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RODZINNA PASJA
Łączą ich więzy krwi i pasja 
do malowania.  19 paździer-
nika odbędzie się wystawa 
ich prac- s. 11

Jacy radni, taka będzie 
nasza mała Ojczyzna...

Główna batalia samorzą-
dowa w naszym regio-
nie rozegra się oczy-
wiście w Grójcu, gdzie 

o fotel burmistrza miasta i gmi-
ny ubiega się czworo kandydatów. 
Trzech z nich znanych jest miesz-
kańcom dość dobrze. Natomiast 
kandydatura jedynej w tym gronie 
kobiety rodziła liczne zapytania. Z 
jej CV wynika jednak, że jest grój-
czanką...

Kto burmistrzem Grójca?
Kandydują na funkcję burmistrza 
gminy i miasta Grójec: 
Anna Sotek - ma 41 lat, reprezen-
tuje Prawo i Sprawiedliwość. Pra-
cowała wcześniej między innymi 
w Kancelarii prezydenta RP An-
drzeja Dudy, obecnie zatrudniona 
jest w PZU Nieruchomości. Z wy-
kształcenia ekonomistka. Do tej po-

ry nie pełniła żadnych funkcji w sa-
morządach.
Jacek Stolarski - obecny burmistrz 
Grójca. Jest gospodarzem miasta i 
gminy od czterech kadencji. Bez-
partyjny.
Dariusz Gwiazda – przede wszyst-
kim harcerz, wiceprzewodniczący 
obecnej rady miejskiej Grójca. 
Artur Banasiewicz dwukrotnie w 
latach (2010 i 2014) bezskutecznie 
ubiegał się o mandat burmistrza. 
Był radnym miejskim. Ekspert przy 
Regionalnym Programie Operacyj-
nym Mazowsza.

Do rady powiatu
W Grójeckim w walce o manda-
ty radnych powiatowych zmierzą 
się kandydaci zgrupowani na sze-
ściu listach: Powiat Samorządowy, 
Prawo i Sprawiedliwość, Powiat 
Sprawny i Przyjazny, Wolni i Soli-

darni, SLD Lewica Razem oraz Ak-
tywni dla Powiatu. 
Ciekawostką jest to, że obecny sta-
rosta Marek Ścisłowski zamierza 
ponownie ubiegać się o fotel bur-
mistrza Mogielnicy (w poprzednich 
przegrał z Sławomirem Chmielew-
skim). A jak wiadomo – nowe prze-
pisy nie pozwalają już startować 
do dwóch samorzadów jednocze-
śnie (jezeli gmina to nie starostwo). 
Z innych ciekawostek warto chyba 
wspomnieć, że dotychczasowy rad-
ny PiS i członek zarządu powiatu 
Paweł Siennicki wystartuje tym ra-

zem z listy Powiat Sprawny i Przy-
jazny (związanej z PSL). 
Pojawiła się też nowa lista – sa-
morządowa, na której znaleźli się, 
m.in. Grzegorz Rejer (dyr. GOK), 
byli wieloletni wójtowie gmin Chy-
nów Grzegorz Górski i Jasieńca 
Marek Pietrzak oraz jeden z najbar-
dziej aktywnych członków obec-
nej opozycji w radzie powiatu - Ja-
nusz Karbowiak. Na funkcję radne-
go z list Wolni i Solidarni wystar-
tuje także były wicestarosta Maciej 
Dobrzyński.

Dokończenie na s. 12

Przed nami wybory (21 października)... Chyba 
nie ma tak gorącego i nerwowego zarazem czasu 
w życiu politycznym, jak najbliższe kilka tygodni 
- podejmiemy decyzję, kto przez najbliższe 5 lat 
będzie gospodarzem naszych małych Ojczyzn.

Rozmowa z Jackiem Stolarskim, kandydatem na burmistrza Grójca z list Komitetu 
Rozwój i Gospodarność
Jest Pan burmistrzem Grójca 
nieprzerwanie od 2002 roku. 
Zdecydował się Pan kandydo-
wać. Dlaczego wyborcy mie-
liby na Pana znowu zagłoso-
wać?
Po pierwsze mam bardzo duże 
doświadczenie i wiedzę dzięki 
wieloletniej pracy w samorzą-
dzie. Moja aktywność na tym 
polu to nie tylko praca na sta-
nowisku burmistrza, ale w ad-
ministracji samorządowej w 
ogóle oraz w radzie miejskiej. 
Mam wiele nowych, ciekawych 
i śmiałych pomysłów i chciał-
bym je wprowadzić w życie w 
przyszłej kadencji z pożytkiem 
dla mieszkańców. Szereg in-
westycji jest w trakcie realiza-
cji, inne rozpoczynają się w tej 
chwili - budowa mieszkań ko-
munalnych, budowa sali sporto-
wej, remont stadionu przy La-
skowej. Gwarantuję uczciwe 
i racjonalne wydawanie środ-
ków gminnych. Wreszcie, co 
ważne, otwartość na ludzi. Wy-

rozkwita i rozwija się, nie tyl-
ko dzięki pracy burmistrza, ale 
przede wszystkim dzięki stara-

Kwitnący Grójec

niom mieszkańców.  To są do-
bre dni dla Grójca i chciałbym 
je kontynuować. Mam jeszcze 
dużo pomysłów, dużo zapału, 
atrakcyjny program wyborczy. 
Proszę o poparcie, bo Grójec to 
dobre miejsce i chcę by był nim 
dalej.

Stoi Pan na czele Komitetu 
Rozwój i Gospodarność. Czy 
mógłby Pan nam przedsta-
wić kandydatów na radnych? 
Czy są wśród nich jakieś nowe 
osoby, jak wygląda parytet i 
jak chciałby Pan zachęcić do 
głosowania na swoich kolegów 
i koleżanki?
Przede wszystkim na dwóch 
„jedynkach” są kandydatki, a 
parytet jest powyżej wymaga-
nego. Na listach mamy kilka 
osób, które są doświadczonymi 
radnymi, ale jest też dużo ludzi 
nowych, młodych. Mamy bar-
dzo ambitny program wybor-
czy. 
                 Dokończenie na s. 2
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daje mi się, że mieszkańcy po-
winni zauważyć, że żyjemy w 
zupełnie innym mieście, które 
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Rozmowa z Jackiem Stolarskim, kandydatem na burmistrza Grójca z list Komitetu Rozwój i Gospodarność

Dokończenie ze s. 1
Cały komitet to zgrany zespół, 
sympatyczne, kompetentne i 
pracowite osoby, które działa-
ją wspólnie, idą w jednej gru-
pie, które już coś zrobiły jako 
społecznicy, jako obywatele. Ale 
są tam też takie, które osiągnę-
ły sukces na polu zawodowym 
- jednym słowem przekrój róż-
nych środowisk. Zachęcam do 
osobistego kontaktu z kandyda-
tami.

Jakie są najważniejsze punkty 
programu burmistrza na nową 
kadencję?
Spójrzmy najpierw na to, co już 
razem osiągnęliśmy. Przełom do-
konał się w 1990 roku - miasto, 
które było ubogie w infrastruktu-
rę poprzez ogromne środki, któ-
re zostały skierowane na jej bu-
dowę – kanalizacyjną, wodną, 
a czego przeciętny mieszkaniec 
nie widzi, pozwoliło zmieniać 
to, co widzimy wszyscy– ulice, 
drogi, szkoły, przedszkola, pla-
ce, parki, place zabaw i obiek-
ty sportowe. Na te działania wy-
korzystaliśmy ogromne środki, 
łącznie ze środkami zewnętrz-
nymi, i to tworzy podstawę do 
przyszłego rozwoju. Natomiast 
rzeczą, na którą teraz należy po-
łożyć największy nacisk, to bu-
dowa dróg w całej gminie, dróg 
z prawdziwego zdarzenia oraz 
dalsza budowa miejsc przezna-
czonych do spędzania wolne-
go czasu dla różnych środowisk, 
mieszkańców w różnym wieku i 
o różnych zainteresowaniach. 
Grójec jest miastem, gdzie 
mieszka coraz więcej ludzi, w 
tym osób dojeżdżających do 
pracy w rejonie Warszawy, któ-
rzy przybyli tutaj i oczekują od 
gminy nowoczesnych obiektów 
sportowych, dobrze wyposażo-
nych, przestronnych świetlic w 
szkołach, placów zabaw, żłob-
ków, klubów sportowych, dobre-
go kina z profesjonalną salą wi-
dowiskową i na to trzeba teraz 
położyć nacisk - na infrastruk-
turę społeczną, stworzyć jesz-
cze lepszą ofertę spędzania cza-
su po pracy, głównie w weeken-
dy. I tym się zajmę. 
Są też postulaty stworzenia ko-
munikacji miejskiej i trzeba się 
nad tym zastanowić. Jest po-
trzebna dla ludzi starszych, dla 
dzieci, które dojeżdżają do szkół. 
Próbowaliśmy to zrobić w latach 

90-ych, ale nie było wówczas za-
interesowania. Widząc, że samo-
chodów przybywa, że stają się 
dla nas zmorą – wszystkie pla-
ce, chodniki są zastawione auta-
mi, to trzeba by to na nowo roz-
ważyć. 
Uratowaliśmy infrastrukturę po 
Grójeckiej Kolejce Dojazdowej 
i chcielibyśmy stworzyć w jej 
dworcu centrum wolnego twór-
czego czasu dla dzieci, dla mło-
dzieży, przeprowadzić tam re-
mont, stworzyć miejsce dla or-
ganizacji, dla zespołów, miejsce 
kreatywne. To jest wspólna wła-
sność czterech gmin i w porozu-
mieniu z nimi będziemy ten pro-
jekt realizować. Chciałbym też 
wynegocjować z samorządem 
Warszawy możliwość dojazdu 
do Grójca autobusami MPK tak, 
byśmy mogli z jednym biletem 
jeździć do Warszawy i po War-
szawie. Oczywiście wymagać to 
będzie dofinansowania ze stro-
ny budżetu samorządu. Komu-
nikacja zbiorowa jest lepsza dla 
środowiska od komunikacji in-
dywidualnej, a wiemy, że kie-
dy Warszawa wprowadzi opłaty 
za wjazd dla starych dużych die-
sli albo podniesie opłaty za par-
kowanie, to wówczas powstanie 
problem dla grójczan, którzy tam 
pracują. 

