakładał 
straż pożarną, więc jakieś powiązania tu były, 
w każdym razie ojciec mnie namówił, by się 
zgłosić. Przyjechałem zupełnie bez żadnych 
znajomości, a moim kontrkandydatem był 
człowiek z kontaktami u prezydenta War-
szawy, któremu PGR podlegał. Wielką rolę 
odegrała pani Danusia Dubielecka, która była 
wtedy szefową rady pracowniczej i uznała, że 
lepiej będzie, jak dyrektorem zostanie młody 
facet z zewnątrz, czyli ja. Była tak zdetermi-
nowana, że zaprosił mnie wiceprezydent War-
szawy, z którym szybko znaleźliśmy wspólny 
język i zaprzyjaźniliśmy się. I przyjaźnimy się 
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1994 r., wizja lokalna w Dworku Skarbków

Marzec 2011 r., jedna z dróg gminnych  
na terenach wiejskich

25 sierpnia 2018 r. Danuta Dubielecka jako sołtys 
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do dziś. A pani Danusi Dubieleckiej do dziś 
przypominam, że to dzięki niej się zaczęła 
moja kariera. Bo najpierw zostałem tym dy-
rektorem PGR-u, potem radnym, wiceprze-
wodniczącym Rady Miejskiej, a 25 lat temu 
zostałem burmistrzem. 

istoria. W moim domu rodzinnym pa-
nował kult Armii Krajowej. Szczególnie u mo-
jego ojca, który był gorącym patriotą i bardzo 
przeżywał bieżącą sytuację kraju. Moja mama 
działała w Armii Krajowej, która na Kujawach 
nie była aż tak silna jak w rejonie podwar-
szawskim i w samej Warszawie. Kiedy się tu 
sprowadziłem i zobaczyłem, jak głęboka jest 
tradycja Armii Krajowej, jak wielu ludzi było 
w nią zaangażowanych, czułem trochę jakbym 
tej historii dotknął. Ale Grodzisk to mnóstwo 
innych ciekawych wątków historycznych – 
Leonid Teliga, Józef Chełmoński, Zakład Wo-
doleczniczy dr. Bojasińskiego, gdzie leczyła się 
warszawska elita, Cichociemni… Jeżeli ktoś 
kocha historię, to jest to miejsce, w którym 
może tę miłość okazywać.

nwestycje. To moja pasja jako samorzą-
dowca. Jak nic się w gminie nie buduje, to 
źle się czuję. Bo moim marzeniem było, by 
budować, tworzyć. I sądzę, że 25 lat na sta-
nowisku burmistrza również wynika z tego, 
że ludzie doceniają, że cały czas coś tworzę, 
zmieniam, nie spoczywam na laurach. Za-
miłowanie do inwestycji sprawiło, że musia-
łem zawsze dbać o racjonalną gospodarkę 
finansową, żeby na te inwestycje były środki 
w gminnym budżecie. 

ackson. W drugiej połowie lat 90. były 
informacje, że Michael Jackson zamierza 
wybudować pod Warszawą park rozrywki. 
I rzeczywiście przeżyliśmy wizytę wprawdzie 
nie samego Jacksona, ale ludzi z jego otocze-
nia, bo były przymiarki, że park powstanie 
w  Książenicach. W ramach promocji, że na 
tych terenach będzie park rozrywki, została 
nawet zrobiona inscenizacja związana z ekra-
nizacją „Ogniem i mieczem”. Dzięki temu po-
znałem Jerzego Hoffmana i jednego z moich 
ukochanych aktorów Krzysztofa Kowalew-
skiego. To wszystko było bardzo fajnym do-

świadczeniem dla mieszkańców, które gminy 
nic nie kosztowało. Natomiast sam projekt był 
mrzonką. Ale pomysł budowy parku rozrywki 
pojawiał się również później. Była m.in. próba 
ze strony Tivoli, a potem pojawił się inwestor, 
który wyłożył ogromne środki na projekt, na 
zakup gruntów, na promocję. Wszystko wska-
zywało na to, że tym razem przedsięwzięcie 
ma spore szanse powodzenia. A jednak oka-
zało się, że inwestorowi nie udało się pozy-
skać finansowania i budowa upadła. Mimo 
wszystko wierzę, że gdzieś tu park rozrywki 
powstanie. Choć przy tego rodzaju przedsię-
wzięciach czasami jestem zirytowany sam na 
siebie, bo jak ktoś przyjeżdża z ciekawą, choć 
zdawałoby się szaloną propozycją i dostrze-
gam choć 5 procent szansy na powodzenie, 
to zamiast powiedzieć „nie da się”, staram się 
wychodzić naprzeciw, co kosztuje mnie mnó-
stwo roboty, a w przypadku niepowodzenia, 
jeszcze tłumaczenie, dlaczego to nie wyszło. 

analizacja. Jako jedna z pierwszych 
gmin w Polsce otrzymaliśmy duże środki 
unijne na budowę kanalizacji i moderniza-
cję oczyszczalni ścieków. Wybudowaliśmy 
wtedy ok. 50 kilometrów kanalizacji, doszli-
śmy do Janinowa, Czarnego Lasu, Książenic, 
co wydawało się zupełnie niemożliwe, bo 
koszty budowy kanalizacji są tak olbrzymie. 
To była ogromna inwestycja, której nie było 
widać, za to widać było porozkopywane uli-
ce. A najgorsze było, że jak pojechaliśmy do 
jednej z miejscowości na spotkanie z oka-
zji zakończenia budowy i spodziewaliśmy 
się podziękowań, bo teren był niezwykle 
trudny z wąskimi uliczkami, to spotkaliśmy 
się z ogromną agresją i pretensjami. Jeden 
z mieszkańców przeprosił za zachowanie są-
siadów i wytłumaczył, że niektórzy całe ży-
cie spuszczali ścieki do rzeczki, a teraz będą 
musieli płacić za ścieki i stąd ich niezado-
wolenie. Mam nadzieję, że dzisiaj, po latach, 
ci sami ludzie przyznaliby, że kanalizacja to 
jednak dobrodziejstwo.

siążenice. Książenice były moim pierw-
szym grodziskim adresem. Wsią, w której się 
osiedliłem w 1988 roku, wsią bardzo piękną 
i bardzo biedną, z niewielką liczbą miesz-
kańców, bardzo fajnych ludzi, których do 
dziś uwielbiam. To miejsce, podobnie jak 
Radonie, z najniższą klasą gruntów w gminie 
Grodzisk, nienadające się do rolnictwa, nato-
miast nadające się pod budownictwo. I dzięki 
temu, że w Książenicach grunt jest w jednym 
ręku, mógł zacząć działać deweloper, który 
zadbał o systematyczną rozbudowę i  odpo-
wiednią infrastrukturę. Obok mamy Rado-
nie, gdzie dewelopera nie ma i mamy domki 
rozsiane po całej miejscowości. Książenice 
to dziś największa wieś w naszej gminie, ma 
ponad 2 tysiące mieszkańców, w większości 
ludzi wykształconych. W Książenicach jest 
szkoła podstawowa zaliczana do najlepszych 
na Mazowszu. Do Książenic wracam z wiel-
kim sentymentem, choć od ponad 20  lat 
mieszkam w Grodzisku i nie wyobrażam so-
bie innego miejsca. 

egia. Kolejna historia z cyklu „nigdy nie 
lekceważę inwestorów”. Po niepowodzeniu 

parku rozrywki byliśmy zniechęceni, więc nie 
ukrywam, że miałem wątpliwości, czy w ogó-
le podejmować rozmowy w sprawie budowy 
centrum treningowego Legii Warszawa, połą-
czonego z centrum badawczo-rozwojowym. 
Bo wizja była piękna, ale realizacja niełatwa 
i wcale nie było powiedziane, że inwestor bę-
dzie w stanie zgromadzić odpowiednie środki. 
Okazało się, że współpraca z prezesem Legii 
Dariuszem Mioduskim i jego pracownikami 
od samego początku była na najwyższym po-
ziomie. Dariusz Mioduski zgromadził wokół 
siebie grupę młodych ludzi z najwyższej półki, 
którzy znakomicie zajmują się tą inwestycją. 
I ośrodek Legii w Urszulinie już się buduje. To 
będzie piękna inwestycja, pozytywnie oddzia-
łująca na całą gminę. 

ad przestrzenny. Kluczowa sprawa dla 
sprawnego funkcjonowania gminy. Myślę, 
że udaje nam się utrzymać porządek archi-
tektoniczny. Pewne obawy mam w związku 
z ustawą deweloperską, która przewiduje, że 
deweloperzy mogą dostać zgodę na budowę 
bloków, nawet jeśli nie ma miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego. W ład 
przestrzenny wpisuje się również zieleń miej-
ska i infrastruktura drogowa. Oceniam, że do-
celowo w gminie Grodzisk powinno być ok. 
60 tys. ludzi, zamieszkałych w ładnie zagospo-
darowanych osiedlach, które, tak jak Książe-
nice, w pewnym sensie są samowystarczalne, 
czyli mają sklep, stację benzynową, wyjazd na 
trasę katowicką czy autostradę. Mimo sporej 
liczby mieszkańców Książenice dla miasta nie 
są uciążliwe, bo nie generują ruchu, za to ge-
nerują bardzo duże dochody w postaci udzia-
łu w podatku od osób fizycznych.

ieszkańcy. Wspaniali. Oczywiście za-
wsze pojawia się ktoś, kto wykazuje większe 
niż przeciętna zainteresowanie moją osobą, 
czuwając nad tym, żeby mi nie było za do-
brze, ale przyzwyczaiłem się do tego, a przede 
wszystkim mam świadomość, że muszę 
się poddawać ocenom, nawet jeśli w moim 
przekonaniu są one niesprawiedliwe, a czę-
sto krzywdzące. Ale zdecydowana większość 
mieszkańców to ludzie sympatyczni, życzli-
wi, merytoryczni. Myślę, że dzięki temu, że 
powstały parki, Centrum Kultury, że bardzo 
dbamy o to, by było jak najwięcej spotkań, in-
tegracji, to nie ma u nas agresji w kontaktach 
międzyludzkich. Tu jest dobra atmosfera.

agrody. Na przestrzeni 25 lat tych na-
gród i wyróżnień było bardzo dużo. Dla mnie 
osobiście największym wydarzeniem był tytuł 
Europejczyka Roku 2006, kiedy w gronie lau-
reatów znalazłem się m.in. wraz z prof. Wła-
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13 maja 2019 r., wmurowanie kamienia 
węgielnego pod ośrodek w Urszulinie

70. rocznica wybuchu powstania 
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dysławem Bartoszewskim, Jerzym Owsia-
kiem, Jerzym Maksymiukiem. Dla gminy 
najważniejszymi nagrodami było wyróżnie-
nie tytułem miasta przyszłości przez „Finan-
cial Times”, „Sukces kadencji” czasopisma 
„Wspólnota”, a także zwycięstwo w Rankingu 
Samorządów „Rzeczpospolitej”, w którym 
niemal co roku jesteśmy w czołówce.

bwodnica. To hasło wywołuje u mnie 
ból brzucha, bo to jest niewiarygodne, że 
w tym kraju najprostsze decyzje trwają mie-
siącami, jedno odwołanie przedłuża sprawę 
o lata. Ręce opadają, że przez tyle lat nie moż-
na zbudować kilkukilometrowej drogi. To nie 
jest inwestycja gminna, tylko samorządu ma-
zowieckiego, ale na jej realizacji najbardziej 
zależy nam. Dlatego od 20 lat nieustannie 
zajmuję się sprawą obwodnicy. I ciągle napo-
tykam jakieś przeszkody. Odwołania nie są 
może bardzo znaczące, ale każde, dosłownie 
każde sprawia, że cała procedura się odwle-
ka. Ale jedno jest pewne: w tej kadencji ta ob-
wodnica powstanie. Jak sądzę, od ogłoszenia 
przetargu dzielą nas 2-3 miesiące, więc to już 
naprawdę bliska perspektywa. Ta obwodnica 
determinuje dalszy rozwój gminy. Bez niej 
rozwój będzie musiał wyhamować.

bsługa inwestorów. W latach 90. 
podstawową sprawą było zapewnienie po-
czucia bezpieczeństwa ludziom, którzy chcieli 
u nas inwestować. Dlatego tak ważna była ob-
sługa inwestorów, tak ważne było to, że oso-
biście angażowałem się w kontakty z zagra-
nicznymi inwestorami i tym swoim kulawym 
angielskim próbowałem tłumaczyć różne za-
gadnienia, pokazywałem tereny inwestycyjne, 
by oni widzieli nasze zaangażowanie i czuli, że 
mogą na nas liczyć. Dużą rolę odegrał Jan Pa-
zio, który przez wiele lat pracował w Urzędzie 
Miejskim, a wcześniej zajmował się biznesem 
w USA. Człowiek godny największego zaufa-
nia, który pomagał inwestorom w bezpiecz-
nym przejściu przez tą piekielną maszynę 
polskiej biurokracji. I nasze starania zaowo-
cowały tym, że mamy teraz w Grodzisku tak 
wiele firm, co z kolei przekłada się na konkret-
ne dochody budżetu. 

