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Zapraszamy na Dni Grodziska

Przed nami drugi dzień święta naszej gminy. Tradycyjnie piątek upłynie pod
znakiem sportu, a rozgrywki będą odbywały się na obiektach w Grodzisku
Górnym i Grodzisku Dolnym.
Przed południem na Orliku w Grodzisku Dolnym wystartowała „XVII Gminna
Paraﬁada” o Puchar Wójta Gminy Grodzisko Dolne. W Orlikowych zmaganiach
udział zgłosiło 5 paraﬁi: z Grodziska Dolnego, Chałupek Dębniańskich,
Chodaczowa, Wólki Grodziskiej i Zmysłówki.
Młodzież podejmuje rywalizację w kilku konkurencjach sprawnościowych, jak i
meczach piłki nożnej. Wyłonionym zwycięzcom wręczone zostaną puchary.
Rozstrzygnięcie rywalizacji nastąpi w godzinach południowych.
Druga część wydarzeń sportowych będzie mieć miejsce na stadionie w Grodzisku
Górnym, gdzie w rywalizacji fair play powalczy 8 gminnych jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych oraz drużyna specjalna, złożona z przedstawicieli
Orkiestry Dętej.
Czy naszym muzykantom gra na boisku pójdzie tak dobrze jak gra na
instrumentach? Przekonamy się wieczorem. Piłkarskie rozgrywki rozpoczną się o
godz. 17. Zachęcamy do kibicowania.
Trzeci dzień, czyli sobota 7 lipca przyniesie wiele ciekawych wydarzeń i
wystąpień. Na dobry początek, na stadionie w Grodzisku Górnym Juniorki
Młodsze i Seniorki rozegrają piłkarskie pojedynki w ramach Turnieju Piłki Nożnej
Młodziczek i Kobiet „O Puchar Lata 2018”.
Po południu w Ośrodku Kultury w Grodzisku Dolnym odbędzie się III Zjazd
Grodziszczan. Ostatni taki zjazd miał miejsce w roku 1998. Udział w wydarzeniu
zapowiedziało wielu rozsianych po Polsce krajan, piastujących znaczące funkcje i
stanowiska. Są wśród nich zacni profesorowie, księża, lekarze, architekci, i wielu
innych, którzy zechcieli odpowiedzieć na zaproszenie organizatorów i z
sentymentem odwiedzają rodzinne strony.
Jednocześnie nad zalewem Czyste w Grodzisku Dolnym przeprowadzony
zostanie Bieg Żółwia – IV Bieg Grodziski o Puchar Wójta Gminy Grodzisko Dolne.
W programie imprezy biegi dla dzieci w różnych kategoriach wiekowych na
różnych dystansach oraz bieg główny na dystansie 12 kilometrów. Start i meta
biegu przy Barze „U Żusta”.
Sobotę zakończy mecz piłki nożnej oldbojów. Wszystkich wiernych kibiców
piłkarskich zapraszamy na stadion, gdzie drużyna Grodziszczanki powalczy z
zespołem z KS „Oldboys” Kamax Kańczuga.
Niedziela to przede wszystkim koncerty. Gwiazdą wieczoru będzie zespół ŁZY.
Wcześniej usłyszymy koncert Kapeli ZBÓJE. Na grodziskiej scenie wystąpi też
znany z występów w telewizyjnych KABARET KOŃ POLSKI. Wśród dodatkowych
atrakcji nie zabraknie konkursów, gier i zabaw dla dzieci.
Święto gminy zakończymy o godz. 22 barwnym pokazem sztucznych ogni.
Wszystkich serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy. Szczegółowy plakat
znajduje się tutaj
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