Jak by Pan podsumował po-
przednie kadencje, jakie są 
największe osiągnięcia grójec-
kiej administracji?
Odpowiem anegdotą - kiedyś 
gościłem tutaj zagranicznego 
samorządowca, który jest te-
raz premierem jednego z euro-
pejskich państw. Kiedy mu po-
kazałem Grójec, to pierwszą 
rzeczą, na którą zwrócił uwa-
gę było to, jak powiedział, że 
„tu wszystko jest nowe!”. Pytał: 
„jak to jest możliwe, że u was 
wszystko jest nowe? Nowe bu-
dynki, nowe drogi, nowe hale, 
nowy basen, nowa infrastruk-
tura!” Na zakończenie powie-
dział: „Grójec to małe miasto, 
w którym każdy człowiek znaj-
dzie coś dla siebie.” Ten samo-
rządowiec jest dzisiaj premie-
rem Macedonii. Zgadzam się z 
nim. Grójec przeżył skok cywi-
lizacyjny od 1990-go roku. Oso-
by, które mieszkają tutaj na sta-
łe albo urodziły się w czasie 
tego procesu, niekoniecznie za-
uważają i doceniają te zmiany. 

Słyszy się czasem, że Grójec to 
bogata gmina i mogłaby sobie 
pozwolić na większe inwesty-
cje niż te przeprowadzone do-
tychczas. 
Przez ostatnie 15 lat zainwesto-
waliśmy w Grójcu aż 200 milio-
nów złotych, a 75 milionów tych 
środków to środki zewnętrz-
ne. Pamiętajmy jednak, że Gró-
jec jest gminą o średnich docho-
dach, a jeśli chodzi o dochody na 
mieszkańca, to jesteśmy na 280 
miejscu w kraju. To i tak dobry 
wynik na prawie 2500 polskich 
gmin, ale dochody Grójca są po-
równywalne z dochodami gmin 
sąsiednich. 
Prowadzimy bardzo odpowie-
dzialną politykę finansową, nie 
zadłużyliśmy gminy, bo nie moż-
na kosztem przyszłych pokoleń 
budować nieodpowiedzialnie. 
Wszystkie inwestycje są staran-
nie planowane. Odpowiedzial-
nie wydajemy publiczne pienią-
dze. Robimy to po kolei, wedle 
przemyślanego planu: oświata, 
przedszkola, drogi, kino, dom 
kultury, basen, boiska sportowe. 
Powoli środki zewnętrzne na in-
frastrukturę kończą się, a środ-
ków unijnych będzie ubywało. 
Wydaje mi się, że wydając pie-
niądze odpowiedzialnie, można 
co roku w nowe projekty inwe-
stować. W planowaniu budżetu 

Kwitnący Grójec

Zagrodowy biznes bez pośredników..?
Dowiedziałam się właśnie, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, 
która ma ułatwić sprzedaż żywności przez rolników do sklepów i restau-
racji. Ustawa ma zapewnić rolnikom sprzedawanie produktów bez korzy-
stania z pomocy pośredników i przetwórców, którzy narzucają marże od-
bierające im większość zysków. Zdaję sobie sprawę, że to dla takich po-
mniejszych (zagrodowych) producentów masła, kurczaków i jajek dobra 
nowina. Jak słyszałam, pośrednicy to zmora dzisiejszej wsi. Może więc 
rzeczywiście bezpośrednia sprzedaż wyjdzie na dobre obu stronom: nam 
i rolnikom?
Tylko, że to żdna nowość. A co innego dzieje się na targowiskach, jak choć-
by w Grójcu co czwartek? Wiem, że to będzie bardziej sformalizowane, 
odpowiednio opodatkowane, że tworzy się jakaś specjalna platforma, któ-
ra wyręczy rolników w transporcie, w ogóle kojarzeniu producenta z klien-
tem itd. Ale nic nie słyszałam, aby przy tej okazji mówiono coś o bezpie-

czeństwie żywności i żywienia, zwłaszcza, że taka sprzedaż świeżych pro-
duktów miałaby się też odbywać przez internet. Podzieliłam się tą wiado-
mością z sąsiadką. I co usłyszałam? Nie kupię nic do jedzenia od obcej oso-
by! Nie przełknęła bym czegokolwiek nie widząc kto, jak i w jakich wa-
runkach to przygotowuje. Chyba że mówimy o jajkach. Na targu kupu-
ję ewentualnie ser od znajomej gospodyni, tak samo jak kurczaki. Wiem 
czym je karmi – dodała sąsiadka. Ja mam podobne odczucia. Nikt mi prze-
cież nie zagwarantuje jakości produktów, np. że masło nie jest pomiesza-
ne z margaryną, w jakich warunkach było robione albo jajka nie pochodzą 
z dużej fermy, a rolnik jest tylko słupem. O mięsie nawet nie wspominam. 
Inny mój znajomy mówi, że taki handelek z rolnikiem, to jak rondelek do 
gotowania bigosu na wesele – można tam wrzucić wszystko. Idea sama w 
sobie jest słuszna, ale wcielić ją w praktykę życia codziennego będzie nie-
zmiernie trudno. O ile sobie przypominam, to już drugie podejście do tego 
pomysłu. Ciekawe czy tym razem będzie udane.

Pozdrawiam grójczanka
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chodzi nie tylko o to, by rozważ-
nie inwestować, ale też utrzy-
mywać istniejącą infrastruktu-
rę – przedszkola, administrację, 
kulturę, obiekty sportowe, dogi, 
chodniki, czystość i dopiero po 
zrealizowaniu tych zadań, moż-
na myśleć o inwestycjach. Mamy 
ich jednak wiele. 

Czy może się Pan odnieść do 
takich zarzutów, jakie się po-
jawiają, dotyczących niedofi-
nansowania takich obiektów i 
instytucji jak amfiteatr, szpi-
tal? Jak Pan widzi te proble-
my, jaka jest ich przyszłość?
Musimy sobie zdawać sprawę, 
że są zadania, które musi reali-
zować powiat i są takie, które 
należą do samorządu gminnego. 
Są to obiekty należące do powia-
tu. Od lat powtarzam, że jestem 
otwarty na współpracę i chęt-
nie udzielam pomocy, kiedy po-
trzeba, jak w przypadku szpita-
la, dla którego kupuję niezbęd-
ną aparaturę, między innymi ko-
lonoskop za 100 tysięcy złotych, 
łóżka i szafki za kolejne 90 ty-
sięcy, umarzałem zadłużenia, ale 
oczekuję tu także aktywności ze 
strony powiatu, który musi sam 
coś zaproponować. Problem am-
fiteatru staje się problemem pa-
lącym, musimy go wyremonto-
wać i oddać mieszkańcom. Po-

wiat niestety nie ma na to środ-
ków. Ja jestem gotowy przystą-
pić do remontu i budowy nowo-
czesnego obiektu widowiskowe-
go. Potrzebujemy go.

Wiele polskich miast boryka 
się z problemem wyludnienia. 
W Grójcu nie ma tego proble-
mu, wręcz przeciwnie, co roku, 
od wielu lat, przybywa nam oko-
ło 300 osób. Ma to bardzo duży 
wpływ na gminę. Grójec jest 
przyjaznym i atrakcyjnym mia-
stem, bo jest niedrogie, leży bli-
sko Warszawy i w poprzednich 
latach wiele osób osiedlało się 
tutaj, podejmowało pracę, tutaj 
albo stąd jeździło do Warszawy. 
Z drugiej strony mamy więcej 
dzieci, a więc potrzebne są nowe 
przedszkola, szkoły, żłobek. Dla 
samorządu to większe obciąże-
nia - więcej dzieci w przedszko-
lu, więcej dzieci w szkołach, a 
przecież subwencja oświatowa 
pokrywa tylko w 45% potrzeb 
edukacyjnych i wychowaw-
czych. Ale ci mieszkańcy pła-
cą podatki, które z roku na rok 
są większe i powodują, że rozwi-
jamy się, a wiele polskich miast 
się kurczy, spada ilość miesz-
kańców, maleją wpływy z podat-
ków, nie inwestuje się i nie bu-
duje mieszkań. Grójec jest jedy-
nym miastem spośród czterech w 
naszym powiecie, w którym licz-
ba mieszkańców rośnie. To bar-
dzo pozytywny trend i synoptyk 
na przyszłość.

Jak Pan się odniesie do rządo-
wych zapowiedzi dawania pie-
niędzy tylko tym samorządom, 
które nie „warczą” na rząd?
Jak mówiła Margaret Thatcher 
– rząd nie rozdaje pieniędzy, bo 
żadnych pieniędzy nie ma, dys-
ponuje jedynie naszymi wspól-
nymi środkami, a standardy ich 
wydawania powinny być jedna-
kowe dla wszystkich. 

Co chciałby Pan powiedzieć 
swoim wyborcom?
Chcę prosić o oddanie głosu na 
mój program i na program mo-
jego komitetu. Mieszkańcy znają 
mnie i wiedzą, że pracuję odpo-
wiedzialnie, że mam dużo ener-
gii i nowych pomysłów. Obiecu-
ję, że będę je spełniał i się z nich 
rozliczę. Proszę mieszkańców o 
zaufanie. Mógłbym dodać jesz-
cze, pół żartem, pół serio, że ja 
„nie muszę, ale chcę”. 

MATERIAŁ SPONSOROWANY
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Odsłonięcie tablicy poświęconej 
rodzinie Kwapiszów
W czwartek, 6 września na zieleńcu 
przy ul. Mogielnickiej odbyło się 
odsłonięcie tablicy poświęconej 
pamięci zamordowanych 6 września 
1944 r. członków rodziny Kwapiszów: 
Eleonory, Zofii i Józefa.