odróże. Mając 52 lata pierwszy raz pole-
ciałem samolotem, chociaż myślałem, że ni-
gdy się nie odważę. Wpływ na to miała pewna 
rodzinna, bardzo smutna sytuacja, bo zmarł 
mój kuzyn, niewiele ode mnie starszy. Pod-
jąłem wtedy decyzję, że szkoda życia na lęki. 
I od tego czasu udało mi się zwiedzić kawa-
łek świata. Zobaczyłem Stany Zjednoczone, 

o czym zawsze marzyłem, byłem w Chinach, 
w Tajlandii. I zrealizowałem swoje największe 
marzenie, czyli rejsy. W tym pomógł mi pan 
profesor Jacek Pawlak, który zabrał mnie do 
Grecji na mój pierwszy rejs. Dzięki temu za-
cząłem sam żeglować. Raz w roku wylatuję na 
rejs. Nie ma nic piękniejszego niż żeglowanie.

romocja. Ktoś kiedyś powiedział: czyń 
dobre uczynki i rozsławiaj je. Gdybyśmy za-
niedbali promocję, to nie byłoby inwestorów, 
a jakby nie było inwestorów, to nie byłoby 
pieniędzy. Na pewno łatwiej się promować, 
gdy jest się czym pochwalić, a my mamy – 
zarówno jako dobre miejsce do inwestowa-
nia, jak i miejsce do zamieszkania. Promocja 
ma jeszcze jeden aspekt, na który zwrócił mi 
uwagę Joseph Bonmariage. Powiedział mi: 
„Musisz zadbać o to, by ludzie byli dumni, 
że mieszkają w Grodzisku. Bo jak nie będą 
czuli dumy z miejsca, w którym mieszkają, 
to będą stąd uciekać”. Myślę, że teraz jest 
zdecydowanie więcej osób dumnych z bycia 
mieszkańcem Grodziska niż wówczas, kiedy 
zaczynałem być burmistrzem.  

ada Miejska. Oprócz mieszkańców 
najważniejszy podmiot w zawodowym życiu 
burmistrza. Gdybym w Radzie Miejskiej nie 
mógł liczyć na stabilną większość, to praw-
dopodobnie zrezygnowałbym z bycia bur-
mistrzem. Nie sposób dobrze zarządzać gmi-
ną w atmosferze konfliktu. Dlatego zawsze 
pracowałem, by uzyskać jak najlepszy wynik 
nie tylko indywidualnie, lecz także jako Zie-
mia Grodziska. Zawsze staram się przekonać 
radnych do swoich pomysłów. Gdy widzę, 
że jakiś mój pomysł nie jest akceptowany, to 
się wycofuję. Dobra współpraca z radą daje 
efekty w postaci wzajemnego zaufania. Dzięki 
temu możemy ubiegać się o dotacje, możemy 
realizować inwestycje. Wiem, że nie spotkam 
się w Radzie Miejskiej z obstrukcją.

odzina. Jest najważniejsza. Niestety 
często słyszę od moich dzieci wyrzut, że na 
wszystko mam czas, tylko nie dla nich, bo cią-
gle się spieszę. Bardzo kocham swoją rodzinę, 
ale często czuję niedosyt tego czasu dla rodzi-
ny, jednak mam nadzieję, że moi najbliżsi mnie 
rozumieją, wiedzą, jak ważna jest dla mnie 
praca, i że ten deficyt czasu mi wybaczają. 

port. Staram się uprawiać sport, bo to wa-
runek dobrej kondycji. Poza tym przy moim 
zamiłowaniu do jedzenia, gdybym nie upra-
wiał sportu, to bym się toczył zamiast chodzić. 
A poważnie mówiąc, jak patrzę na te tysiące 
dzieciaków, trenujących w naszych klubach, 

jeżdżących po całej Europie, zdobywających 
tytuły, jak widzę ich radość, to cieszę się 
z każdej złotówki, którą gmina zainwestowała 
w obiekty sportowe lub w formie dotacji prze-
kazała klubom sportowym. 

zpital Zachodni. Jeden z kamieni 
milowych dla rozwoju Grodziska. To była 
inwestycja w pewnym momencie skazana 
na niepowodzenie. Kiedy obejmowałem 
stanowisko burmistrza, plac budowy szpi-
tala był od długiego czasu opuszczony i nic 
nie wskazywało na to, by budowa miała być 
wznowiona. Upór mój i wielu ludzi dopro-
wadził do tego, że ten szpital powstał. A to 
jest 700  miejsc pracy, wykwalifikowana ka-
dra medyczna, duża część z tych ludzi miesz-
ka na terenie naszej gminy, dostępność lecz-
nictwa szpitalnego dla mieszkańców, bardzo 
nowoczesne oddziały, znakomici lekarze, jak 
prof. Jacek Pawlak. Jedyny problem jest taki, 
że ze względu na dobrą markę w naszym 
szpitalu chcą się leczyć pacjenci z całej oko-
licy, a to powoduje, że mamy duże kolejki na 
SOR-ze.

wietlice. Wieś Radonie to 20 lat temu 
140 mieszkańców. Dzisiaj prawie 800. W tej 
wsi nie ma żadnego obiektu, który by tę wieś 
cementował, sprzyjał integracji, budowaniu 
więzi. Dzieci i młodzież oprócz placu zabaw 
z atrakcji mają tylko przystanki autobusowe. 
I tak jest w wielu miejscowościach. W związ-
ku z tym padł pomysł, żeby wybudować sieć 
świetlic, które będą miejscem zarówno inte-
gracji tych społeczności, jak i edukacji i dla 
dzieci, i dla dorosłych, i dla seniorów. Świetli-
ce budujemy dzięki temu, że jesteśmy bogaci 
i stać nas również na atrakcyjną ofertę zajęć. 
Bo gdybyśmy mieli wybudować świetlice po 
to, żeby stały puste, to takie działanie nie mia-
łoby sensu. W planach mamy jeszcze budowę 
trzech takich obiektów – we wspomnianych 
Radoniach, w rejonie Odrano-Woli i Adamo-
wizny oraz mały dom kultury w Książenicach.
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30 kwietnia 1999 r., mecz Władze 
Samorządowe kontra drużyna „Przeglądu 
Sportowego”

29 kwietnia 2019 r., otwarcie świetlicy  
w Mościskach

Rada Miejska i zarząd kadencji 1994-98 
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ransport publiczny. Wymaga nie-
ustannej modyfikacji, dlatego przygoto-
wujemy przetarg, w którym podnosimy 
poprzeczkę dla potencjalnych operatorów 
komunikacji miejskiej. Bardzo nam zależy, 
żeby zmniejszyć liczbę samochodów poru-
szających się po terenie gminy i spopularyzo-
wać wśród mieszkańców transport publiczny. 
Przygotowujemy się do zakupu autobusów 
elektrycznych i  organizacji obsługiwanych 
przez nie darmowych linii, co mam nadzie-
ję, sprawi, że ludzie będą rezygnowali z jazdy 
samochodem na rzecz autobusu. Docelowo 
będziemy chcieli całkowicie przejść na au-
tobusy elektryczne, co powinno przyczynić 
się do poprawy jakości powietrza. Ważnym 
aspektem w tym kontekście jest również roz-
budowa ścieżek rowerowych i stacji wypoży-
czania roweru miejskiego, co sukcesywnie się 
dokonuje. A o zasadności tych rozwiązań naj-
lepiej świadczą tłumy ludzi, korzystających ze 
ścieżek i roweru miejskiego.  

nia Europejska. Najlepsza rzecz, jaka 
się mogła Polsce przydarzyć. Wejście do Unii 
Europejskiej to nie tylko kwestia ogromnych 
środków, które popłynęły do naszego kra-
ju – w przypadku gminy Grodzisk to ponad 
200 mln zł. To nie tylko możliwość zrobienia 
takich bajerów jak parki, Centrum Kultury, 
oczyszczalnia ścieków. To przede wszystkim 
wiedza, podniesienie poziomu kultury, moż-
liwość czerpania wzorców. Bo jak zaczęliśmy 
jeździć do takich krajów jak Austria, Niemcy, 
to zauważyliśmy, że tam jest czyściej, że tam 
jest więcej kwiatów, że tam panuje większy 
porządek. Dlatego w Polsce zaczęły znikać te 
rowy pełne śmieci. Nawet jeśli dostrzegamy 
na Zachodzie jakieś negatywne tendencje, to 
dzięki doświadczeniu tamtych państw, mo-
żemy się uczyć, jak unikać tych zjawisk. Unia 
Europejska to również sposób na życie, wyż-
szy poziom wykształcenia, możliwość podję-
cia pracy, możliwość zwiedzania czy przeżycia 
fajnej przygody. Nic gorszego nie może nam 
się przydarzyć, niż rozpad Unii Europejskiej. 
Pamiętajmy też, że Unia Europejska powstała 
jako antidotum na wojny, które przez stulecia 
targały Europą. Należę do pierwszego poko-
lenia, które nie doświadczyło wojny. Jestem 
szczęściarzem. Każdy, kto działa przeciwko 
Unii Europejskiej, według mnie nie jest pa-
triotą, tylko człowiekiem, który pcha nasz na-
ród ku zagładzie. Powinniśmy być narodem 
dumnym i takim jesteśmy, ale powinniśmy 
być jednocześnie otwarci na współpracę.

eiz. Do Austrii pojechałem, żeby zoba-
czyć, jak działa strefa przemysłowa. Podczas 
wizyty w Weiz bardzo polubiliśmy się z ów-
czesnym burmistrzem Helmutem Kienre-
ichem (na zdjęciu) i dzięki tej wzajemnej 
sympatii rozpoczęła się piękna przygoda. 
Dla nas cenna, bo Weiz prezentuje wysoki 
poziom kultury, przemysłu, rozwiązań in-
nowacyjnych. To  bajkowe miasteczko – 10 
tys. ludności, cztery centra innowacji, szkoła 
muzyczna, do której uczęszcza 700 uczniów. 
Bardzo chętnie dzielą się z nami swoją wie-
dzą, swoimi doświadczeniami. A od nas na-
uczyli się pasji i aktywności, bo jak sami pod-
kreślają, co przyjadą do Grodziska, to widzą, 

że powstał nowy obiekt, co motywuje ich do 
działania. Mamy bardzo serdeczne, partner-
skie relacje. Austriacy stali się wspaniałymi 
ambasadorami Polski. Weiz odwiedziło już 
kilkuset mieszkańców Grodziska. I to jest 
fantastyczne, że te relacje budują się od dołu.