W uroczystości wzięli 
udział: Burmistrz Gmi-
ny i Miasta Grójec Ja-
cek Stolarski, zastępcy 

burmistrza - Tadeusz Krzyżanowski i 
Karol Biedrzycki, członkowie rodziny 
Kwapiszów, mjr. Marian Kołomański - 
żołnierz AK, radni Rady Miejskiej, dy-
rektorzy gminnych jednostek organiza-
cyjnych, dyrektorzy szkół, nauczycie-
le, poczty sztandarowe szkół, ucznio-
wie oraz mieszkańcy.
Na początku uroczystości miało miej-
sce powitanie przybyłych gości oraz 
krótkie wprowadzenie przybliżające 
wydarzenia z września 44 r. Następ-
nie ks. dziekan Zbigniew Suchecki po-
prowadził modlitwę za ofiary II woj-
ny światowej, wspominając, w sposób 
szczególny, członków rodziny Kwapi-
szów.
W dalszej kolejności głos zabrał Janusz 
Time, wnuk zamordowanej Eleonory, 

naoczny świadek wydarzeń w gospo-
darstwie dziadków. Pan Janusz podzie-
lił się z zebranymi swoimi wspomnie-
niami z pamiętnych dni, a także po-
dziękował burmistrzowi Jackowi Sto-
larskiemu za stworzenie miejsca pa-
mięci zamordowanych członków jego 
rodziny. Kilka słów do zebranych skie-
rował również burmistrz Stolarski. Od-
nosząc się do tragicznych wydarzeń, 
mających miejsce w Grójcu podczas II 
wojny światowej, burmistrz podkreślił 
potrzebę ich upamiętnienia.
Punktem kulminacyjnym uroczystości 
było odsłonięcie tablicy pamiątkowej, 
którego dokonali: burmistrz Jacek Sto-
larski oraz wnukowie zamordowanej 
Eleonory - Janusz Time i Janusz Kwa-
pisz. Pod tablicą zapalono symbolicz-
ny znicz, a następnie przybyłe delega-
cje oraz goście złożyli kwiaty.
Organizatorem uroczystości był Bur-
mistrz Gminy i Miasta Grójec.
Chęć opieki nad miejscem pamięci ro-
dziny Kwapiszów, w imieniu uczniów 
swojej placówki, zadeklarował dyrek-
tor Szkoły Podstawowej nr 2 w Grój-
cu, Mariusz Wojno.

UGiM Grójec

SZANOWNI 
MIESZKAŃCY,

      
 kandyduję do 

Rady Powiatu Grójeckiego. 

Proszę o Państwa głos.

KW POWIAT SAMORZĄDOWY
Pozycja na liście nr 2

GRZEGORZ REJER
"Grójec jest najważniejszy"

Urzędowi Miasta i Gminy, a w szczególności burmistrzowi Jackowi 
Stolarskiemu, serdeczne podziękowania, z serca płynące za organi-
zację doniosłej i godnej uroczystości upamiętniającej tragiczne wy-

darzenia z września 1944 roku w imieniu rodziny 
składają: Adam i Janusz Kwapiszowie 

W ostatnich miesiącach nasza 
redakcja otrzymuje coraz więcej 
listów, e-maili i telefonów od 
Czytelników o fatalnej sytuacji 
w grójeckim PKS. Zdaniem 
pasażerów firma dba wyłącznie o 
własny interes, pasażerów ma w 
głębokim poważaniu – jak określiła 
to jedna z respondentek.

Dla przykładu opowie-
działa nam o „podróży” 
z Warki do Grójca po-
rannym autobusem PKS 

Grójec.

Zaproszenie dla prezesa...
- Spóźnił się kilkanaście minut na 
samym wstępie, a później powięk-
szał opóźnienie z każdym posto-
jem po drodze. Do Grójca doje-
chaliśmy - upchani w pojeździe jak 
szprotki w puszcze, spoceni, poobi-
jani, nie mówiąc już zapachach – po 
ponad godzinie. Szkoda, że pan pre-
zes nie przejedzie się czasem firmo-
wym autobusem, aby zobaczyć, w 
jakich warunkach przewozi swoich 
klientów. Wtedy może byłby bar-
dziej ludzki..! 

Autobus sam nie pojedzie
Od razu po otrzymaniu e-maila 
zwróciliśmy się z prośbą do prezesa 
PKS Grójec Wiesława Celejewskie-
go o wyjaśnienie. Nie tylko zresztą 
o ten poranny kurs z Warki, ale rów-
nież o przyczynę zlikwidowania po-
nad 40 innych połączeń. Okazuje sie, 
że sprawa jest właściwie bardzo pro-
sta.
– Jeżeli chodzi o linię Grójec - War-
ka, właśnie ją szczegółowo monito-
rujemy – mówi prezes Celejewski. 
– Zdaję sobie sprawę, że nie zapew-

PKS Grójec - autobusem ktoś musi kierować
nimy pasażerom wymaganego kom-
fortu podróżowania, ani nawet prze-
strzegania rozkładu jazdy co do mi-
nuty. Przyczyna zawsze będzie ta 
sama. Mamy dramatyczną sytuację 
jeżeli chodzi o kierowców. Kilka-
naście autopusów stoi, gdyż – jak to 
mówią – same nie pojadą. Nie mam 
po prostu do nich obsady. Między in-
nymi to właśnie jest przyczną likwi-
dacji wielu połączeń. Pracujemy nad 
łączeniem kursów, analizujemy natę-
żenie ruchu, liczbę pasażerów na po-
szczególnych trasach i określonych 
godzinach. Proszę mi wierzyć, że 
gdybyśmy mieli kierowców – sytu-
acja wyglądałaby trochę inaczej.

Co na to samorządy..?
A co do zlikwidowanych kursów... 
Z pewnością dociera do nas wię-
cej skarg, próśb i złorzeczeń niż do 
państwa redakcji. Wiemy doskona-
le, co grójczanie o nas myślą. Zda-
jemy sobie sprawę, że rozpoczął się 
rok szkolny, jest większe niż w wa-
kacje zapotrzebowanie, a my aku-
rat rezygnujemy z połączeń. Proszę 
jednak zrozumieć – autobusem musi 
ktoś kierowć. I tak dokonujemy kar-
kołomnych połączeń, aby jak naj-
więcej osób mogło skorzystać z na-
szej komunikacji.
Dopóki jednak nie dojdziemy do po-
rozumienia z samorządami w spra-
wie finansowania poszczególnych 
tras – sytuacja niewiele się zmie-
ni – zakończył prezes Wiesław Ce-
lejewski.

Leszek Świder
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samo-
chodowej Sp. z o.o. w Grójcu informuje 
PT. Podróżnych, że z dniem 01 i 12-09-
2018 zostały wprowadzone zmiany na 
n/w kursach

 
KURSY
ZAWIESZONE
Wilków – Grójec z godz. 5:40
Tarczyn – Kotorydz –Grójec z godz. 
5:15
Ciechlin – Grójec z godz. 6:00 
Grójec – Błędów z godz. 7:30
Błędów – Grójec z godz. 9:10
Grójec – Ciechlin z godz. 7:40
Ciechlin – Grójec  z godz. 8:15
Grójec – Falęcin z godz. 9:30
Falęcin – Grójec z godz. 10:00
Grójec – Ciechlin z godz. 11:00 
Ciechlin – Grójec z godz. 11:30 
Ciechlin – Grójec z godz. 16:25
Grójec – Lipie z godz. 15:40
Warszawa – Kruszew – Grójec z 
godz. 15:40
Warszawa – Kruszew – Grójec z 
godz. 20:15
Warka – Ostrołęka –Warka z godz. 
7:00
Warka – Ostrołęka – Warka z godz. 
15:30
Warka – Warszawa Metro z godz. 
6:25
Warszawa Metro – Warka z godz. 
10:15
Grójec – Warka – Białobrzegi z godz. 
14:45
Białobrzegi – Warka – Grójec z godz. 
13:00
Grójec – Nowe Miasto przez Mogiel-
nicę z 12:30
Nowe Miasto – Warszawa przez Mo-
gielnicę z godz. 14:00
Białobrzegi – Klwów z godz. 15:30
Białobrzegi – Pnie – Białobrzegi z 
godz. 14:00
Białobrzegi – Stromiec z godz. 12:45
Stromiec – Białobrzegi z godz. 13:00
Białobrzegi – Klwów z godz. 5:40
Białobrzegi – Ulaski St. z godz. 6:10
Ulaski St. - Białobrzegi z godz. 17:00
Klwów – Białobrzegi z godz. 16:15
Białobrzegi – Goszczyn z godz. 
17:45
Goszczyn – Białobrzegi z godz. 
18:40
Białobrzegi – Osuchów z godz. 
15:15
Osuchów – Białobrzegi z godz. 
15:30

MATERIAŁ SPONSOROWANY
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Mniej lub bardziej 
intensywna wal-
ka z dopalacza-
mi trwa w naszym 
kraju od nie-

mal 10 lat, czyli właściwie od mo-
mentu, gdy problem dotarł do szer-
szej świadomości publicznej. Jedne 
punkty sprzedaży policja zamyka-
ła, a w ich miejsce pojawia się kil-
ka nowych. Był to – i wciąż, nieste-
ty, jest – bardzo intratny biznes. Pa-
miętamy z medialnych doniesień 
sylwetkę „króla dopalaczy”, Dawi-
da B., wówczas 23-latka, który na 
handlu dopalaczami zarobił na po-
rsche i apartament na Lazurowym 
Wybrzeżu. W końcu ciągłe dzia-
łania policji, SANEPID-u i innych 
służb doprowadziły do likwidacji 
jego interesu. 

Zatruło się 445 osób 
W kolejnych latach losy Dawida B. 
układały się różnie – najpierw ser-
wował wątróbkę w jednym z toruń-
skich lokali. Potem, w 2015 roku, 
wbrew zakazowi, otworzył sklep, 
sprzedał trochę dopalaczy i natych-
miast został aresztowany. Sąd ska-
zał go na 2 lata więzienia. Co cieka-
we, nie trafił za kratki, bo sędzia wa-
runkowo zawiesił wykonanie kary. 
Kłopoty „króla dopalaczy” się jed-
nak nie skończyły. Jak informuje 
„Dziennik Łódzki”, wymiar spra-
wiedliwości próbuje pociągnąć go 
do odpowiedzialności za to, „że w 
2010 roku w Łodzi i innych mia-
stach w kraju poprzez sieć sklepów 

Smart Szop, których był właścicie-
lem, handlował dopalaczami okre-
ślając je jako artykuły kolekcjoner-
skie.” 
Gdyby dziś Dawida B. przyłapa-
no na handlu dopalaczami, groziła-
by mu kara znacznie wyższa niż 2 
lata więzienia. Sejm znowelizował 
bowiem ustawę o dopalaczach. W 
myśl nowych przepisów za ich po-
siadanie można trafić do zakładu 
karnego nawet na 3 lata, zaś za han-
del – na 12 lat. 
Zaostrzenie prawa było kwestią cza-
su. Bo choć większość stacjonar-
nych punktów sprzedających dopa-
lacze została zlikwidowana, to pro-
blem wcale nie zniknął. Według da-
nych Głównego Inspektoratu Sani-
tarnego, tylko w czerwcu dopala-
czami w Polsce zatruło się 445 osób. 
W samym Trzebiatowie (woj. za-
chodniopomorskie) po zażyciu tych 
substancji do szpitala trafiło 16 mło-
dych ludzi. „Widok był przerażają-
cy, chłopak zaczął się wyginać w 
różne strony jakby był opętany, jego 
ciało przyjmowało przedziwne po-
zycje” – pisało o tej sprawie wp.pl. 