-lecie samorządu. W przy-
szłym roku minie trzydziestolecie odnowienia 
samorządu w Polsce. Myślę, że dla Grodziska 
te trzy dekady to najlepszy okres w historii. 
Bardzo dobra była już pierwsza kadencja 
samorządu, bo pracowitość i odwaga burmi-
strza Euzebiusza Sowy zasługują na szacunek. 
Nie ma wątpliwości, że mnóstwo pomysłów, 
które później zostały zrealizowane, powsta-
ło właśnie w pierwszej kadencji, w  której 
miałem zaszczyt być wiceprzewodniczącym 
Rady Miejskiej. I to wówczas zrodziło się 
takie pozytywne oczekiwanie postępu. Gro-
dzisk w erę samorządu wchodził w  trudnej 
sytuacji, jako biedna gmina wciśnięta między 
Pruszków i Żyrardów. To nie było miasto bo-
gatych ludzi, to nie było miasto dużych inwe-
stycji, wielkich zakładów. Kiedyś udzieliłem 
wywiadu jednemu z dzienników i artykuł był 
zatytułowany „Moje miasto widzę ogromne”. 
I dzisiaj, po 25 latach, mogę powiedzieć, że je-
żeli chodzi o finanse, o ducha, o potencjał, to 
dzisiaj Grodzisk jest potęgą. To, jaki skok do-
konał się tutaj od 1990 roku, kiedy rozpoczę-
ła się era samorządu, mogą docenić ci, którzy 
pamiętają to miasto z lat 80. 

acht-club. Oczywiście, moją najwięk-
szą pasją jest żeglarstwo. A jeśli chodzi 
o klub żeglarski, to dowód, że w Grodzisku 
nie ma rzeczy niemożliwych – brak dostępu 
do jezior nie jest przeszkodą i mamy od lat 
klub żeglarski. 

adłużenie. Relatywnie nieduże, bo dzi-
siaj przy budżecie ponad 300 mln zł, nasze 

zadłużenie wynosi ponad 80 mln zł. Gdyby 
zaistniała taka konieczność, jesteśmy w stanie 
je spłacić w ciągu roku-dwóch lat. Ale takiej 
potrzeby nie ma, bo dzisiaj pieniądz jest tani, 
a dużą część naszego zadłużenia stanowią 
niskooprocentowane pożyczki z Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska, które 
zaciągnęliśmy na realizację projektu unijne-
go związanego z budową kanalizacji i mo-
dernizacją oczyszczalni. By nie dopuścić do 
nadmiernego zadłużenia samorządów, usta-
lone są progi ostrożnościowe. Według tych 
kryteriów moglibyśmy mieć dług trzykrotnie 
większy niż teraz i nadal mieścilibyśmy się 
w dozwolonych granicach. Ale na pewno bę-
dziemy dążyć, by to zadłużenie nie wzrastało 
w sposób zasadniczy, choć nie wykluczam, 
że ze względu na pilną potrzebę budowy 
dwóch przedszkoli i szkoły, zaciągniemy ko-
lejne zobowiązania. Prawdopodobnie wej-
dziemy w partnerstwo publiczno-prywatne. 
Aczkolwiek naszym partnerem nie będzie 
podmiot prywatny, tylko Bank Gospodar-
stwa Krajowego, który uruchomił środki 
na inwestycje strategiczne w gminach. Dla 
nas budowa szkoły i przedszkola w Szczę-
snem, plus budowa przedszkola na Okrężnej 
to zdecydowanie inwestycja strategiczna. 
Bo  chciałbym jak najszybciej doprowadzić 
do zminimalizowania zmianowości w szko-
łach, co zapowiadałem przed wyborami. 
Poza tym na wszystkie planowane inwesty-
cje mamy zabezpieczone środki. Mogę za-
pewnić, że mojemu następcy finanse gminy 
zostawię w stanie doskonałym. 

astępcy. Średnia wieku moich aktual-
nych zastępców jest całkiem przyzwoita, 
bo wynosi trochę ponad 45 lat. Od po-
czątku moim zastępcą jest Piotr Galiński, 
który osiągnął już wiek emerytalny i w 
tej kadencji zapewne przejdzie na eme-
ryturę. Od kilku lat drugim zastępcą jest 
Tomasz Krupski, bardzo ciekawa postać, 
zdolny, młody człowiek, z którego bar-
dzo się cieszę, bo cały czas jest otwarty 
na wiedzę i  błyskawicznie się uczy. Wi-
ceburmistrzami były również wspaniałe 
kobiety – najpierw Anna Januchowska, 
a potem przez wiele lat Maria Grabowska, 
osoba bardzo doświadczona i kompetent-
na, będąca wcześniej wójtem Żabiej Woli,  
obecnie sekretarz gminy.

ródła inspiracji. Większość inspiracji 
czerpię z podróży, ale dużo dają mi również 
rozmowy z ludźmi, którzy podsuwają pewne 
pomysły i rozwiązania.  

ona. To mój wielki skarb. Bardzo mądra 
kobieta. Widzę niekiedy wójtów, burmi-
strzów, którzy bez żony nigdzie się nie po-
jawiają. Gabrysia zachowuje bardzo zdrowy 
dystans, nie angażuje się w moją działalność, 
akceptuje moją nieobecność, moje zmęcze-
nie. To ona dała mi szansę, bym realizował 
swoje marzenia o byciu burmistrzem, to ona 
musi znosić wszystkie stresy i niepokoje, 
które przynoszę z pracy do domu. Mogę po-
wiedzieć tylko jedno: dziękuję! 

n  Notował Krzysztof Bońkowski
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I kadencja samorządu. Od lewej: wiceprzewod-
niczący Rady Miejskiej Grzegorz Benedykciński 
i Agenor Jastrzębiec Kostka, przewodniczący 
Jerzy Jachimski i burmistrz Euzebiusz Sowa
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Drzwi iluzji przy kebabie

– To już tradycja, że nasi słuchacze prezen-
tują swoje prace dyplomowe po ukończeniu 
uczelni artystycznych. Bardzo się cieszę, że 
mieliśmy przyjemność cię uczyć i być two-
imi adwersarzami – mówił dyrektor Ogni-
ska Plastycznego Jakub Cwieczkowski, 
wspominając niejednokrotne dyskusje z au-
torką na temat wyboru tematu i realizacji.

W przypadku Weroniki Kocewiak wier-
ność tematyce się opłaciła, bo dominująca 
wśród eksponowanych prac architektu-
ra w  rysunkach, fotografiach, grafikach, 
kolażach i malarstwie artystki żyje swo-
im własnym, wychwyconym przez nią 
życiem. Tę niezwykłą umiejętność mogą 

Co niedziela klasyka nie tylko w parku

Sztuka wciąż żyje 

Niesłabnącym zainteresowaniem cieszy 
się cykl coniedzielnych koncertów „Kla-
syka w Parku”, którego tegoroczna edycja 
została zainaugurowana 7 lipca. Ze wzglę-
du na mało sprzyjającą kontemplacji sztu-
ki aurę koncert „Wasowski z górnej półki” 
odbył się Mediatece. Frekwencja była tak 
ogromna, że mimo poszerzenia sali kon-
certowej do jej maksymalnych rozmia-
rów, widzowie ledwo się pomieścili.

Twórczość Jerzego Wasowskiego przy-
pomniał zespół w składzie: Piotr Zubek 
(wokal), Bogdan Hołownia (fortepian), 
Michał Jaros (kontrabas) i Wiesław Wy-
socki (instrumenty dęte). Artyści wy-
konali utwory mniej znane szerszemu 
gronu odbiorców z  całego okresu dzia-
łalności Wasowskiego, także te powstałe 

w  ramach „Kabaretu Starszych Panów” 
we współpracy z Jeremim Przyborą. Wy-
brzmiały „Zakochałam się w czwartek 
niechcący”, „Szczęścia nie szukaj daleko” 
czy „Boję się tej melodii”.

– Odświeżyliśmy te piosenki w bar-
dziej swingowej i jazzowej wersji – mó-
wił Piotr Zubek, który w 2015 roku 
zwyciężył w  II  Grodziskim Przeglądzie 
Piosenki z  Tekstem. Na lipcowe nie-
dziele Centrum Kultury zaplanowało 

również koncerty „Perły salonów Polski 
XIX w.”, „Przeboje z musicali i operetek” 
i „Przedwojenne przeboje” (28 lipca), zaś 
w sierpniu zabrzmią: „Samba, Bossa-No-
va” (4 sierpnia), „Beethoven, Chopin, De-
bussy…” (11  sierpnia), „Miłosne duety” 
(18  sierpnia) i  „Gedeon Richter prezen-
tuje” (25  sierpnia). W zależności od po-
gody koncerty odbywać się będą w Parku 
Skarbków lub w Mediatece.

n  Anna Redel

Gdyby był wśród nas, 20 czerwca obcho-
dziłby 91 urodziny. Tadeusz Łapiński, jeden 
z najwybitniejszych twórców w dziejach 
współczesnej grafiki, odszedł 16 września 
2016, pozostawiając spuściznę w postaci 
tysięcy dzieł i setek wystaw począwszy od 
eksponowanych w najbardziej prestiżowych 
galeriach świata, po te, które mogliśmy po-
dziwiać w rodzimych, kameralnych prze-
strzeniach oddanych sztuce. Grafiki, lito-
grafie „ostatniego z wielkich wizjonerów”, 
jak pisał o Honorowym Obywatelu Grodzi-

ska Mazowieckiego Łukasz Nowacki, już po 
śmierci artysty wystawiły zagraniczne gale-
rie, m.in. Centrum Sztuki Marka Rothko na 
Łotwie oraz warszawska Galeria van Golik, 
Galeria Miejska w Ostrowie Wielkopolskim 
czy Pałac w  Radzie-
jowicach, gdzie na-
dal eksponowana jest 
część wystawy otwartej 
w lipcu ubiegłego roku. 
Aktualnie grafiki Ta-
deusza Łapińskiego 
jako element wystawy 
zatytułowanej „Skopje. 
Architektura i sztuka 
solidarności” można 
podziwiać również 
w  Międzynarodowym 
Centrum Kultury 
w  Krakowie. W stałej 
ekspozycji Willi Nie-
spodzianka znajdują 

się grafika „Magic Eye” (na zdjęciu), a tak-
że inne dzieła. Obszerna retrospektywna 
wystawa twórczości artysty zapowiedziana 
jest w przyszłym roku w Warce. Być może 
dzieła mistrza litografii zaistnieją ponownie 
także w Grodzisku, o którym mawiał „moje 
miasto”. Ciekawy pomysł ma Krzysztof Wa-
silewski, nazywany przez profesora repre-

zentantem jego sztuki.
– Można ogłosić dni Tadeusza 

Łapińskiego, np. w okolicy daty 
urodzin i wówczas jego prace by-
łyby pokazywane we wszystkich 
obiektach kultury w mieście. Wy-
stawom towarzyszyłyby spotkania, 
a wszystko zakończone sympozjum 
z udziałem znanych grafików z całej 
Europy – mówi pracownik Centrum 
Kultury. 

Czy pomysł ten znajdzie uznanie 
i doczeka się realizacji, pokaże czas, 
najważniejsze, by nie odwlekał się 
w  nieskończoność, gdzie mieszka 
zapomnienie. 

n  Małgorzata Müldner

Profesor Łapiński posiadał 
niezwykły dar plastycznej 
interpretacji świata i kochania życia. 
Te umiejętności sprawiły, że jego 
sztuka wzniosła się ponad ziemską 
śmiertelność ku „Nieskończonej 
przestrzeni”, jak nazwany jest cykl 
najwybitniejszych prac artysty.

Na ostatniej w tym sezonie 
wystawie w Galerii Popkolor 
zostały przedstawione prace 
świeżo upieczonej absolwentki 
warszawskiego Kolegium Edukacji 
Artystycznej Weroniki Kocewiak. 
Wernisaż odbył się 29 czerwca.

docenić zwłaszcza mieszkańcy Grodziska, 
oglądając znane ze śródmiejskiego krajo-
brazu budynki, które dzięki autorce poka-
zują swoje niecodzienne oblicze.

– Grodzisk ma w sobie coś tak wyjątko-
wego, że chodząc po deptaku i rozmawiając 
z ludźmi na temat poszczególnych kamie-
nic, zaczęłam czuć fascynację tym, jaki te 
budynki mają wydźwięk, jaka za nimi stoi 
historia. Dla większości ludzi jest to tylko 
warzywniak, mięsny albo księgarnia. Kie-
dyś miały inną funkcję, ale wszystkie łączy 
to, że mieszkają tam ludzie – mówi Wero-
nika Kocewiak, która szczególną bliskość 
poczuła z budynkiem na rogu ul. Zondka 
i 11 Listopada, gdzie mieści się… kebab. – 
Pasy, które tam są, to takie iluzyjne przej-
ście do innego świata – przekonuje artystka. 

Wystawa zachwyca nie tylko rozmaito-
ścią technik, ale także form – od miniaturo-

wych obrazków, po dzieła sporego formatu. 
Mimo architektonicznej dominacji, można 
odnaleźć również inne tematy – portrety, 
akty, abstrakcje. Niemniej żal, że artystka 
będzie szukać inspiracji poza grodziskim 
deptakiem, gdyż wybiera się na uniwersytet 
w Maastricht, gdzie ma pracować ze studen-
tami I roku. n  (kb)
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Finezja choreografów,  
kunszt wykonawców
Fenomenalne widowisko mogli obejrzeć 
ci, którzy zdecydowali się wybrać w so-
botni wieczór 30 czerwca do grodziskiego 
Centrum Kultury. Wprawdzie przeciętne-
mu obywatelowi Grodziska niewiele mó-
wiła zarówno nazwa zespołu – Sundora 
& Dgendu, jak i tytuł spektaklu – „Things 
That The Body Keeps Alive”, co w wol-
nym tłumaczeniu oznacza „Rzeczy, które 
trzymają ciało przy życiu”. Nieco światła 
na to artystyczne przedsięwzięcie rzuciła 
zapowiadająca spektakl Katarzyna Łęcka. 
Sundora to Dorota Łęcka, która w wielki 
świat wyruszyła z Grodziska, a pierwsze 
taneczne kroki na scenie stawiała w ze-
społach Magdaleny Wójcik. Potem był 

Egurrola, studiowanie tańca współczesne-
go w Austrii, Węgry, USA i współpraca z 
choreografem Joe Alterem, powrót do Pol-
ski i kolejny wyjazd, tym razem do Szwaj-
carii, gdzie trafiła do grupy Linga i tam 
spotkała pochodzącego z  Paryża Géralda 
Duranda. On z kolei zaczynał w  balecie 
Béjarta, a jego droga do Szwajcarii wio-
dła przez Włochy, Portugalię i Indonezję. 
Tego duetu w tańcu grodziska publiczność 
nie zobaczyła, za to obejrzała zrealizowany 
przez niego spektakl, w którym wystąpił 
międzynarodowy kwartet tancerzy: uro-
dzeni w Szwajcarii Joachim Ciocca i Chloé 
Granges, Niemka Isabelle Schramm oraz 
Włoch Fabio Bergamaschi.