„Wciągacze wilgoci”
Dziś handel dopalaczami odbywa 
się głównie przez internet. Naszej 
redakcji zajęło ledwie kilka chwil, 
by znaleźć stronę, gdzie prawdopo-
dobnie moglibyśmy je kupić (stronę 
zarejestrowano w jednym z krajów 
Europy Zachodniej, ale prowadzona 
jest w języku polskim). Wprawdzie 
witryna wita informacjami, że „skła-

danie nowych zamówień jest wyłą-
czone”, oraz że „zakładanie nowych 
kont jest aktualnie wyłączone”, ale 
mogę zapoznać się z cenami i na-
zwami produktów. Mogę też napi-
sać maila.
Pierwszy z brzegu produkt – 100 
g za 450 zł (można również płacić 
kryptowalutą). Sprzedawca infor-
muje, że jest to środek pochłaniają-
cy wilgoć, nie należy go spożywać 
i trzeba chronić go przed dziećmi. 
Ale już na forum dotyczącym dopa-
laczy użytkownik dokładnie opisu-
je jego działanie. Stwierdził, że po 
zażyciu nie poleca wychodzić do 
ludzi, bo po 2-dniowym maratonie 
wygląda strasznie. Inne fragmen-
ty nie nadają się do cytowania. Są 
w nich dokładniejsze informacje na 
temat wpływu tego środka na czło-
wieka. 
I kolejny „wciągacz wilgoci” ze 
strony. 7 smaków do wyboru, 15,50 
zł za buteleczkę. Efekt działania – 
jak piszą użytkownicy na forum – 
„psychodeliczny”. „Totalne odmu-
lenie” po godzinie. Doświadczony 
forumowicz twierdzi, że po zażyciu 
tego dopalacza muchy na oknie wy-
glądały jak konie biegnące po nie-
bieskiej łące. 

Forum działa
Kilka chwil poszukiwań i znajduje-
my następną stronę z dopalaczami. 
Tak jak poprzednią zarejestrowano 
w zachodniej Europie, ale prowa-
dzona jest w języku polskim. Za po-
średnictwem witryny można zaku-

pić ponad 20 różnego rodzaju środ-
ków - jedne wyglądają jak kryształ-
ki, inne jak skawalony cukier pu-
der lub kamień, a jeszcze inne ma-
ją po prostu kształt tabletek. Dzia-
łanie każdego produktu szczegóło-
wo opisane jest na forum „branżo-
wym”. Jeden działa euforycznie, 
drugi psychodelicznie, trzeci po-
budza niepohamowane łaknienie, 
a czwarty powoduje „ciężki zjazd” 
(w skrócie: kac po narkotykach i 
dopalaczach). Są też szczegółowe 
rady - ile powinien brać doświad-
czony użytkownik, a ile początku-
jący. 
Dla osób nie mających kontaktu z 
takimi specyfikami opisy te są szo-
kujące. „Odcięło mi jakby nogi, nie 
potrafiłem słowa wypowiedzieć, z 
relacji bliskich zachowywałem się 
jak osoba z zespołem downa albo 
i gorzej, no i zadzwonili po karet-
kę, od razu na toksykologie i 2 dni 
wycięte z życia.” „Fakehasz, turbo-
hasz, synt. kanna. Niedawno chło-

pakom płuca wysiadły po tym i po-
trzebowali przeszczepu. Nie pole-
cam choć sam tęsknie”. „Po jednym 
większym buszku skończyłem na 
rozmowie z diabłem i rozniesionym 
w pył pokoju, totalna odcinka, wy-
mioty.” To tylko kilka przykładów. 
Lektura wpisów na forum tylko 
utwierdza w zdaniu, że policja po-
winna ostro walczyć z dopalacza-
mi. Nie można mieć wątpliwości, 
że są to środki niezwykle szkodliwe 
¬– nie tylko dla użytkownika, ale i 
dla całego otoczenia. Niestety, na-
wet ci, którzy mieli wyjątkowo złe 
doświadczenia z tymi specyfikami, 
nadal są ich fanami, nadal ekspery-
mentują z substancjami, z dawkami. 
Na forum zaś udzielają sobie po-
rad w stylu: co zeznawać na policji, 
by nie narobić sobie i innym „lipy”. 
Mają też nadzieję, że nowelizacja 
ustawy o przeciwdziałaniu narko-
manii zostanie uznana za niezgodną 
z konstytucją. 

Dominik Górecki

Choć grójecka policja w ostatnim czasie nie zatrzymała nikogo za handel czy 
posiadanie dopalaczy, nie oznacza to, że w naszej okolicy nie ma problemu z 
tymi używkami.

Dopalacze - odlot na całe życie

Nie zamierzamy jednak 
wchodzić w polemiki 
ani z pacjentami, ani 
z pracownikami szpi-

tala, jak również z przedstawicie-
lami starostwa, które jest de facto 
właścicielem spółki zarządzają-
cej PCMG. Opinia o szpitalu jest 
tak rozbieżna, jak ocena dokonań 
„Dobrej zmiany” w naszym spo-
łeczeństwie...
W tej sytuacji nie dziwimy się, że 
prezes PCMG Marzena Barwic-
ka zarzuca naszej redakcji błęd-
ną interpretację faktów, wybiór-
cze przytaczanie ocen pacjentów, 
niezgodny ze stanem faktycznym 
stan wyposażenia w sprzęt i bra-
ki kadrowe, w szczególności jeśli 
chodzi o biały personel. 
 
Nowy sterylizator
No proszę, mieliśmy w szpitalu 
radosną uroczystość, a my - jak 
zwykle – psioczymy i narzeka-
my. Zgodnie więc z przyrzecze-
niem złożonym pani prezes, że 
będziemy pisać tylko prawdę i 
wyłącznie prawdę... podajemy 
do publicznej wiadomości.
W grójeckim PCMG odbyła się 
we wtorek uroczystość odda-
nia do użytkowania sterylizator-
ni na 4 piętrze szpitala. Spotka-

PCMG frontem (chyba) do...pacjenta

nie miało miejsce na podeście 
przed windą i w korytarzyku pro-
wadzącym do pomieszczeń. To 
dość istotne, gdyż goście tłoczą-
cy się na podeście schodów (win-
da była w pełnym ruchu) niewie-
le widzieli i słyszeli. Rozpozna-
liśmy oczywiście głosy ministra, 
posła Suskiego i rzecznik pre-
miera Mateusza Morawieckiego 
Joanny Kopcińskiej, ale pozosta-
łe osoby trudno było rozpoznać, 
Dlatego co chwila słychać było: 
kto i o czym teraz mówi? Wła-
ściwie nie było to istotne (choć 
znalazły się osoby oburzone, że 
PiS urządził sobie wiec). Wszy-
scy prominenci byli wzruszeni, 

że mają zaszczyt dokonać tak do-
niosłego wydarzenia, jak otwar-
cie dla pacjentów 4 piętra w gró-
jeckiej placówce. Natomiast pre-
zes Barwińska dziękowała z całe-
go serca i zapraszała do częstsze-
go odwiedzania szpitala. Trzeba 
przyznać, że spotkała się z dow-
cipną ripostą posła Suskiego: 
Ale chyba nie w roli pacjenta..? 
Wszyscy gruchnęli śmiechem i 
od razu atmosfera się rozluźni-
ła. Ksiądz....... dokonał poświę-
cenia, prominenci przecięli wstę-
gę i ruszyliśmy na zwiedzanie. 
Już w pierwszym pomieszczeniu 
czekała na nas niespodzianka. 
Olbrzymia metalowa szafa z za-

montowanymi w niej szufladami 
przypominała nam... Cóż, takie 
mieliśmy pierwsze skojarzenie. 
Okazało się na szczęście błędne, 
bo patrzyliśmy i podziwialiśmy 
sterylizator.
 
Przenosiny polikliniki
Długo wahaliśmy się, czy napi-
sać o swoich późniejszych wra-
żeniach, żeby prezes Barwic-
ka znów nie nabrała podejrzeń, 
że stajemy w poprzek jej pla-
nów budowy wzorcowego szpi-
tala. Jeżeli ktoś był jednak w ja-
kiejkolwiek placówce oświato-
wej i zmniejszy proporcje kory-
tarza - może sobie darować wizy-
tę w... przyszłej poliklinice. Tak, 
tak, tu właśnie będzie przeniesio-
na ta placówka z piętra budyn-
ku, gdzie na parterze mieszczą 
się sale do dializ. Jak twierdzi 
prezes Barwicka – ułatwi to ży-
cie pacjentom. My nie jesteśmy 
do końca przekonani. Gdy pytali-
śmy pacjentów – też się zastana-
wiali, ale to przecież administra-
cja szpitala wie lepiej...
Kolejne więc pomieszczenia na 
4 pietrze świeciły pustkami, choć 
przyznać trzeba, że odnowione, 
pomalowane, przygotowane na 
przyjęcie wyposażenia i chorych.

Bankiet z pacjentami w tle
Po kilku minutach wszyscy więc 
zeszli na parter budynku, gdzie 
nastąpiło pożegnanie prominent-
nych gości (wiadomo, nie mają 
czasu). Reszta została zaproszo-
na na skromny poczęstunek. Były 
więc flaki, mięsiwa i pierogi na 
gorąco (te ostatnie podsmażane 
oczywiście), kluseczki i sałatki 
oraz słodki stół o kawie i herba-
cie nie wspominając. Spróbowa-
liśmy flaczków i pierogów, ale w 
tym momencie przypomnieliśmy 
sobie o pacjentach przykutych 
do szpitalnych łóżek i ochota na 
ciastka nam przeszła.
Zanim jednak opuściliśmy salkę, 
poprosiliśmy prezes Barwicką o 
komentarz do rozpoczętej budo-
wy SOR i lądowiska dla helikop-
terów. Na nasze stwierdzenie, że 
„pod nóż” poszedł szpitalny park, 
w pień wycięto kilkadziesiąt 
50-letnich drzew - prezes Barwic-
ka odpowiedziała, że niestety, ale 
taki scenariusz przewidywał plan 
inwestycji. Jednak przyszli pa-
cjenci niech się nie martwią. Po 
zakończeniu budowy, zieleń tu 
powróci - uspokajała. Tylko w ja-
kiej formie..? Ale takiego pytania 
już nie zadaliśmy.

Leszek Świder

Rzadko, przyznajemy, pisaliśmy w przeszłości dobrze o Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu. Trudno jednak o pozytywne 
oceny, gdy pacjenci opisując swój pobyt w tej placówce mówią publicznie: Chwała Bogu, jeszcze żyję. Na domiar złego stwierdzenie to 
pada m.in. z ust radnego powiatowego. Poza tym nie można przecież chwalić firmy, która generuje niebotyczne długi.
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Eksperci szacują, że w tym 
roku zbierzemy około 4,8 - 
5 mln t jabłek (czyli o 50% 
więcej niż w 2017 r.), jeżeli 

oczywiście ta praca będzie się produ-
centom opłacać. Wielu bowiem już 
dzisiaj, w połowie zbiorów mówi, że 
część owoców po prostu pozostanie 
na drzewach, albo pod nimi...

Poniżej kosztów produkcji
Oczywiście tak wysokie zbiory i 
trudności z ich zbyciem, przyczynia-
ją się do spadku cen owoców na ryn-
kach zarówno wewnętrznym, jak i w 
eksporcie. Nie o same jabłka zresztą 
chodzi. Ceny wiśni na rynkach hur-
towych w sierpniu br., były niższe w 
stosunku do sierpnia 2017 r. o 70%, 
śliwek o 64%, gruszek o 44%, a tru-
skawek o 23%. Takiego regresu ce-
nowego od wielu lat nie było.
Oczywiście taka sytuacja na rynku 
owoców – to raj dla zakładów prze-
twórczych. Rosnąca podaż surowca 
spowodowała, że za jabłka na soki 
tłocznie płaciły 0,22 zł/kg (mniej o 
71% niż w sierpniu 2017 r.). Jak szyb-
ko taniały owoce pokazuje porówna-
nie cen z sierpnia i lipca. W sierpniu 
przeciętne ceny jabłek oferowane na 
rynkach hurtowych zmniejszyły się 
o 34%, przez spółdzielnie ogrodni-
cze o 40%, a przez firmy eksportują-
ce o 49% w stosunku do lipca. 
Paradoksalnie więc rekordowy zbiór 
jabłek może się dla sadowników 
okazać katastrofalny z ekonomicz-
nego punktu widzenia. Produkcja ki-
lograma owoców tzw. przemysło-

REKORD, KTÓRY POGRĄŻY SADOWNICTWO?

wych, czyli do przerobu wynosi bo-
wiem około 35-40 gr. Tymczasem ta-
kiej ceny nie oferuje żaden z zakła-
dów na terenie naszego kraju. Czy 
można się dziwić, że sadownicy pro-
testują?

Celowo zaniżają ceny..?
Syutacja jest tak napięta, że w Mini-
sterstwie Rolnictwa zorganizowano 
nawet spotkanie „ostatniej szansy” 
przetwórców z sadownikami. Cho-
dziło oczywiście o drastycznie ni-
skie ceny oferowane przez zakłady 
za jabłka do przerobu. Okazało się, 
że większość przetwórców w ogóle 
nie chce rozmawiać na ten temat. Po 
prostu nie pojawili się w Warszawie. 
Do stołu zasiedli jedynie przedstawi-
ciele: Döhler Polska, Real i Hortex. 
Ale spotkanie i tak zakończyło się 
brakiem konkretnych ustaleń, a mó-
wiąc wprost - fiaskiem.
Sadownicy dowiedzieli się jednak, 
że cena 35 gr. za kg byłaby do zaak-
ceptowania pewnie przez obie stro-
ny, ale inne firmy przetwórcze (tu 
nieobecne), celowo zaniżają ceny. 
Tymczasem wiadomo już, że zbiory 
jabłek w Chinach będą o 12 mln ton 
(30%) niższe, co automatycznie od-
bije się na światowej produkcji soku. 
W tej sytuacji Polska będzie najwięk-
szym producentem koncentratu jabł-
kowego na świecie. Kto więc zarobi? 
To pytanie retoryczne...

Są i będą protesty
Ponieważ nie udało się dogadać z za-
kładami przetwórczymi, sadownicy 

postanowili rozwiązać spór o ceny w 
sposób siłowy. Oddziały Lubelskie 
Związku Sadowników RP protesto-
wały pod zakładami Sokpol Koncen-
traty Zagłoba, Rauch Kluczkowice 
i Appol Opole Lubelskie. W mazo-
wieckim protest odbył się 24 wrze-
śnia pod Zakładem Przetwórczym w 
Białobrzegach.

KUPS odpowiada
Krajowa Unia Producentów So-
ków poinformowała w specjalnym 
oświadczeniu, że jako branża jest 
otwarta na dialog na temat cen sku-
pu owoców. Spór powinien być jed-
nak rozstrzygnięty na podstawie ar-
gumentacji merytorycznej, a nie si-
łowej. Oskarżanie KUPS, o zmo-
wy cenowe są bezpodstawne. Produ-
cenci owoców nie dostrzegają, że na 
cenę, jaką oferują za jabłka przedsię-
biorcy, wpływają: rekordowa tego-
roczna produkcja jabłek; 
konieczność dostosowania kosztu 
zakupu owoców do przetwórstwa 
do cen, jakie za finalny produkt – za-
gęszczony sok jabłkowy - są skłon-
ni zapłacić jego główni odbiorcy, tj. 
kraje Europy Zachodniej; warunko-
wania finansowe poszczególnych za-
kładów przetwórczych; specyficzna 
organizacja skupu owoców dla prze-
twórstwa.

Co zrobić?
Przede wszystkim sadowników w ich 
trudnej sytuacji powinien wspierać 
rząd. Dzisiaj już wiadomo, że będzie 
to trudne. Pomocy mogą też oczeki-

Ile sadownicy tracą na sprzedaży jabłek w tym sezonie w stosunku do ubiegłego? 
Średnio 22% przy sprzedaży hurtowej, w spółdzielniach ogrodniczych o 45%, a w firmach 
eksportujących o 51%. Odbiorcy tłumaczą, że owoców jest tak dużo, że mogą dyktować ceny. 
Nikt jednak nie wspomina o tym, że potrzeba było włożyć tyle samo a nawet więcej pieniędzy, 
pracy i środków, aby wyprodukować tak bogaty plon.

wać od Unii Europejskiej – choćby 
uruchomienie mechanizmu wspar-
cia w postaci „Wycofania z rynku w 
bieżącym roku 500 tys. ton jabłek”. 
Ustabilizowałoby to cenę minimalną 
i unormowało rynek. Owoce te mo-
gły by być przeznaczone na produk-
cję energii – bioetanol lub wsad do 
biogazowni. Dotychczas stosowana 
tzw. bezpłatna dystrybucja dezorga-
nizowała tylko sprzedaż owoców na 
rynku wewnętrznym.

Pieniążek się w grobie przewraca
Sadownictwo mamy, jak się okazu-
je, na tak wysokim poziomie, że ja-
kiekolwiek prace naukowe są w tej 
dziedzinie niepotrzebne. Przynaj-
mniej do takiego wniosku doszli 
„eksperci” z Ministerstwa Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego (minister Ja-
rosław Gowin). Projekt rozporządze-
nia MNiSzW zmienia listę dyscyplin 
naukowych w Polsce – i nie ma na 
niej sadownictwa.
No cóż, Szczepan Pieniążek prof. 
Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego oraz kierownik Katedry 
Sadownictwa tej uczelni oraz współ-
twórca i dyrektor Instytutu Sadow-
nictwa w Skierniewicach pewnie się 
w grobie przewraca... 

UE przestaje płacić
Jakby mało było kłopotów, Bruk-
sela właśnie ogłosiła, że nie bę-
dzie już wspierać finansowo pol-
skich plantatorów jabłek, któ-
rzy zmagają się ze skutkami mo-
skiewskiego embarga na żywność. 
Przypomnijmy, że w 2014 r., jak 
Unia Europejska nałożyła sank-
cje na Rosję za aneksję Krymu, ta 
zakazała importu świeżej żywno-
ści z Unii. W największym chyba 
stopniu embargo dotknęło produ-
centów jabłek Polsce, którzy eks-
portowali do tego kraju ponad 800 
mln ton owoców. UE zdecydowa-
ła sie wtedy na dopłaty dla pol-
skich sadowników. Teraz – sły-
chać z Brukseli – czas skończyć 
z dopłatami. Komisja Europejska 
zapłaciła już za 1,75 mln ton owo-
ców i warzyw, które trzeba było 
wycofać z rynku . Kosztowało to 
około 509 mln euro.
Komisja uważa, że w Polsce ist-
nieje „strukturalna nadprodukcja” 
jabłek. Udzielenie pomocy było 
przez UE polskich sadownikom 
było wzmocnienie sektora w cza-
sie kryzysu, a nie wspieranie go na 
stałe. 

Opr. Leszek Świder

Z całego kraju napływają 
informacje o katastrofalnej 
sytuacji hydrologicznej. 
Susza w znacznym stopniu 
zniszczyła plony w niemal 
połowie Polski. Jak jednak 
przewidują meteorolodzy „idzie 
ku lepszemu”, co oznacza po 
prostu większe i dłuższe opady 
deszczu. Na szczęście brak 
wody, choć i w naszym regionie 
doskwierał sadownikom, nie 
wyrządził aż tak dużych szkód. 
Straty w sadach są właściwie 
nieodczuwalne. Przeciwnie, 
piękna słoneczna pogoda 
miała niewątpliwie wpływ na 
niespotykany urodzaj, a także 
na smak naszych grójeckich 
spécialité de la maison, czyli 
jabłek.

Tam, gdzie sady nie były 
dominujacą uprawą, ko-
misje szacujące straty 
rolników spowodowane 

suszą, zakończyły prace. Teraz 
nic już nie stoi na przeszkodzie, 
aby wypłacać odszkodowania. W 
pierwszej kolejności obsługiwani 
będą rolnicy najbardziej poszko-
dowani przez suszę, a więc ci, 
którzy ponieśli straty na pozio-
mie 70 proc. i więcej. 