W Salão Nobre  
z ambasadorem 
Trzechsetny w historii koncert Grodziskiego Chóru Bogorya odbył się 
w niecodziennej scenerii, bowiem zespół pod dyrekcją Marcina Łukasza 
Mazura wystąpił w znajdującej się w samym sercu Lizbony prestiżowej 
sali Ministerstwa Finansów Portugalii z widokiem na Praça do Comércio, 
a wśród publiczności znalazł się ambasador RP Jacek Junosza Kisielewski. 

Bo właśnie stolica kraju z Półwyspu Iberyj-
skiego była areną ostatnich przed wakacja-
mi aktywności koncertowych Grodziskiego 
Chóru Bogorya, który w dniach 22-27 czerw-
ca gościł w  Lizbonie na zaproszenie Sto-
warzyszenia Muzycznego Lisboa Cantat 
oraz  Academia Musical dos Amigos das 
Crianças. Oprócz występu w Salão Nobre do 
Ministério das Finanças, w programie poby-
tu znalazły się również koncerty w siedzibie 
stowarzyszenia Lisboa Cantat oraz w koście-
le Igreja das Mercês.  

– Jak zwykle przy tego rodzaju współpra-
cy partnerskiej swój repertuar wykonywali 
zarówno goście, jak i gospodarze. Ale była 
też faza warsztatowa, podczas której wspól-
nie pracowaliśmy nad utworem Verdes são 
os campos. Jest to współczesna kompozycja 

do słów Luísa de Camõesa, wybitnego re-
nesansowego poety portugalskiego – mówi 
Marcin Łukasz Mazur.

Na lizbońskie tournèe Grodziski Chór 
Bogorya przygotował repertuar złożony 
z muzyki religijnej oraz utworów polskich 
kompozytorów, m.in. Stanisława Mo-
niuszki, Marka Jasińskiego, Macieja Ma-
łeckiego, Andrzeja Koszewskiego i Marci-
na Łukasza Mazura.

Tradycyjnie realizacji programu arty-
stycznego towarzyszył bogaty harmono-
gram atrakcji edukacyjno-turystycznych. 

Nasze chórzystki między koncertami mu-
siały więc wykrzesać energię, by Lizbonę 
przejść wzdłuż i wszerz, odwiedzić Muzeum 
Fado i Muzeum Kafelków, a także uważany 
za perłę stylu manuelińskiego Klasztor Hie-
ronimitów, jak również spojrzeć na Lizbonę 
z punktu widokowego Miradouro da Graca 
oraz udać się do ujścia Tagu, gdzie podzi-
wiały wieżę Belém. Po tak bogatym pro-
gramie pobytu odpoczynek zdecydowanie 
wskazany, by 6 września na pierwszą powa-
kacyjną próbę przyjść w pełnej gotowości. 

n  Krzysztof Bońkowski

Realizacja wyjazdu do Lizbony była możli-
wa dzięki szczodrości naszych sponsorów: 
MTG Agri-Rol, Rabugino i Canpol-Babies. 
Serdecznie dziękujemy!

Marcin Łukasz Mazur

Podziękowania

– Zobaczycie, jak rodzi się śmiech, co 
to znaczy narodzić się do życia i przejść 
przez różne fazy: raczkowania, biegania, 
cieszenia się każdym ruchem, i co to zna-
czy spotkać się z mechanizacją, która jest 
tak wszechobecna – mówiła Katarzyna 
Łęcka. – Prywatnie bardzo wzruszona, bo 
to piękne, że można zapowiedzieć własną 
siostrę – dodała.

A jej zapowiedź spełniła się w stu pro-
centach. Bo spektakl, choć niełatwy w od-
biorze, był zachwycający, o czym mogli 
się przekonać ci, którzy byli gotowi z za-
interesowaniem oglądać trwającą dzie-
siątki sekund scenę otwarcia z krążącym 
w półmroku monocyklem. Początkowa 
monotonia była jednak tylko pozorna, 
a  dynamika całego spektaklu sprawiała, 
że oglądało się go z zapartym tchem i po-
dziwem dla finezji choreografów i kunsz-
tu wykonawców.  n  (kb)
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Brave Kids to międzynarodowy 
projekt edukacyjno-artystyczny, 
w którego realizację na naszym 
terenie zaangażował się 
Gminne Centrum Powozownia 
w Radziejowicach i Akademia 
Profil. Finałowy spektakl odbył 
się 28 czerwca w grodziskiej 
Mediatece, która wraz z Centrum 
Kultury była partnerem projektu. 

RE
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1500 dzieci, 500 rodzin, 360 wolontariuszy, 
5 kontynentów, 8000 widzów, 21 miast i 10 
edycji – tak Brave Kids prezentuje się w licz-
bach. Lecz to, co najważniejsze, czyli radość 
z nauki, międzykulturowe przyjaźnie, dzie-
cięce emocje, jest niepoliczalne i bezcenne. 
Ideą projektu, stworzonego przed dziewię-
ciu laty przez wrocławskie Stowarzyszenie 
Kultury Teatralnej Pieśń Kozła, jest spo-
tkanie się dziecięcych grup artystycznych 
z całego świata, które różnią się doświadcze-
niami życiowymi, talentami artystyczny-
mi, religiami i tradycjami, ale łączy je chęć 
wspólnego tworzenia. Przez dwa tygodnie 
czerwca na zaproszenie radziejowickiej Po-
wozowni i Akademii Profil młodzi artyści 
z Kenii, Korei Południowej i Białorusi brali 
udział we wspólnych warsztatach metodą 
„dzieci uczą dzieci”. Dzieląc się swoimi ta-

lentami i umiejętnościami, pokazali, że po-
trafią razem przygotować pokaz będący 
symbolem pokoju, przyjaźni, miłości i za-
bawy. Finałowy spektakl, który był radosną, 
pełną energii i barw pracą artystyczną, od-
był się 28 czerwca w grodziskiej Mediatece. 
Międzynarodowa grupa teatralna zaprezen-
towała zabawy, grę na tradycyjnych instru-
mentach, utwory muzyczne, śpiew i taniec. 
Dzięki dziecięcej kreatywności powstał cie-
kawy show z wykorzystaniem własnoręcz-
nie wykonanych przedmiotów. Na scenie 
wystąpiły również dzieci z polskich rodzin 
goszczących uczestników, grodziska Mała 
Akademia Orkiestrowa przy Młodzieżowej 
Orkiestrze Dętej pod batutą Tomasza Kirsz-
linga oraz grupa tamburmajorek.

Równie ważnym aspektem Brave Kids 
Radziejowice jest społeczna integracja, po-

nieważ dzieci przyjeżdżające z zagranicy 
są goszczone przez lokalne rodziny, które 
dzieląc z nimi swój czas i serce, budują re-
lacje na wiele lat.

– Większość dzieci biorących udział 
w  projekcie pochodzi ze środowisk ubo-
gich, są osierocone lub pozbawione spo-
kojnego, rodzinnego domu, jednak przez 
sztukę mogą pozytywnie zmienić swoje 
życie. To pokazuje, że niezależnie od kom-
plikacji świata dorosłych, dzieci o różnym 
statusie materialnym i społecznym mogą 
wspólnie żyć. Możemy spełniać ich ma-
rzenia i sprawić, żeby nigdy nie zwątpiły 
w siebie. Chcemy razem z nimi tworzyć 
piękno i lepszy świat – mówiła Micha-
lina Jarmuż, koordynatorka Brave Kids  
Radziejowice.

n  Tekst i fot. Katarzyna Mandes
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PRZEJAZDY RODZINNE  W OKRESIE WAKACJI LETNICH 2019 r.
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w okresie 
wakacji letnich 2019 r. wprowadziła tzw. „przejazdy rodzinne”. 
Zprzejazdów 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.

Uprawnienie do przejazdów rodzinnych przysługuje we wszystkich 
pociągach przewidzianych w rozkładzie jazdy WKD.

Kasa biletowa dokonuje na biletach dla osoby dorosłej i dla dziecka 
adnotacji: „Przejazd rodzinny” i potwierdza ją datownikiem kasy.

Podróżny, który nabył bilety na przejazd w punkcie uprawniającym 
do sprzedaży biletów na linię WKD (w tym również w automatach 

biletowych) dokonuje samodzielnie wpisu „przejazd rodzinny”  
na bilecie.

Podróżny, który nabył bilety dla siebie i dziecka w ramach oferty 
„przejazdy rodzinne” za pośrednictwem telefonu komórkowego 
(poprzez aplikację mPay lub SkyCash), w trakcie kontroli biletów  
– składa kontrolerowi ustne oświadczenie, iż korzysta z przejazdów 
w ramach oferty „przejazdy rodzinne” – okazując bilety. 
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:
do godz. 24:00 dnia 1 września 2019 r. (niedziela)

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Stefana Batorego 23 

tel. 22 755 55 64, fax 22 755 20 85
e-mail: wkd@wkd.com.pl, www.wkd.com.pl

Emocje niepoliczalne 

kultura
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Połowa roku za nami, więc dokonali-
śmy podsumowania działalności Klubu 
Seniora w Łąkach. Rezultaty nas cieszą. 
Sekcje: artystyczna, kulinarna i foto-
graficzna sprawdziły się, a efekty pracy 
można oglądać na naszej stronie inter-
netowej www.klubsenioralaki.pl.  Mie-
liśmy interesujące wyjazdy: do Otrębus 
na spektakl Betlejem Polskie, na Tor-
war na seminarium o bezpieczeństwie, 
na trasie naszych wyjazdów znalazły 
się również m.in. Muzeum Porcelany 
w  Ćmielowie, Św. Lipka i  Niepokala-
nów. Uczestniczyliśmy w propozycjach 
Strefy Aktywnego Seniora, a instruk-
torzy z  Mediateki  prowadzili w naszej 
Świetlicy zajęcia i warsztaty. Ciekawy-
mi wydarzeniami były: spotkanie z se-
niorką z Milanówka Haliną Piotrowską, 

autorką tomiku poezji „Nieśpiesznie”, 
a także warsztaty florystyczne. Reali-
zowaliśmy spotkania międzypokole-
niowe ze świetlicą w Zabłotni, Szkołą 

nr 4 i ze scholą przy parafii w Łąkach. 
Największą radość sprawiały nam 
dzieci z zaprzyjaźnionej grupy Myszki 
i wyjątkowa wychowawczyni pani Ewa 
Pietraszek. Kontynuowaliśmy projekt 
„Głośne czytanie”, a przedszkolaki za-
prezentowały przedstawienie na Dzień 
Babci i Dzień Dziadka. Były wspólne 
warsztaty pieczenia chleba, a kulinar-
ne współdziałanie z najmłodszymi to 
świetna zabawa. Podjęliśmy również 
współpracę z seniorami z Supraśla i je-
dziemy z roboczą wizytą. Chcemy 
wzbogacić działania o  nowatorskie 
doświadczenia i przekazać nasze, już 
sprawdzone.

n Opiekun Klubu Seniora Łąki  
Danuta Dubielecka
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Cześć ich pamięci! 

Podsumowanie półrocza w Łąkach

W tym roku obchodzimy 75. rocznicę 
powstania warszawskiego. Powstanie 
warszawskie było dla ogółu biorących 

w nim udział zrywem bojowym przeciwko 
znienawidzonym hitlerowskim oprawcom. 
W ten zryw włożono bezmiar zapału i bo-
haterstwa. Okupanci dokonali zniszczenia 
stolicy, pozostały tylko gruzy, popioły, mo-
giły. Dla wielu, sądzę ogromnej większości, 
są to osobiste wspomnienia. Także moje.