Wnioski o dopłaty
Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa przyjmu-

Susza - ta klęska nas prawie ominęła 

je od nich wnioski o dopłaty od 
14 września. Rolnicy mają na 
to dwa tygodnie. Natomiast po-
zostali poszkodowani przez klę-
skę suszy, a więc ci, którzy stra-
cili między 30 a 70 proc. upraw, 
mogą się ubiegać o odszkodo-
wania od 26 września. Wnio-
ski można składać w powiato-
wych biurach Agencji. Formu-
larze - identyczne dla obu grup 
poszkodowanych - dostępne są 
w formie papierowej w powia-
towych biurach ARMiR. Można 
je też pobrać ze strony interneto-
wej Agencji - www.arimr.gov.pl, 
w zakładce Susza-Pomoc klęsko-
wa.

Nie czekać na protokół
Warunkiem pozytywnego rozpa-

trzenia wniosku jest dołączenie 
do niego kopii protokołu z sza-
cowania strat. Niestety, w wie-
lu regionach nie dotarły one jesz-
cze do ARMiR, a tym bardziej 
do rolników indywidualnych. 
Na szczęście, protokół taki bę-
dzie można dostarczyć w termi-
nie późniejszym. Nie warto więc 
czekać, aż oszacowanie strat do-
trze do gospodarza, tylko złożyć 
wniosek.

Jakie dopłaty?
Jak usłyszeliśmy w ARMiR, wy-
płaty dla tej pierwszej grupy rol-
ników będą następowały nie-
zwłocznie po złożeniu i oce-
nie wniosku. Niestety, wysokość 
udzielonej pomocy zależy od 
ubezpieczenia upraw. Za szkody 

na poziomie 70 proc. i więcej, po-
moc wyniesie 1 tys. zł na hektar 
pod warunkiem, że przynajmniej 
50 proc. upraw jest ubezpieczo-
nych. Poniżej tego poziomu do-
płata wyniesie 500 zł na hektar. 
Warunek związany z ubezpiecze-
niem wynika z unijnego ustawo-
dawstwa.
Dla rolników, u których poziom 
strat w gospodarstwie waha się 
pomiędzy 30 i 70 proc. zbieranie 
wniosków – jak podaliśmy wyżej 
– odbywać się będzie od 26 wrze-
śnia do 17 października. Oczywi-
ście również należy dołączyć ko-
pię protokołu. A wysokość pomo-
cy wyniesie odpowiednio: 500 zł 
na hektar i 250 zł na ha.
Rząd przeznaczył na pomoc dla 
rolników 1,5 mld zł. Już wiado-
mo, że to o połowę za mało.

Nowa forma ubezpieczeń
Ponieważ olbrzymie kontrower-
sje budzi ustawa o ubezpiecze-
niach upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich, Rada Ministrów 
przyjęła projekt nowelizacji tej 
ustawy. Nowe przepisy – zda-
niem ministerialnych ekspertów 
– umożliwią znacznie większej 
liczbie rolników ubezpiecznie 
upraw od szuszy. Przypomnijmy, 
że do tego ubezpieczenia jest 65 
proc. dopłata z budżetu.
Czy wpłynie to na masowe ubez-
pieczenia od suszy? Nawet opty-

miści nie przewidują runu na 
ubezpieczalnie. W 2017 r. ochro-
ną ubezpieczeniową objęto zale-
dwie 3,3 mln ha upraw rolnych 
na 14 mln ogółem. Wprowa-
dzenie proponowanej zmiany – 
twierdzą pomysłodawcy – wpły-
nie na zwiększenie powierzchni 
ubezpieczonych upraw do 5 mln 
ha w tym roku. Natomiast w per-
spektywie 2 lat  ubezpieczeniem 
od suszy zostanie objęte ponad 
50 proc. gruntów rolnych w Pol-
sce. Ale nawet w resorcie sły-
chać głosy, że to optymistyczne 
podejście do sprawy. Noweliza-
cja ustawy wejdzie w życie po 
pozytywnej decyzji Komisji Eu-
ropejskiej.

Nie ma odwołania
W związku ze skargami i apelem 
o powołanie komisji odwoław-
czej, minister rolnictwa i rozwoju 
wsi poinformował, że nie będąc 
stroną umowy ubezpieczenia, 
nie ma możliwości wpływu na 
proces szacowania strat i podej-
mowane decyzje przez zakłady 
ubezpieczeń. W związku z tym, 
nie jest możliwe wprowadzenie 
dodatkowej instytucji odwoław-
czej reprezentującej MRiRW. W 
przypadku nie zgadzania się z de-
cyzją zakładu ubezpieczeń, pro-
ducent rolny może zwrócić się o 
pomoc do rzecznika finansowe-
go.                                        Opr. lś

http://www.arimr.gov.pl
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Agresja sowiecka z 17 września 
1939 r. stanowiła po wojnie temat 
tabu w naszym kraju. Jeśli już o niej 
mówiono, to językiem sowieckiej 
propagandy: Związek Radziecki wziął 
w opiekę Ukraińców i Białorusinów, 
ratując ich przed germańskim 
potopem. Jak doszło do napaści z 17 
września 1939 r.? Co tak naprawdę 
wtedy się wydarzyło? Jak ten dzień 
wpłynął na historię Polski i losy 
zwykłych ludzi? 

Jeszcze na początku 1939 r.  ta ca-
ła wojna, nie mówiąc już o na-
szej klęsce, wydawała się Pola-
kom czymś niewyobrażalnym. 

Po dojściu w 1933 r. do władzy Adolfa 
Hitlera, z Niemcami łączyły nas dobre 
stosunki. 18 maja 1935 r. na pogrzebie 
Józefa Piłsudskiego pojawiła się wyso-
kiego szczebla delegacja III Rzeszy, a 
sam kanclerz, wdzięczny za podpisa-
nie z nim w 1934 r. paktu o nieagresji, 
oddał hołd Marszałkowi, modląc się za 
jego duszę w kościele św. Jadwigi w 
Berlinie. Ówczesna prasa pasjonowa-
ła się wspólnymi polowaniami  prezy-
denta Ignacego  Mościckiego i Herma-
na Goeringa w Białowieży. Gość sta-
rał się skaptować nas do paktu antyko-
minternowskiego, czyli do planowanej 
wojny z ZSRR. 
 
Rozbieramy Czechosłowację
Tymczasem Hitler, po dokonaniu w 
marcu 1938 r. anszlusu Austrii, wyko-
rzystując jako pretekst sprawę Niem-
ców sudeckich, wziął na celownik 
naszych południowych sąsiadów. 
W swoich roszczeniach w stosunku 
do Czechów, jak się okazało, nie był 
sam. Owszem, nasze pretensje do Za-
olzia miały historyczne uzasadnienie, 
ale upomnienie się o ten kawałek Ślą-
ska Cieszyńskiego akurat we wrze-
śniu 1938 r., gdy w Monachium de-
cydowały się losy Czechosłowacji, 
stanowiło z naszej strony akt krótko-
wzrocznego imperializmu. Taki to był 
jednak czas, że jak nadarzyła się oka-
zja, każdy brał, co tylko mógł.
Zajmując 2 października 1938 r. Za-

olzie, czyli uczestnicząc w rozbiorze 
Czechosłowacji, realizowaliśmy je-
den z celów polskiej polityki zagra-
nicznej - likwidację tego państwa. 
Służyły temu także działania terrory-
styczne prowadzone przez nas na te-
renie okrojonej już  Czechosłowacji, a 
konkretnie na Rusi Zakarpackiej, któ-
rą chcieliśmy przekazać naszym bra-
tankom Węgrom, w celu urzeczywist-
nienia się wymarzonej granicy pol-
sko-węgierskiej. Uzyskaliśmy tę gra-
nicę za bardzo wysoką cenę. W mar-
cu 1939 r. Niemcy wchłonęły resztki 
Czechosłowacji, ustanawiając Protek-
torat Czech i Moraw oraz marionetko-
we państwo o nazwie Słowacja. W ten 
sposób zostaliśmy przez Niemców 
otoczeni także od południa oraz pozy-
skaliśmy nowego wroga – Słowację. 

Hitler się zdenerwował 
Już 24 października 1938 r. Niemcy 
postawiły wobec Polski żądania (od-
nośnie Gdańska i korytarza pomor-
skiego), których ewentualne przy-
jęcie stawiałoby nas w roli wasala 
III Rzeszy. Żądania niemieckie, od-
rzucone przez nasz rząd, wyznają-
cy zasadę niełączenia się z żadnym z 
dwóch wielkich sąsiadów: Niemca-
mi i ZSRR, z początku utrzymywa-
no przed polską opinią publiczną w 
tajemnicy. Józef Beck, minister spraw 
zagranicznych, mylił się, licząc na to, 
że gwarancje bezpieczeństwa udzielo-
ne nam w kwietniu 1939 r. przez Bry-
tyjczyków powstrzymają Hitlera. Hi-
tler, który do tej pory nigdy, przynaj-
mniej publicznie, nie wyrażał się źle 
o swoim wschodnim sąsiedzie, na 
wieść o brytyjskich gwarancjach, wy-
krzyczał światu całą polską nikczem-
ność, zrywając z nami pakt o nieagre-
sji oraz podejmując, w ciszy gabine-
tu, decyzję o ataku na Polskę. Nagła 
groźba wojny z Niemcami, która ob-
jawiła się  wtedy w przestrzeni pu-
blicznej, stanowiła szok dla polskie-
go społeczeństwa, pamiętającego po-
lowania w Białowieży i kontestujące-
go Zaolzie.

Najpierw Polska
Dlaczego Hitler ostatecznie uznał, 
że najpierw musi rozprawić się z 
Polską, a dopiero później z Francją 
i Wielką Brytanią?
– Gdybym najpierw zaatakował 
państwa zachodnie, Polacy, wypeł-
niając porozumienia sojusznicze, 
zaatakowaliby nas od wschodu, na-
tomiast jeśli najpierw uderzę na Pol-
skę, będzie ona walczyć w osamot-
nieniu, bo Francuzi i Anglicy na 
pewno jej nie pomogą – tłumaczył 
na odprawie z niemiecką generali-
cją. – Do osiągnięcia tych celów po-
trzebujmy spokoju na wschodzie, 
czyli przymierza z naszym ideolo-
gicznym wrogiem – dodał. 

Tajny protokół
23 sierpnia 1939 r. Joachim von 
Ribbentrop, minister spraw zagra-
nicznych III Rzeszy oraz Wiacze-
sław Mołotow, minister spraw za-
granicznych i premier ZSRR pod-
pisali w Moskwie pakt o nieagre-
sji. Do paktu dołączono tajny pro-
tokół, mówiący m.in., że III Rze-
sza i ZSRR razem napadną na Pol-
skę, a następnie dokonają jej roz-
bioru. Francuzi i Brytyjczycy, dzię-
ki pracownikowi niemieckiej am-
basady w Moskwie, od razu pozna-
li treść protokołu. Dlaczego nie po-
dzielili się z Polakami wiedzą na ten 
temat? Już wtedy podjęli decyzję, że 
w walce z Niemcami zostawią nas 
samych? 

Przypominamy sytuację w Europie 
i świecie przed odzyskaniem przez 
Polskę niepodległości 11 listopada 
1918 r.

Na wszystkich frontach to-
czącej się wojny państwa 
centralne znajdowały się 
w odwrocie. Na froncie za-

chodnim już 4 września Niemcy zo-
stali wyparci na swe pozycje wyjścio-
we z marca tego roku. W końcu wrze-
śnia niemieckie dowództwo wojsko-
we zaproponowało swojemu rządo-
wi podjęcie rokowań z Ententą w spra-
wie zawieszenia broni. Na Bałkanach 
do podpisania zawieszenia broni zmu-
szono Bułgarię i Turcję. W Palestynie z 
sukcesem atakowali Brytyjczycy, zdo-
bywając - w wyniku brawurowej akcji 
- kwaterę główną państw centralnych 
w zachodniej Jordanii. 

Filozofia Pershinga
Generał John Pershingh, uczestnik wo-
jen z Indianami,  „gnębiąc” na West 
Point studentów, otrzymał od  nich lek-
ceważący przydomek „Nigger Jack” 
(czarnuch Jack). To on w czasie I woj-
ny światowej dowodził  Amerykański-
mi Siłami Ekspedycyjnymi w Euro-
pie, nie pozwalając na rozbicie ich na 
mniejsze oddziały i przyłączenie do ar-

Kalendarium Roku 1918 (wrzesień) 
mii sojuszniczych.
- Co to jest ta wasza wojna pozycyjna? 
– pytał Francuzów i Anglików, sam so-
bie odpowiadając. – Siedzimy w oko-
pach i walczymy o ziemię niczyją, co 
przynosi tysiące niepotrzebnych ofiar. 
Musimy bezpośrednio  atakować po-
zycje Niemców, a po przełamaniu 
frontu robić głębokie wypady na ich 
tyły – postulował. 
Generał Pershing, zwolennik woj-
ny mobilnej, wraz ze swoją armią za-
decydował o zwycięstwie ofensywy 
francusko-amerykańskiej rozpoczętej 
12 września. Kongres awansował go 
do stopnia „General of the Armies”, a 
przydomek „Nigger Jack” złagodzono 
na „Black Jack” (czarny Jack).

Tajniak z rewolwerem
W Grójcu znów pokazał się Skor-
czyk - pruski Mazur, o strasznych, bia-
łych oczach, suchej twarzy i blond wą-
sach. Siał postrach w całym powiecie 
grójeckim jako niemiecki szpieg. Nie-
raz zdarzało się, że osoba jadąca z Grój-
ca lub do Grójca była przez niego legi-
tymowana. - A świadectwo na jeżdże-
nie nocą jest?! – pytał, święcąc chłopu 
prosto w oczy latarką i przystawiając 
do głowy rewolwer. Skorczykiem, któ-
ry zresztą zastrzelił gajowego w lasach 
wilanowskich, interesowali się grójec-

cy peowiacy. Do dziś jego losy pozo-
stają nieznane. 

Lenin wyzdrowiał
Latem, gdy ¾ terytorium Rosji znaj-
dowało się w rękach sił kontrrewolu-
cyjnych, biali konsekwentnie urządza-
li zamachy na przywódców bolszewic-
kich. 30 sierpnia niejaka Fanny Jefi-
mowa Kapłan, właśc. Feiga Chaimo-
wa Rojblat-Kapłan, uznała, że Włodzi-
mierz Lenin, zdradziwszy ideały rewo-
lucji, stał się zagrożeniem dla socjali-
zmu. 30 sierpnia, podczas wiecu w Za-
kładach Michelsona w Moskwie, od-
dała do niego trzy strzały, z których 
dwa ciężko go raniły. 2 września Ogól-
norosyjski Komitet Wykonawczy Rad 
postanowił „odpowiedzieć czerwo-
nym terrorem na terror kontrrewolu-
cyjny”. Dorę Kapłan rozstrzelano, a 
sam Lenin - jak skomentowała zamach 
księżna Maria Zdzisławowa Lubomir-
ska z Małej Wsi – „niestety, wyzdro-
wiał”. 

Rocznica ślubu
6 września Zdzisław i Maria Lubomir-
scy obchodzili w Małej Wsi 25. roczni-
cę ślubu. Z tej okazji książę regent ofia-
rował małżonce złote drzewko z wi-
siorkami w kryształowej doniczce, a 
ona jemu platynowy łańcuszek z pereł-

kami do zegarka. W kościele w Belsku 
odprawiono uroczyste nabożeństwo. 
W drodze powrotnej z kościoła do Ma-
łej Wsi Lubomirskim towarzyszyli pa-
robkowie (jadący na furach wymosz-
czonych słomą), straż leśna (odziana 
na zielono) i dzieci z ochronek. Na tara-
sie małowiejskiego pałacu zgromadzi-
ła się służba folwarczna, leśna i ogro-
dowa oraz domownicy, doświadczając 
hojności książęcej pary. 

Odrobina romansu
7 września w Warszawie odbyła się 
premiera filmu wytwórni Sfinks „Car-
ska faworyta”. Melodramat nawiązy-
wał do prawdziwej historii, czyli do ro-
mansu carewicza Mikołaja, zwanego 
za młodu Nikiem, późniejszego cara 
Mikołaja II, zamordowanego wraz ro-
dziną w nocy z 16 na 17 lipca 1918 r. 
w Jekaterynburgu, z tancerką Matyl-
dą Krzesińską. Akcja rozgrywała się 
w warszawskich Łazienkach, gdzie 
dwór cesarski zatrzymał się w drodze 
do Spały. W rolę Krzesińskiej wcieliła 
się Halina Bruczówna, a carewicza za-
grał Józef Węgrzyn.

W Białym Domu 
13 września Roman Dmowski i Igna-
cy Paderewski półtorej godziny rozma-
wiali w Białym Domu z prezydentem 
Thomasem W. Wilsonem. 
– Nie wyobrażamy sobie Polski bez 

Gdańska i dostępu do morza – podkre-
ślali nasi mężowie stanu w rozmowie 
z tak przyjaźnie usposobionym do na-
szego kraju  prezydentem USA, który 
wspomniał o nas w 13. punkcie swoje-
go orędzia z 8 stycznia 1918 r. 
Z kolei podczas rozmów z przywódca-
mi amerykańskich Żydów Dmowski i 
Paderewski deklarowali równość praw 
wszystkich obywateli bez względu na 
wyznanie i narodowość w przyszłym 
niepodległym państwie polskim.

Partner do szachów
W cytadeli w Magdeburgu do Józefa 
Piłsudskiego dokooptowano Kazimie-
rza Sosnkowskiego, jego wieloletnie-
go współpracownika, tak samo jak on 
aresztowanego w związku z tzw. kry-
zysem przysięgowym, lecz siedzącego 
dotąd w pobliskim więzieniu Wyższe-
go Sądu Wojskowego. 
Dzień zaczynali od  śniadania i studio-
wania komunikatów z pola walki. Po 
śniadaniu kilka godzin spacerowali po 
ogródku, snując wizje na temat mocar-
stwowego rozwoju niepodległej Pol-
ski. Po obiedzie, jeśli Piłsudski akurat 
nie pisał wspomnień legionowych, gra-
li w szachy. Podczas wypadów do mia-
sta, w dyskretnej asyście niemieckiego 
podoficera, zwiedzali Magdeburg. Co 
jakiś czas Piłsudskiego nachodziły my-
śli o nagłej śmierci. 
           Remigiusz Matyjas 

Rok 1939 - czas wielkiego zamętu i klęski

Nasze bombowce nad Berlinem
1 września 1939 r. Niemcy i Słowacja, 
bez wypowiedzenia wojny, napadły na 
Polskę. O ducha w narodzie dbała pro-
paganda, według której gromiliśmy 
nieprzyjaciela na całym froncie. Gdy 
3 września Francja i Wielka Brytania, 
wypełniając sojusze, wypowiedziały 
wojnę Niemcom, Warszawę ogarnęła 
euforia. Radio informowało o sukce-
sach alianckiej ofensywy na froncie za-
chodnim oraz brytyjskich nalotach na 
Berlin, a 6 września, rankiem, ogłosiło, 
że 30 polskich bombowców po bom-
bardowaniu Berlina wróciło do swo-
ich baz. 

Apel Umiastowskiego
Propaganda nijak się miała do rzeczy-
wistości. Zachodni sojusznicy siedzieli 
cicho, w powietrzu królowało Luftwaf-
fe, bombardując m.in. Grójec, a We-
hrmacht wydawał się być bliski zdoby-
cia Warszawy. Niewdzięczna rola po-
wiedzenia narodowi prawdy przypadła 
pułkownikowi Romanowi Umiastow-
skiemu, szefowi propagandy w Szta-
bie Naczelnego Wodza. 6 września, tuż 
przed północą, wygłosił on przez radio 
komunikat, w którym wezwał warsza-
wiaków do stawiania barykad, a mło-
dych mężczyzn, zdolnych do noszenia 
broni, do opuszczenia stolicy i udania 
się na wschód, gdzie będzie organizo-
wana dalsza walka z Niemcami. 
Wybuchła panika. Stolicę opuściło 
200-300 tysięcy ludzi. Szli, m.in. przez 
płonący Grójec, w kierunku prze-

praw na Wiśle. Drogi zapchane woj-
skiem i cywilami, samochodami, wo-
zami i rowerami. Dookoła rozrywają-
ce się bomby, płacz dzieci, rżenie ko-
ni. Kto mógł, uciekał przed Niemcami, 
którzy już 8 września zameldowali się 
w Grójcu. 