Wspominając dzisiaj z czcią bohate-
rów powstania warszawskiego, dzielnych 
ochotników, pamiętajmy, że nie wszyscy 
oni wrócili. Pamiętajmy też o społeczeń-
stwie, które spontanicznie włączyło się 
w organizację pomocy powstaniu.

Chciałabym chociaż cząstkowo powie-
dzieć o działalności konspiracyjnej obwo-
du „Bażant” środowiska „Osa” na terenie 
naszego miasta i jego okolicy w okresie 
okupacji.

W pierwszej kolejności należy oddać 
hołd dr. medycyny, dyrektorowi grodzi-
skiego więzienia Jerzemu Szpakowskiemu, 
Janowi i Lechosławowi Kierlańczykom, 

majorowi Szczepanowi Korzeniowskiemu, 
dyr. fabryki octu, Leonowi i Antoniemu 
Osiadaczom, Ludwikowi Trydulskiemu, 
Zbigniewowi i Zofii Kozłowskim.

Działali szpicle – Walcha i inni. Gdy trze-
ba było przenieść tajną drukarnię w inne 
miejsce, organizatorem i duszą tego przed-
sięwzięcia był dr Szpakowski i Wacław Nie-
dek. Wywóz organizował Henryk Sadowski 
ps. „Ikar”, rządca majątku Kraśnicza Wola 
i Izdebno, przy pomocy Edwarda Żukow-
skiego i Henryka Orlikowskiego. Transport 
obstawiali członkowie komórki „Bażanta” 
w fabryce Sztancmet, którą zorganizował 
Witold Zalewski i Wacław Jarosz. Ponie-
waż gestapowcy nie mogli schwytać Wi-
tolda Zalewskiego zostali aresztowani jego 
rodzice i straceni na Pawiaku. Wacław 
Jarosz został aresztowany przy produkcji 
broni – stracony na Pawiaku. W odwecie za 
śmierć naszych bohaterów i ich rodzin zo-
stali zastrzeleni główni szpicle, m.in Wal-
cha. Wyrok został wykonany przez boha-
terskich członków Jana Skrowaczewskiego 
i Henryka Garbarskiego.

Dalsze ofiary niemieckich okupan-
tów to rozstrzelani w lasach młochow-
skich: Mieczysław Szczygielski, Jan 
Szczygielski, Józef Grefkowicz, Broni-
sław Jedwabny, Ryszard Olechowski, 
Stanisław Heiden, Tadeusz Alwast, Ju-
lian Tuszyński. Śmierć ponieśli odbija-
jąc komendanta obwodu „Siwego” kpt. 
Zygmunt Dąbrowski, por. Jerzy Kowal-
ski. Należy wspomnieć zamordowanego  
Tadeusza Bronowskiego, wybitnego 
członka ruchu oporu.

Drodzy Państwo, pamiętajmy o na-
szych bohaterach, którzy w obronie naszej  
ojczyzny ponieśli śmierć w nierównej 
walce z znienawidzonym hitlerowskim  
bandytyzmem.

Cześć ich pamięci!
n Prezes środowiska „Osa” AK 

Janina Soporek
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Otwarte ogrody już na trwałe wpisały się w kalendarz wydarzeń kulturalnych w naszym regionie. Również 
w tym roku w Milanówku i Podkowie Leśnej (a także w Brwinowie) otworzyły się bramy dla chętnych. 
Po raz kolejny okazało się, że w tym przypadku, porzekadło o przybytku, od którego głowa nie boli, nie 
znajduje uzasadnienia, bo w oba weekendy (7-9 czerwca w Milanówku i 14-16 czerwca w Podkowie 
Leśnej) propozycji przygotowano tyle, że nie sposób było odwiedzić wszystkie ogrody.

Milanowskim imprezom towarzyszył 
duch jubileuszu, bo jednym z akcen-
tów była inauguracja obchodów stulecia 
gminy Milanówek. Z tej okazji miasto 
przekazało potomkom pierwszego wójta 
Milanówka Apoloniusza Csàkyego por-
tret autorstwa Włodzimierza Starościa-
ka. Odbyło się to przy akompaniamencie 
Milanowskiej Orkiestry Dętej im. Feliksa 
Dzierżanowskiego i solidnie padającego 
deszczu. Na szczęście aura jedynie postra-
szyła, a nie da się ukryć: opady zdecydo-
wanie skomplikowałyby przebieg atrakcji, 
przeważnie plenerowych. 

Nowością było zorganizowanie kilku-
nastu lokalnych garażówek rozsianych po 
całym mieście. Swoiste novum to również 
kilka ogrodów o charakterze nieco mniej 
rozrywkowym, jak choćby wystawa foto-
grafii „Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak, 
policjant, a dla mnie tata” zorganizowa-
na przez OSP czy „Piknik dla Agi”, gdzie 
wprawdzie można było dostać watę cu-
krową i inne festynowe atrakcje, jednak 
cel był nie tylko rozrywkowy – chodziło 
o  zebranie pieniędzy na leczenie młodej 
kobiety. Cel założony przez Stowarzysze-
nie „Razem dla Milanówka” został w  ja-
kimś stopniu osiągnięty – podczas aukcji 
zebrano blisko 25 tys. zł. Można było tak-
że poznać, jak wygląda świat widziany 
oczyma autysty – twórcami tego ogrodu 
(akurat nie w plenerze, a na terenie „Sta-
rego Kina”) była Fundacja Radośni, na 
której zaproszenie w kościele św. Jadwigi 
wystąpił również Grodziski Chór Kame-
ralny Cantata.

Dużą atrakcją dla mieszkańców było 
zorganizowane przez „Projekt Milanó-
wek” spotkanie z Luizą Złotkowską, któ-
ra wspominała zarówno swoje sportowe 
początki, jak i chwile triumfów i porażek. 
Poinformowała także o tym, co robi obec-
nie jako urzędniczka w Polskim Komite-
cie Olimpijskim. Nie zabrakło wspólnych 
fotek, kuluarowych rozmów.

Oficjalnie zakończono Otwarte Ogrody 
moniuszkowskim koncertem w wykona-
niu Justyny Reczeniedi i Jakuba Milew-
skiego. Wcześniej w bardziej kameralnym 
gronie można było samemu pośpiewać 
pieśni ze „Śpiewnika domowego”.

O wiele mniej oficjalnie działo się 
w Podkowie Leśnej, choć i tu nie zabrakło 

akcentu jubileuszowego – piętnastole-
cie festiwalu uczczone zostało wręcze-
niem najwytrwalszym w ostatnim pię-
cioleciu organizatorom ogrodowych 
imprez dyplomów okolicznościowych 
i lampionów. A potem otwarły się bra-
my, furtki i… furty gościnnych posesji. 
Różnorodność propozycji była impo-
nująca: od turnieju w  teqball (bardzo 
zaskakujące połączenie piłki nożnej 
z  tenisem stołowym), w  którym star-
towało 18 zawodników, po zwiedzanie 
klasztoru sióstr terezjanek. Było coś dla 
ducha: rozliczne koncerty i wystawy 
plastyczne. Istniała także możliwość 
własnoręcznego zrobienia lampionu ze 
słoika czy biżuterii z liści i nasion. A dla 
ciała? Można było poznać tajemnicę 
powstawania i  smaku podkowiań-
skiej półbezy ongisiejszej spécialité 
de la maison tej miejscowości. A jak 
wynikało z  wyjaśnień – odtworze-
nie receptury wymagało sporych 
detektywistycznych umiejętności. 
Później było na ostro – degustacja 
kimchi: tradycyjnej koreańskiej 
kiszonki w otoczeniu wrastających 
w mazowiecki pejzaż bambusów 
i miłorzębów. Wiele było także ak-
centów najzupełniej lokalnych jak 
„Sąsiedzki ogród sztuki” (takich 
inicjatyw nie brakło i w Milanów-
ku), promocja powieści autorki 
z  okolic Podkowy. Co interesują-
ce: w Podkowie organizują swe 
przedsięwzięcia mieszkańcy nie-
koniecznie administracyjnie do 
niej przypisani.

Warto wspomnieć o wspólnych 
cechach obu festiwali: obecność 
twórczości Stanisława Moniuszki, 
tu pretekstem była dwusetna rocz-
nica urodzin kompozytora. Kolejna 
styczna to zorganizowanie wycie-
czek po obu miastach. W pierwszym 
przypadku szlakiem najpiękniej-
szych milanowskich willi, w drugim 
spacer ekologiczno-historyczny po 
Stawisku i Podkowie.

Być może w przyszłym roku bę-
dzie możliwość dojechać na rowe-
rze ścieżką do obu miejscowości… 
Oby!

n Tekst i fot. Krystyn Fok

Furtki i furty na oścież
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Furtki i furty na oścież
Melodie z historiami

Z Czesławem Szewczykiem 
i Sławomirem Wesołowskim, 

założycielami zespołu 
Run The River, rozmawiał 

Krzysztof Bońkowski. 

Jakie były początki zespołu Run The  
River?

Czesław Szewczyk: – Geneza zespołu 
była taka jak geneza mojego grania. Za-
wsze słuchałem dużo muzyki i w pewnym 
momencie przestało mi odpowiadać, że 
nie mam wpływu na długość refrenu, że 
zmieniłbym sobie zwrotkę, a nie mogę. 
Dlatego sam zacząłem grać i tworzyć. 
A  ponieważ Grodzisk jest małym mia-
stem, a jeśli chodzi o ludzi grających – 
jeszcze mniejszym, szybko spotkaliśmy 
się ze Sławkiem. I od czasu szkoły średniej 
tę znajomość muzyczną z pewnymi prze-
rwami utrzymywaliśmy.
Ale chyba w czasach szkoły średniej, czy-
li jeśli dobrze liczę, w drugiej połowie lat 
80., nie mieliście jeszcze w głowie Run 
The River?

Sławomir Wesołowski: – Nie! Halo! 
Run The River jest dziełem przypad-
ku. Kosmicznego, ale jednak przypad-
ku. Z  Czesiem mieliśmy wspólny epizod 
w  innym projekcie muzycznym, bardzo 
rozrywkowym, aczkolwiek rockowym, 
czyli zespole Bad Boys Band. Potem nasze 
drogi się rozeszły na wiele lat. Ja też tro-
chę uciekłem z Grodziska, bo uznałem, że 
tutaj tematy się wyczerpały, poszukałem 
przygód w Warszawie, w świecie. Jednak 
po jakimś czasie stwierdziłem, że chciał-
bym wrócić. Okazało się, że Czesiek jest 
otwarty na to, żeby pograć muzykę roc-
kową. Wiedziałem, że gra metal, co zu-
pełnie nie było moją przestrzenią, ale pa-
miętałem również, że dotykał gitary tak, 
jakbym chciał, żeby ktoś to robił. Więc 
powiedziałem: zapraszam. I tak, trzy lata 
temu zaczęliśmy we dwóch. Nie było żad-
nego planu, robiliśmy to od zera. To była 
improwizacja.

CS: – Oprócz metalu i mocnego grania 
mam trochę innych fascynacji, których 
nie mogłem realizować, bo nie było na-
około ludzi, z którymi mógłbym pograć 
taką muzykę.
Od domowego duetu do koncertującej 
kapeli jeszcze kawałek.

SW: – Spotykaliśmy się u mnie w kuch-
ni, bo tam urządziłem studio, i co spo-
tkanie okazywało się, że powstaje jakiś 
zalążek numeru, jednego, drugiego, trze-
ciego, zaczęło się to określać stylistycznie. 
Pierwotne założenie było takie, że Czesio 
gra na gitarze, ja na klawiszach, przygo-
towujemy demo i szukamy wokalu i ludzi 

do grania na basie, na bębnach. Z cza-
sem pojawił się basista Jacek Goc, z któ-
rym Czesio gra w zespole hardcorowym 
72DR, i świetnie się wkomponował w na-
szą stylistykę. Natomiast bez powodzenia 
zakończyły się próby znalezienia odpo-
wiedniego bębniarza. Ponieważ dawno 
temu chodziłem do szkoły muzycznej na 
perkusję, więc stwierdziłem, że albo koń-
czymy projekt, bo nie znajdziemy odpo-
wiedniego bębniarza, albo siadam za bęb-
ny, a klawisze pójdą z aranżu. Okazało się, 
że chociaż gra na sztywno z aranżem ma 
zupełnie inną specyfikę, to dajemy radę. 

CS: – Jacek jeszcze bardziej rozszerzył 
nasz obszar muzyczny, zaangażował się w 
tworzenie kolejnych utworów. W tej chwili 
naszą muzykę tworzymy wszyscy razem.
Niełatwy ten proces krystalizacji składu. 
Jak trafiła do zespołu Monika Adamska? 
Casting jakiś był?

SW: – Monikę usłyszałem przy okazji 
zupełnie innego projektu, realizowanego 
z raperem Stigo. Miała gościnnie wystą-
pić w jednym z kawałków. Przyjechała, 
zaśpiewała, ja jej puściłem, co robimy. 
Z marszu zaśpiewała jakiś refren, kawałek 
zwrotki. Nagraliśmy to, odsłuchaliśmy 
z Czesiem i już nie było innej opcji.

CS: – Jak usłyszałem jej wokal, to po-
myślałem, że jest idealny do tego zespołu, 
że nie chcę mieć nikogo innego. Monika 
poza pisaniem tekstów i śpiewaniem rów-
nież uczestniczy w tworzeniu kawałków.
Run The River to spełnienie muzycznych 
marzeń?

SW: – Zdecydowanie. Od wielu lat mia-
łem z tyłu głowy ambitniejszy projekt, 
prawdziwie rockowy. Nie jakieś rozryw-
kowe historie w stylu bieganie w peruce 
po scenie. Wydawało mi się jednak, że to 
w  Grodzisku się nie uda, dlatego szuka-
łem gdzieś tam po świecie.

CS: – Nikt nam nie narzuca tego, co 
mamy robić, cały czas mamy pomysły, 
a dodatkowo nagrywamy płytę za to, co 
zdobędziemy grając. Ten zespół jest wy-
padkową naszych fascynacji, bo każdy 
z nas jest trochę z innego wymiaru mu-
zycznego i okazuje się, że razem możemy 
zrobić coś, co wszystkim daje satysfakcję. 
Spełnienie marzeń to trafne określenie. 
Jak udaje się Wam łączyć pasję z życiem 
zawodowym, rodzinnym?

CS: – Bardzo dużo osób wie, czym się 
zajmuję, i przyjmują to z życzliwością. 

Moi przełożeni starają się iść mi na rękę, 
żebym mógł funkcjonować bez przeszkód 
na obu płaszczyznach – zawodowej i mu-
zycznej. Pracuję od długich lat w korpora-
cji, zajmuję się bazami danych i moja pasja 
nigdy nie stanowiła problemu. Na rodzin-
ne życie nie mogę narzekać, bo naszą me-
nadżerką jest moja żona Marta.

SW: – To są dwa odrębne byty, bo z cze-
goś trzeba żyć. Gram od zawsze, projek-
tów było kilka, niekiedy równolegle, więc 
czasami brakowało i czasu, i przestrzeni, 
i energii, ale jakoś to godzę. Pracuje w lo-
gistyce. Ale gdybym mógł, porzuciłbym 
pracę. 
Melodyjny rock – to dobra definicja 
tego, co gra Run The River?

CS: – Tak, aczkolwiek ta muzyka się 
zmienia. Ale zaczynaliśmy od melodyjne-
go rocka okraszonego melancholią. 

SW: – Na pewno nie jest to muzyka 
wesoła. Mamy w sobie dużo refleksji. Nie 
chcemy krzyczeć, nie chcemy rapować, to 
ma być śpiew, melodia, piękna, w tym sen-
sie, że nie do końca łatwa. Ważne dla nas 
jest, żeby to były melodie, które opowia-
dają jakąś historie. 
Jak przyjmujecie porównania do The 
Cranberries?

CS: – To dla mnie zaskoczenie, bo nigdy 
nie czułem fascynacji Cranberries. Słu-
chałem, kilka numerów znam, ale oczeki-
wałem, że jeżeli zostanę do kogokolwiek 
porównany, to do The Cure i Roberta 
Smitha.

SW: – Najszybciej kojarzymy wokale, 
melodie, brzmienie, barwę. Bo na pewno 
nie gramy jak Cranberries. Ale ani od tych 
porównań nie uciekamy, ani nie mamy z 
tym problemu. Mamy bardzo spokojne 
rzeczy, a potrafimy zagrać mocniej, ocie-
rając się o metalowe klimaty.
To jeszcze na koniec – skąd się wzięła na-
zwa zespołu?

CS: – Jak wszystko: powstała na spon-
tanie. Przez dwa lata, grając już regularne 
próby, mieliśmy problem z wymyśleniem 
nazwy. Kiedy mieliśmy zagrać pierwszy 
koncert, to pojawiła się potrzeba, żeby 
powiedzieć „co” zagra. Więc na chwi-
lę nazwaliśmy się My Name Is… Wtedy 
przyszła Monika i powiedziała: Run The 
River. Oznacza to mniej więcej tyle, że to 
ty kierujesz nurtem rzeki, a nie płyniesz 
z jej prądem.
Dziękuję za rozmowę.

Od lewej: Jacek Goc, Sławomir Wesołowski, 
Monika Adamska, Czesław Szewczyk
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Wprawdzie w dwóch ostatnich meczach za-
wodnicy rezerw Chlebni zanotowali dwie 
porażki – wyjazdową 0:5 z Rysiem Laski oraz 
u siebie 3:4 z Piastem Feliksów (Konrad Kęp-
ka, Maciej Zwierzchowski, Piotr Chłystek), ale 
na usprawiedliwienie trzeba dodać, że rywa-
lizowali z czołowymi drużynami swej grupy, 
a  jednocześnie mieli już zapewnione utrzy-
manie. Ekipa trenera Pawła Żeglińskiego osta-
tecznie w grupie IV A-klasy uplasowała się na 
11 miejscu z 30 pkt na koncie, na które złożyło 
się 8 zwycięstw, 6 remisów i 12 porażek, przy 
bilansie bramkowym 40:62. Najlepszymi strzel-
cami zespołu byli Adrian Żakowski (8 bramek) 
oraz Marcel Omieciński i Piotr Chłystek, któ-
rzy zdobyli ich po 5. Autorami pozostałych 

trafień byli: Krzysztof Wieczorek – 4, Mateusz 
Walicki, Łukasz Wintmiller, Maciej Kozdrój 
– po 3, Adam Sierański, Michał Chojnacki, 
Adam Laskowski, Mateusz Piórkowski, Rado-
sław Tryniszewski, Maciej Zwierzchowski – po 
2 oraz Tomasz Kulesza, Konrad Janik, Kamil 
Piórkowski, Michał Małek, Damian Skalniak, 
Sebastian Palmowski, Konrad Kępka, Vadim 
Bierezhnyj. Przy ocenie sezonu należy pamię-
tać, że po rundzie jesiennej, drużyna z 11 pkt 
znajdowała się na dnie tabeli i nawet zastana-
wiano się, czy przystąpi do rozgrywek. Jednak 
powierzenie funkcji szkoleniowca Pawłowi 
Żeglińskiemu, który wykonał z piłkarzami ka-
wał dobrej roboty, przyniosły wymierny efekt 
w postaci utrzymania w lidze.    (mś)

Kawał dobrej roboty

Efektowna wygrana 6:2 w wyjazdowym poje-
dynku z Naprzodem Stare Babice dała Chlebni 
pewne utrzymanie w lidze okręgowej. Dwa gole 
w tym meczu zdobył Michał Ocipka, a po jed-
nym – Grzegorz Opieka, Michał Gwiazda, Se-
bastian Patanowski i Konrad Kępka. W ostat-
nim spotkaniu podopieczni trenera Grzegorza 
Sitnickiego podejmowali na własnym boisku 
triumfatora rozgrywek Józefovię i  po zacię-
tym spotkaniu przegrali 2:3. Tym razem do 
siatki rywali trafili ponownie Gwiazda, a tak-
że Dominik Jarczak. Decydująca bramka pa-
dła w doliczonym czasie gry, a Chlebnia przez 
część spotkania grała w osłabieniu. Ostatecznie 
Chlebnia z dorobkiem 41 pkt zajęła 10 miejsce 

w tabeli, o czym zdecydowała niezła wiosna, bo 
w rundzie jesiennej zespół zgromadził 14 pkt 
i wydawał się pewnym kandydatem do spadku. 
Bilans całego sezonu to 12  zwycięstw (8 wio-
sną), 5  remisów i 13 porażek, bramki  64:60. 
Najbardziej na niego zapracował Michał Ocip-
ka, który do siatki rywali trafił 17-krotnie. Po 
9 bramek zdobyli: Damian Skalniak i Krzyszto-
fa Mamla, po 5 – Kamil Pawlikowski i Michał 
Gwiazda, 4 – Sebastian Patanowski, 3 – Domi-
nik Jarczak, po 2 – Konrad Kępka, Bartłomiej 
Piórkowski i Grzegorz Opieka, z kolei po jed-
nym golu zanotowali: Maciej Kozdrój, Jakub 
Szczęsny, Marcel Omieciński, Daniel Pacior-
kowski i Sebastian Palmowski.   (mś)

Kiepska jesień, niezła wiosna

Brawo Milena!

Starzy znajomi  
i debiutanci

Mamy  
wicemistrza  

Utrzymanie 
i zmiana warty

Końcówka sezonu w wykonaniu rezerw 
Pogoni była fatalna. Cztery dotkliwe po-

rażki, a szczególnie bolesne dwie ostatnie – 
u siebie 1:6 z SEMP Ursynów (bramka: Paweł 
Brudziński) i wyjazdowa z  Milanem Milanó-
wek 2:5 (Tomasz Kołodziejski, Brudziński) – 
na szczęście nie spowodowały spadku naszej 
drużyny, bowiem korzystne wyniki innych 
spotkań, a także zdobyte wcześniej 34 punk-
ty, wystarczyły do tego, by zająć 12 miejsce, 
a więc ostatnie bezpieczne w lidze okręgowej, 
i  pozwoliły po raz czwarty z rzędu utrzy-
mać się na tym poziomie rozgrywkowym. 
Podopieczni trenera Roberta Brudzińskiego 
w minionym sezonie zanotowali 10 zwycięstw, 
4 remisy i 16 porażek, ze stosunkiem bramek 
49:80. Najlepszymi strzelcami z dorobkiem 
5 trafień byli: Paweł Brudziński, Maciej Przy-
bylski oraz „spadochroniarz” z pierwszej 
drużyny – Michał Strzałkowski, po 4 zdobyli: 
Łukasz Gwardiak, Piotr Jaroń i Szymon Więc-
kowski, po 2: Przemysław Marusiak, Daniel 
Pałuba, Mateusz Pałuba i Marcin Misiak, zaś 
po jednej – Paweł Latocha, Rafał Wydrzyński, 
Patryk Wojacik, Mariusz Baranowski, Kamil 
Przyżycki, Mikołaj Czaplicki, Sebastian Bulik, 
Maciej Pieczyński, Jakub Łabęda, Maciej Pie-
traszek, Kajetan Mordaka, Mateusz Skorupa 
i  Tomasz Kołodziejski. Jedna bramka padła 
po strzale samobójczym. Warto dodać, że 
w  ciągu całego sezonu przez szeregi rezerw 
Pogoni przewinęło się aż 44 zawodników, co 
stanowi chyba ewenement w skali całego kra-
ju. W nadchodzącym sezonie drużyny w lidze 
okręgowej nie poprowadzi trener Brudziński, 
który po 4 latach utrzymywania zespołu na 
tym szczeblu, oddał stery w młodsze ręce tre-
nera Macieja  Przybylskiego, który wcześniej 
pełnił rolę jego asystenta.    (mś)

3 medale: złoty i dwa brązowe przywiozły za-
wodniczki Akademii Tenisa Stołowego Darto-
mu Bogorii, prowadzone przez trenera Pawła 
Szelińskiego, z rozgrywanych w Krakowie Mi-
strzostw Polski w kategorii żaczek. Wspania-
ły występ zanotowała Milena Mirecka, która 
została mistrzynią kraju, zaś potwierdzeniem 
siły naszego klubu jest też brązowy medal, 
wywalczony przez Aleksandrę Oskierę. Po-
nadto nasze obie reprezentantki stanęły na 
najniższym stopniu podium w grze deblowej. 
Blisko zdobycia medali w gronie żaków był 
Fabian Sprzączak, ale zarówno w  singlu, jak 
i grze podwójnej, swój udział w zawodach za-
kończył na ćwierćfinale.     (mś)

A liczba ich 44 
10 złotych, 16 srebrnych i 18 brązo-
wych – w sumie aż 44 medale przy-

wieźli z Żar młodzi zawodnicy UKS Budo 
Grodzisk, gdzie rozegrany został Puchar Pol-
ski Karate JKA „Nakajama Cup”, na starcie 
którego stanęło 180 zawodniczek i zawodni-
ków, reprezentujących 12 klubów. Dwa razy 
na najwyższym stopniu podium stanęła Mar-
ta Pietrzak, wygrywając zarówno w kata, jak 
i kumite. W tej pierwszej kategorii złoto wy-
walczyli: Zofia Knyziak, Aleksander Redliń-
ski i Marat Kremniow, zaś w drugiej: Marcel 
Gurgul, Wojciech Ulewicz i Jakub Kwaczyń-
ski. Pozostałe miejsca na podium, zarówno 
w kata i kumite, zajęli: Jagoda Skalimowska 
(2), Aleksandra Łuszczyńska (2, 2) Wiktoria 
Bryk (2,2), Szymon Budny (2,2), Hugo Za-
remba (2,3) Maciej Nowak (2,3), Krzysztof 
Sarba (2,3), Bogumiła Zagrajek (3), Julia 
Zwierzchowska (3,3), Stefan Gozdek (3,3), 
Eryk Wdowiarski (3,2), Michał Piechucki 
(2), Amelia Pytlarczyk (3), Karolina Bęcz-
kowska (3), Zuzanna Piechucka (3), Paweł 
Kozłowski (3), Aaron Stankiewicz (3), Ma-
ciej Zemlich (3), Knyziak (2), Redliński (2). 
Ponadto w kata team złote medale wywalczy-
ły drużyny w składzie: Mateusz Wróbel, Ule-
wicz, Sarba oraz Wiktor Koziński, Mateusz 
Kaczmarski, Zemlich. Srebra stały się udzia-
łem Piechuckiej, Bryk i Pietrzak, a  także 
Stankiewicza, Kwaczyńskiego i Kremniowa. 
Z  kolei, na trzecim stopniu podium stanę-
ły Skalimowska, Pytlarczyk i Zagrajek oraz 
Gurgul, Gozdek i Budny.     (mś)

Dartom Bogoria Grodzisk poznał 
grupowych rywali w Lidze Mistrzów.

Będą nimi tenisiści stołowi niemieckiego 
FC Saarbrucken Tischtennis, francuskiego 
Ping Pong Club Villeneuvois oraz portugal-
skiego GDCS Juncal. Dwa ostatnie kluby to 
debiutanci w tych rozgrywkach, za to ekipa 
z Zagłębia Saary to dobry znajomy z ubiegło-
rocznej edycji – nasza drużyna dwukrotnie 
pokonała wówczas niemiecki klub, w którym 
występują jeden z najlepszych europejskich 
tenisistów stołowych Patrick Franziska, 
Chińczyk Shang Kun i wychowanek Darto-
mu Patryk Zatówka.      (mś)

Tenisista KT Astra Książenice Kuba Janu-
chowski podczas rozgrywanych pod koniec 
czerwca w Kołobrzegu Mistrzostw Polski 
U-12 w tenisie ziemnym zdobył tytuł wi-
cemistrza kraju w grze podwójnej startując 
w parze z Janem Wygoną. W zmaganiach in-
dywidualnych reprezentant Astry był o krok 
od ćwierćfinału, na drodze do którego stanął 
mu późniejszy finalista, rozstawiony z nr. 1 
Alan Ważny. Drugi z reprezentantów Astry, 
Antek Szary, swój udział w mistrzostwach 
indywidualnie zakończył w eliminacjach do 
turnieju głównego, zaś w deblu na I rundzie. 
Na sukcesy w tej kategorii wiekowej ma jesz-
cze czas, bowiem rywalizował z zawodnika-
mi o dwa lata starszymi od siebie.    (kb)
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Sezon bezsprzecznie udany 
Piłkarki grodziskiej Mazovii w dwóch 
ostatnich spotkaniach uległy na 

wyjeździe wzmocnionej zawodniczkami 
z pierwszego zespołu drugiej drużynie war-
szawskiej Pragi 0:9, a następnie otrzymały 
walkower za mecz z Orlętami Baboszewo. 
Podopieczne trenera Marcina Malinowskie-

go sezon zakończyły z 40 pkt, co pozwoliło 
im zająć 2 miejsce w III lidze mazowieckiej, 
ze stratą 8 pkt do Zamłynia Radom, które 
uzyskało awans. Był to bezsprzecznie udany 
sezon dla naszych piłkarek, bowiem zajęły 
najwyższe miejsce w historii swych wystę-
pów, przez znaczną cześć sezonu mocno li-

Po mistrzowskim tytule tenisistów stołowych Dartomu Bogorii, 
a następnie promocji na drugoligowe parkiety siatkarzy Sparty, 
przyszedł czas na piłkarzy – stało się to, co miało się stać  
– Pogoń Grodzisk w pięknym stylu awansowała do III ligi.
Po spadku w 2016 roku przez dwa sezony 
nasi zawodnicy bezskutecznie próbowali 
powrócić na trzecioligowe boiska. Naj-
pierw w niecodziennych okolicznościach 
przegrali baraż z Victorią Sulejówek, a rok 
później zbyt późno rozpoczęli pościg po 
fatalnej rundzie jesiennej i do wygrania ligi 
zabrakło im ostatecznie 3 pkt. Tym razem 
ekipa trenera Roberta Moskala od począt-
ku rozgrywek szła po wyznaczonej drodze 
do celu, czego efektem było najpierw wy-
granie rozgrywek ligowych, a następnie 
postawienie kropki nad i w pojedynkach 
barażowych. Obecna III liga, w której 
przyjdzie nam rywalizować, znacznie róż-
ni się od tej, w której jeszcze niedawno wy-
stępowaliśmy, ponieważ obejmuje obszar 
4 województw: mazowieckiego, łódzkiego, 
warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. 
Będzie na pewno ciekawie. 

Imponujący bilans
Ale trzymajmy się chronologii… W ostat-
nich ligowych meczach Pogoń najpierw 
rozgromiła na własnym boisku Perłę Zło-
tokłos 10:0 po 4 bramkach Michała Strzał-
kowskiego, hat-tricku Damiana Jaronia 
oraz trafieniach: Sebastiana Szewczyka, 
Michała Borychowskiego i Jakuba Łabędy, 
a następnie, po golu Patryka Szymańskie-
go, zremisowała na wyjeździe z rezerwami 
Radomiaka 1:1, dzięki czemu zajęła 1 miej-
sce w grupie południowej IV ligi, z 76 pkt 
na koncie oraz 24 zwycięstwami, 4 remisa-
mi i zaledwie 2 porażkami. Nasi piłkarze 
zanotowali też znakomity bilans bramko-
wy 105:24, przy czym 3 zdobyte bramki to 
trafienia samobójcze naszych rywali, a ko-
lejne 3 to efekt walkowera.

Do przerwy 0:1
Te statystyki w dniu zakończenia zmagań 
ligowych stały się jedynie historią, bowiem 
o awansie do III ligi miał zadecydować 
dwumeczowy baraż ze zwycięzcą grupy 
północnej – Huraganem Wołomin. Pierw-
szy, wyjazdowy pojedynek nie ułożył się 
po naszej myśli. Wprawdzie od początku 
spotkania Pogoń osiągnęła wyraźną prze-
wagę, jednak strata bramki jeszcze w I po-
łowie zupełnie podcięła skrzydła naszym 
piłkarzom, którzy od tego momentu zu-
pełnie nie przypominali drużyny tak im-
ponującej w rozgrywkach ligowych. Mimo 
licznych prób nie potrafili zmienić nieko-
rzystnego dla nich rezultatu.

Porażka 0:1 nie przekreślała oczywiście 
szans, ale wprowadziła sporo nerwowości 
w naszych szeregach. Jednak trener Mo-
skal znakomicie potrafił umotywować 
przed rewanżem swoich piłkarzy, a dwu-
nastym zawodnikiem naszego zespołu 
okazała się wspaniała grodziska publicz-
ność, która do ostatniego miejsca wypeł-
niła stadion przy al. Mokronoskich. A ży-
cie napisało piękny scenariusz: od obaw 
po radość i przez niepewność po euforię. 
W 27 minucie straty z pierwszego poje-
dynku zostały odrobione, kiedy Mariusz 
Baranowski precyzyjnym strzałem zza 
pola karnego pokonał bramkarza gości. 
Tuż przed przerwą nasi gracze mogli się 
poczuć trzecioligowcami po bramce na 
2:0 autorstwa Michała Borychowskiego. 
W drugiej połowie zrobiło się trochę ner-
wowo, bowiem goście, nie mając nic do 
stracenia, rzucili się do ataku. Mieli o co 
walczyć, bo w tym momencie jedna bram-
ka mogła dać im awans.

Bohaterem końcówki meczu, rozgrywa-
nego w 30-stopniowym upale, okazał się 
wprowadzony na boisko Adrian Grabow-
ski. W 84 minucie znakomicie zagrał na 
głowę Jakuba Kołaczka, a ten efektownym 
uderzeniem podwyższył wynik na 3:0, 
co praktycznie kończyło rywalizację, zaś 
3  minuty później, wykorzystując niepo-
rozumienie w szeregach graczy Huraga-
nu, sam ustalił końcowy rezultat na 4:0. 
W  tym momencie stadion eksplodował 
niczym wulkan, bowiem stało się jasne, że 
III liga powróciła do Grodziska.

Po meczu w obecności burmistrza Grze-
gorza Benedykcińskiego oraz członków 
zarządu klubu z prezesem Markiem Fin-
kowskim na czele puchar za awans wręczył 
drużynie prezes MZPN Zdzisław Łazar-
czyk. A potem rozpoczęła się wielka feta.

Zwycięska paka
Historyczny awans wywalczyli: Sebastian 
Przyrowski, Bartłomiej Folc, Adam Kaniew-
ski, Andrzej Krajewski, Norbert Jędrzejczyk 
(1 bramka w rozgrywkach ligowych), Seba-
stian Małkowski, Michał Borychowski (3), 
Mateusz Skorupa, Daniel Pałuba, Maciej 
Pietraszek (3), Kajetan Mordaka, Damian 
Jaroń (18), Jakub Kołaczek (3), Mariusz Ba-
ranowski (3), Sebastian Szewczyk (2), Geor-
ge Enow (1), Jakub Łabęda (11), Maciej Pie-
czyński (2), Adrian Grabowski (6), Mikołaj 
Czaplicki, Szymon Więckowski (1), Patryk 
Szymański (23), Michał Strzałkowski (22), 
Piotr Jaroń, Łukasz Gwardiak, Kamil Przy-
życki. Najwięcej asyst zanotowali Jakub Ko-
łaczek (19), Patryk Szymański (16) i Damian 
Jaroń (13). Gratulacje należą się również 
sztabowi szkoleniowemu, który oprócz tre-
nera Roberta Moskala tworzyli drugi trener 
Adam Mrówka, kierownik Marek Zdzie-
błowski, trener bramkarzy Piotr Zamoyski 
oraz masażysta Łukasz Sierociński.

  Michał Śliwiński

Awans jest nasz!

cząc się w walce o II ligę. Mazovia odniosła 
13 zwycięstw oraz zanotowała jeden remis 
i 4 porażki, przy imponującym bilansie 
bramkowym 80:26. Po tak dobrych wy-
stępach i jednocześnie bardzo widocznym 
z każdym rokiem progresie w rozwoju klu-
bu, cel na przyszły sezon może być tylko je-
den: awans do II ligi, co nasze futbolistki są 
w stanie osiągnąć.     (mś)
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Krzyżówka z Honorowym 
Obywatelem Grodziska

Rozwiązanie zawierające imię i nazwisko jednego z Honorowych 
Obywateli Grodziska Mazowieckiego utworzą litery z pól 
ponumerowanych w prawym dolnym rogu i uszeregowane od 1 do 16.

Pionowo:
1. warszawskie sztuczne lodowisko; 2. ogrodzenie, 
płot; 3. słowo; 4. arbuz; 5. rodzaj walki pracodaw-
ców z robotnikami; 6. żartobliwie o Brigitte Bardot; 
7. teren objęty ochroną; 13. ojczyzna Odyseusza; 
14.  jezioro na Pojezierzu Gnieźnieńskim; 15. ob-
szar otoczony zewsząd terytorium innego państwa; 
16. podłużna, słodka bułka; 20. służy rolnikom do 
spulchniania gleby; 21. owad z rzędu ważek żyjący 
nad wodami; 22. porywacz;  23. oddźwięk, pogłos; 
27. rutyna, doświadczenie; 29. zastępuje aktora 
w  scenach niebezpiecznych; 30. potocznie: pienią-
dze; 31. spisek; 32. lampa błyskowa.

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

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

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

Zastrzega się prawo skracania i redagowania 
tekstów oraz zmiany tytułów.

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

oraz materiałów UM.  

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

www.lingbrett.pl

Redakcja:
Krzysztof Bońkowski (redaktor naczelny), 

Małgorzata Müldner (sekretarz redakcji), 
Anna Redel

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

e-mail: redakcja@gazetabogoria.pl
FB: Grodziskie Pismo  

Społeczno-Kulturalne Bogoria

BOG                                                        RIABOG                    R  

1     2    3     4    5    6    7    8     8    9   10   11   12   13   14  15   16  17   18    19  20

Grodziski Klub Filmowy – czwartki, godz. 20.15

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

Fundatorem nagrody jest  

Poziomo:
4. najmniejszy ptak świata; 8. gliniany dęty instrument 
muzyczny; 9. Włodzimierz – kompozytor takich hitów 
jak np.  „Odkryjemy miłość nieznaną”; 10. słoik na 
marynaty; 11. rynek w starożytnej Grecji; 12. miejsce 
walk bokserskich; 16. trójnożna podstawa do ustawie-
nia aparatu fotograficznego; 17. wierzchnia szata litur-
giczna kapłana; 18. ryba słodkowodna; 19. wędrowny 
śpiewak; 22. odmiana marchwi; 24. jacht Leonida Te-
ligi; 25. część ślubnego stroju panny młodej; 26. rosną 
wszędzie, ale w lasach najczęściej; 28. imię Małysza; 
33. zniedołężniały mężczyzna; 34. Ewa – wokalistka 
jazzowa. Jej znany przebój to „Podaruj mi trochę słoń-
ca”; 35. ogół czasopism; 36. film o Dzikim Zachodzie; 
37. w szachach – jednoczesny ruch króla i wieży.

Rozwiązanie krzyżówki z nr. 289:
W krzyżówce zaszyfrowane było hasło 
„Tadeusz Łapiński”. Zwyciężczynią zo-
stała p.  Aleksandra Zegarska. Po odbiór 

nagrody zapraszamy do siedziby redak-
cji: Centrum Kultury, ul.  Spółdzielcza 9, 
II piętro. 

100% Druk: DB PRINT
Polska Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 32,
05-825 Grodzisk
Mazowiecki
www.dbprint.pl
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Uwaga, krzyżówkowicze! 
Na rozwiązania krzyżówki czekamy 
do 26 sierpnia. Odpowiedzi prosimy 
nadsyłać na adres redakcji. Nagrodą jest 
zaproszenie dla dwóch osób do Kina 
Centrum Kultury na dowolnie wybrany 
seans filmowy.
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OGŁOSZENIA DROBNE
n PRANIE dywanów, wykładzin, tapicerki oraz MYCIE 
elewacji, kostki, parkanów, dachów. Tel. 604 408 618;  
22 662 30 20. Usługi świadczymy u klienta. Dojazd w cenie usługi
n Naprawa rowerów, sprzedaż rowerów używanych 
(holenderki, górale, inne), Grodzisk, ul. Gimnazjalna 16a.  
Tel. 692 465 581
n Firma Probet poszukuje pracownika gospodarczego  
z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Praca 
w Grodzisku Mazowieckim. Gwarantujemy umowę o pracę 
i godne wynagrodzenie. Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt pod nr. telefonu 798 912 400
n Firma Handlowo-Usługowa zatrudni pracowników na 
stanowiska: magazynier i pracownik porządkowy. Kontakt 
mailowy: rekrutacja@merkurion.pl. Kontakt tel. 608 072 645. 
Adres: Merkurion Sp. z o.o. Królewska 14, 05-827 Grodzisk Maz.
n Naprawa lodówek, zamrażarek, lad i szaf chłodniczych. 
Naprawy tylko u klienta. Tel. 601 344 139
n Pranie tapicerek meblowych, samochodowych, 
wykładzin, dywanów, wyłącznie środkami Karcher.  
Tel. 727 605 505
n KUPIĘ KAŻDY SAMOCHÓD – GOTÓWKA OD RĘKI!!!  
Tel. 603 903 405. Za auta krajowe z niskim przebiegiem  
płacę najwięcej!!!
n Firma Probet  poszukuje kierowców z orzeczeniem 
o stopniu niepełnosprawności do przewozu osób 
niepełnosprawnych. Gwarantujemy umowę o pracę i godne 
wynagrodzenie. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt 
pod nr. telefonu 798 912 400
n Rolety, plisy, żaluzje, verticale, moskitiery, akcesoria 
okienne – ceny producenta. Tel. 503 061 409  

f

Zaprasza na zakupy  
do swoich sklepów

Podziękowania

Przywileje dla krwiodawców
Polski Czerwony Krzyż OR Grodzisk Mazo-

wiecki informuje Krwiodawców o istnieją-
cych przywilejach:
l kobietom po oddaniu 5 litrów, a mężczy-

znom po oddaniu 6 litrów krwi lub odpowied-
niej ilości płytek bądź osocza należy się odznacze-

nie III stopnia Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi
l  kobietom po oddaniu 10 litrów, a mężczyznom po oddaniu  

12 litrów przysługuje odznaczenie II stopnia Zasłużonego 
Honorowego Dawcy Krwi
l  dla kobiet po oddaniu 15 litrów, a dla mężczyzn po oddaniu 

18 litrów przewidziano odznaczenie I stopnia Zasłużonego 
Honorowego Dawcy Krwi.

Legitymacja upoważnia do następujących przywilejów:
l  wizyta bez kolejki do lekarza pierwszego kontaktu, do lekarza 

specjalisty wizyta w dniu przyjścia lub do 7 dni roboczych
l  refundowane leki (lista na stronie ministerstwa zdrowia), 

przyspieszone terminy badań, zabiegów, operacji itp.
l bez kolejki w aptekach. 

Wniosek o wydanie legitymacji można wypełnić w punkcie 
poboru krwi: Szpital Zachodni, ul. Daleka, w każdy wtorek 
w godz. 8.30-12.30. Odbiór leg. PCK MOO, ul. Szańcowa 25, 
W-wa, tel. 22 506 51 96. Krwiodawcy zrzeszeni wypełniają 
w swoich Klubach HDK.

Po oddaniu 20 litrów można wystąpić o odznaczenie Honoro-
wy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Wniosek do 
pobrania na stronie http://www.rckik-warszawa.com.pl/ 

Zapraszamy do odwiedzenia strony Krwiodawcy.org
Bożena Bajkowska,  

kierownik PCK OR GM

Dziękujemy ks. Eugeniuszowi Dziedzicowi za 24 lata posługi jako pro-
boszcza w naszej parafii św. Anny. Dziękujemy za dbałość o nasz ko-
ściół, piękne kazania i msze odprawiane przez ks. Eugeniusza. Bóg za-
płać! 30 czerwca przywitaliśmy nowego proboszcza ks. Dariusza Gala 
i życzymy z całego serca, by służył nam przez wiele lat jak ks. Eugeniusz.

Z wyrazami szacunku mieszkańcy Grodziska oraz parafianie:
Piotr Jerzy Zegarowski, Mariusz Zawadka,  

Jerzy Zawadka, Renata Zegarowska

Powróciłem niedawno z żoną z pobytu sanatoryjnego w Mrzeżynie 
(k. Kołobrzegu), organizowanego przez grodziski Związek Emerytów. 
Tą drogą chcę podziękować za doskonale przygotowane przedsięwzię-
cie. Organizacja pobytu przez Związek – doskonała. Podróże i pobyt 
w SUS Travel nadzorowała pani Jadzia, której serdecznie dziękuje-
my. Współtowarzysze pobytu – na poziomie, jaki można sobie tylko 
wymarzyć. Sam obiekt – wyżywienie, położenie i obsługa personelu  
– godne specjalnego podziękowania! 

Oby nas wszędzie tak podejmowano! Dziękujemy!
Wiesław i Danuta Zaborowscy
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Fascynacja cudem
– Mieliśmy w Grodzisku wiele wystaw, ale tak pięknej jeszcze nie było! – mówi 
Aurelia Sobieraj, wieloletni pracownik Ośrodka Kultury, o wystawie rzeźb Łukasza 
Krupskiego, której wernisaż odbył się 30 czerwca w Mediatece. I trudno z tą tezą 
dyskutować, bo liczba eksponatów, poziom zaprezentowanych dzieł i sceneria złożyły 
się na olśniewającą całość. A kto nie widział, może się o tym przekonać do 24 lipca. 
Wyjątkowość ekspozycji podkreślał również 
Łukasz Nowacki. – Są to rzeźby różnorodne 
warsztatowo, działające na zmysły, napa-
wające nas refleksją – mówił witając licznie 
przybyłych na wernisaż gości.

Za odkrycie Mediateki jako miejsca 
prezentacji rzeźby podziękował burmistrz 
Grzegorz Benedykciński. – Wcale nie pla-
nowaliśmy wykorzystania tej przestrzeni 
na takie wystawy. A okazuje się, że ona 
znakomicie się do tego nadaje – mówił bur-
mistrz. – Największą wartością każdego 
miasta są ludzie. Olbrzymim szczęściem 
Grodziska Mazowieckiego jest, że mamy 
rodzinę Krupskich. To rodzina wyjątkowa 
pod każdym względem. Nie tylko dlatego, 
że to rodzina wielodzietna. W tej rodzinie 
rodzice zadbali o to, żeby znaleźć w  dzie-
ciach talenty. Bo przecież każde dziecko ma 
jakiś talent, ale nie wszyscy potrafimy go 
w dzieciach znaleźć – dodał.

Rolę rodziców – Joanny Krupskiej 
i zmarłego tragicznie w 2010 roku 

Janusza Krupskiego – zaznaczył 
sam rzeźbiarz, który dokonał 

oficjalnego otwarcia wy-
stawy. Szczególne słowa 
podziękowania skiero-
wał do babci. Jej nazwi-
sko znane jest z pewno-

ścią każdemu poloniście, 
gdyż osobą, relacje z którą 

Łukasz Krupski nazwał 
przyjaźnią, jest prof. Jadwi-
ga Puzynina. Przyjaźń to 
bardzo istotna nie tylko ze 

względu na inspiracje, lecz 
także z  uwagi na znaczenie, 

jakie odgrywa w przezwyciężaniu kryzy-
sów twórczych i momentów zniechęcenia, 
stale towarzyszących pracy artystycznej. – 
Rzeźby powstają często w samotności, swo-
ich prac nie pokazuję codziennie. Każdy 
sukces poprzedzają porażki, które trzeba 
przejść – mówił Łukasz Krupski. 

Na pewno łatwiej tę trudną drogę prze-
być, gdy w najbliższej rodzinie ma się wy-
bitną humanistkę i można liczyć na jej 
wsparcie. – Rzeczywiście jesteśmy zaprzy-
jaźnieni od bardzo dawna i bardzo dobrze 
się rozumiemy. Zawsze uważałam, że to 
jest tak wielki talent, że on zwycięży. Na 
stole, przy którym pracuję, mam jego rzeź-
bę „Myśliciel”. On ją zrobił, jak był jeszcze 
chłopcem – mówiła prof. Jadwiga Puzyni-
na, która źródeł siły do pokonywania nie-
powodzeń upatruje w metafizyce i religii.

Wystawa pokazuje przekrój twórczości 
Łukasza Krupskiego, absolwenta warszaw-
skiej ASP, który na rzeźbie koncentruje się 
od momentu rozpoczęcia studiów przed 
dziesięcioma laty. Jak sam mówi, nieustannie 
fascynuje go fenomen cudu, jakim jest tajem-
nica tworzenia. – Rzeźba jest dziedziną, któ-
ra w sposób niezwykły pozwala spotkać się 
w refleksji z tą tajemnicą. Bo oto mam kawa-
łek gliny, który jest niczym, i powstaje z nie-
go coś – mówił artysta. Ważnym źródłem 
inspiracji jest dla niego chrześcijaństwo 
i  wartości humanistyczne, a także miłość, 
definiowana jako siła dająca sens istnieniu.

– Dobrze pamiętam, jak 
z pozostałymi dziećmi 
wydobywaliśmy glinę 
z rzeczki i spędzaliśmy 
długie godziny na tym, 

by coś z tej gliny wydobyć. To są jakieś źródła 
doświadczeń z dzieciństwa, ale cudownie, że 
tak wytrwale i tak wiernie potrafi je rozwijać. 
Z podziwem patrzę na jego drogę rzeźbiarską, 
jak zmienia się, jak rzeźby bardzo odbijają 
jego przeżycia, jego zmagania, jego przemy-
ślenia w stosunku do rzeczywistości – mówi-
ła Joanna Krupska, która nie ukrywała dumy 
z syna i jego artystycznych osiągnięć. 

Jak podkreśla kurator wystawy Kinga 
Kunicka, ekspozycja ma dodatkowy ele-
ment wyjątkowości – 20 lipca z udziałem 
autora zaplanowane zostało zwiedzanie dla 
osób niewido-
mych i niedo-
widzących.
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