Z Sowietami nie walczyć
Na wschodzie na wędrowców czeka-
ła niemiła niespodzianka. Stalin, upew-
niwszy się, że alianci zachodni na pew-
no nam nie pomogą, wypełnił jedno 
z postanowień tajnego protokołu z 23 
sierpnia, wbijając Polsce nóż w plecy. 
17 września o świcie, na jego rozkaz, 
Włościańsko-Robotnicza Armia Czer-
wona przekroczyła granicę z Polską.  
Nie wiedziano, w jakim charakterze, 
przyjaciela czy wroga, przychodzą So-
wieci. Do pogłębienia ogólnego zamie-
szania przyczynił się naczelny wódz, 
Edward Rydz Śmigły, wydając 17 
września dyrektywę: „Sowiety wkro-
czyły. Nakazuję ogólne wycofanie na 
Rumunię i Węgry najkrótszymi droga-
mi. Z bolszewikami nie walczyć, chy-
ba  w razie natarcia z ich strony lub pró-
by rozbrojenia oddziałów”. Sam prze-
szedł granicę z Rumunią, zostawia-
jąc w kraju wojska bijące się z Niem-
cami i nie bardzo wiedzące, jak trakto-
wać Armię Czerwoną. Koniec tej woj-
ny mógł być tylko jeden. 22 września 
w Brześciu nad Bugiem odbyła się nie-
miecko-sowiecka parada zwycięstwa, 
a 28 września w Moskowie Niemcy i 
ZSRR podpisały traktat o granicach i 
przyjaźni, dzieląc się  Polską.

W którą stronę? 
W wojennym zamęcie, zwłaszcza po 
17 września,  trudno było się zoriento-
wać rządzącym, a cóż dopiero mówić 
o zwykłych obywatelach II Rzeczypo-
spolitej. Wracać do domu, czy iść dalej 
na wschód? Ci, którzy właściwie od-
czytali intencje Sowietów, robili w tył 
zwrot. Nazwiska wielu z tych, którzy 
nie zawrócili z drogi, znajdują się na li-
ście katyńskiej.

Remigiusz Matyjas 
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ZLOT W 100-LECIE HUFCA ZHP GRÓJEC

Świetna zabawa z patriotycznym przytupem

Komendę Zlotu tworzy-
li druhowie: Adam No-
wakowski i Bartłomiej 
Molenda. Całość prac 

koordynował Komendant Hufca 
ZHP Grójec hm Dariusz Gwiaz-
da. W programie imprezy znalazły 
się wydarzenia podniosłe, o dużym 
bagażu patriotycznym i takie, które 
uczestnikom pozwalały dobrze się 
bawić. 

Patrole harcerskie
Patrole harcerskie na swoje wie-
lokilometrowe trasy ruszyły już w 
czwartek. Harcerze wędrowali do 
Wilczogóry, gdzie nocowali. Har-
cerze starsi pomaszerowali w kie-
runku Lesznowoli. Najtrudniejszą i 
najdłuższą trasą przeszli Wędrowni-
cy idąc do Grójca od Mszczonowa. 
W piątek wyruszyły zuchy oraz 
przy udziale zaproszonych gości, w  
tym burmistrza Jacka Stolarskiego, 
otworzona została w GOK wystawa 
fotograficzna poświęcona historii 
grójeckiego harcerstwa. Duża gru-
pa weteranów naszego hufca mo-
gła pokusić się o odnalezienie sie-
bie na wielu prezentowanych zdję-
ciach. Chyba najpiękniejszym ele-
mentem były pamiątkowe plakietki 
i stare kroniki ręcznie pisane i ma-
lowane. Są one niczym prawdziwy 

wehikuł czasu. 
Atrakcje na Rynku
W sobotę od samego rana patrole po-
nownie wyruszyły na trasy, a na Ryn-
ku miejskim trwały ostanie przygoto-
wania do fety. Przy gotowej już sce-
nie wyrosły namioty i pawilony, kry-
te siatką maskującą dla dodania efektu. 
Przygotowane zostały warsztaty cera-
miczne cieszące się ogromnym powo-
dzeniem, prowadzone przez Agniesz-
kę Kazałę. Swoje stoisko ze sprzętem 
mieli pomagający harcerzom żołnie-
rze jednostki wojskowej w Ogrodzie-
nicach. Chętni, których nie brakowa-
ło, mogli przymierzyć wojskowe opo-
rządzenie i sprawdzić celność oka na  
strzelnicy. W punkcie gastronomicz-
nym harcerze częstowali napojami i 
przygotowanymi przez rodziców prze-
pysznymi ciastami. 

Lunęło...
Po godzinie 17 na scenę wyszli pierw-
si artyści. Zespół The Wings mocnym 
uderzeniem rozgrzał publiczność. Po 
nich  zagrali nasi najdawniejsi harcer-
scy przyjaciele z Lisewa koło Toru-
nia. Zespół „Z ostatniej Chwili” z li-
derem Wojtkiem Cabajem ALEXEM 
sprawił, że wszyscy gromko śpiewa-
li przeboje SDM, piosenki ogniskowe 
i turystyczne. Okazję na występ mieli 
też laureaci organizowanego w Grój-

cu harcerskiego festiwalu o nazwie 
„Byle co”. Potem lunęło jak z cebra i 
doszczętnie pogrzebało palny wielopo-
koleniowego ogniska pod chmurką dla 
harcerzy i mieszkańców miasta, na któ-
rym miało odbyć się odnowienie przy-
rzeczenia harcerskiego. Cała uroczy-
stość, mokra jak ostatnie nieszczęście, 
przeniosła się pod gościnny dach Hali 
Sportowej SPARTAKUS i tam poto-
czyła się zgodnie z założonym scena-
riuszem. 

W hołdzie harcmistrzowi
Ostatni dzień zlotu przy mocno po-
chmurnym niebie rozpoczął się od uro-
czystości odsłonięcia w Parku Miej-
skim kamienia pamiątkowego dedy-
kowanego harcmistrzowi Ludwiko-
wi Michalskiemu, z osobą którego po-
czątki grójeckiego hufca są nieroze-
rwalnie złączne. Warto wspomnieć, że 
pod kamieniem umieszczona jest kap-

suła czasu. 
Kulminacją tego dnia była celebrowa-
na przez księdza Artura polowa harcer-
ska msza św. przy ołtarzu zbudowa-
nym na rynku. Z udziałem władz mia-
sta, powiatu i licznych zaproszonych 
gości i mieszkańców wszyscy gró-
jeccy harcerze bez względu na wiek, 
funkcję i staż połączyli się we wspól-
nej modlitwie. Piękną oprawę muzycz-
ną zapewnił zespół wielopokoleniowy 
od zuchów po zaawansowanych wie-
kiem instruktorów. Uroczystości towa-
rzyszyły poczty sztandarowe.

Zasłużeni dla gminy i powiatu
Całą, wielką uroczystość zakończył 
apel. W przepisowym umundurowa-
niu, w czworoboku stanęła harcerska 
wiara w szeregu. Popłynął nad ryn-
kiem hymn ZHP i rozległy się grom-
kie komendy. Zaproszeni goście mie-
li okazję odnieść się do tego, czego 

Nasze piękne miasto, wraz ze swoim Hufcem ZHP, od 6 do 9 
września świętowało jubileusz 100-lecia harcerstwa na ziemi 
grójeckiej. Bogaty program Zlotu pozwalał każdemu, nie tylko 
skautom, znaleźć coś dla siebie. Przygotowania trwały od dłuższego 
czasu i nie były specjalnie uciążliwe, ponieważ pomagało przy nich 
wielu zaangażowanych ludzi i instytucji.

świadkiem właśnie byli i tego, co har-
cerska społeczność  dobrego od wielu 
już lat czyni dla naszego powiatu, mia-
sta i jego mieszkańców. To dzięki temu 
nasz jubileusz uświetniony został nada-
niem Hufcowi ZHP Grójec, a tym sa-
mym nam wszystkim – całej harcer-
skiej braci Medalu Zasłużony dla Gmi-
ny Grójec oraz Medalu Zasłużony dla 
Powiatu Grójeckiego. 
W całym zlocie udział wzięło, nie li-
cząc kadry i osób pomagających, po-
nad 250 uczestników. Oprócz harcerzy 
naszego Hufca, w zlocie uczestniczyli 
harcerze z Kostrzynia nad Odrą i Huf-
ca Warszawa Wola. Komendant Zlotu 
druh Nowakowski nie ukrywał zado-
wolenia, dziękując wielu osobom, któ-
re bezinteresownie zaangażowały się 
w organizację. 
Wszystkim organizatorom, uczestni-
kom i gościom dziękujemy. Czuwaj!                            
                               Artur Szlis

W Parku Miejskim w Grójcu odsłonięto 9 września kamień pamiątko-
wy dedykowany założycielowi Szarych Szeregów w Grójcu, harcmi-
strzowi Ludwikowi Michalskiemu.

Michalski urodził się we 
wsi Wojny w powiecie 
płońskim w roku 1912. 
Po ukończeniu szkoły 

powszechnej kontynuował eduka-
cję w Państwowym Seminarium im. 
Konarskiego w Warszawie. Następ-
nie rozpoczął pracę jako nauczyciel 
w szkołach w Rembertowie, Olszanach, Borowie, aż w roku 1936 tra-
fił do Grójca, do Szkoły Powszechnej nr 3, obecnie PSP nr 2. Co prawda 
na tym obszarze harcerstwo już istniało, ale było nieliczne i mało ak-
tywne. Dzięki jego zapobiegliwości i wysiłkom rozwinęło się. Utworzo-
na przez Niego drużyna została m.in. umundurowana i otrzymała har-
cówkę. 
W okresie międzywojennym prowadził obozy harcerskie. Tuż przed 
wybuchem wojny został zmobilizowany. Po klęsce wrześniowej wrócił 
do Grójca. Już w październiku rozpoczął tworzenie w mieście podwa-
lin Szarych Szeregów AK. Przyjął pseudonim „Fil”. Do początku 1944 w 
18 drużynach Szarych Szeregów podlegało mu 337 chłopców. W czasie 
okupacji druh Michalski organizował, obok szkolenia wojskowego, taj-
ne komplety i redagował konspiracyjną prasę. W jego mieszkaniu przy 
ulicy Laskowej 9 działała konspiracyjna radiostacja. Zagrożony aresz-
towaniem trafił do Warszawy, gdzie nawiązał współpracę z legendar-
nym Orszą – Stanisławem Broniewskim. 
W Powstaniu Warszawskim walczył w harcerskim batalionie ZOŚKA. 
„Filowi” powierzono funkcję kwatermistrza Brygady Dywersyjnej „Bro-
da 53”. Przeszedł razem z nią cały szlak bojowy od Woli, poprzez Po-
wązki, Stawki, Stare Miasto, Śródmieście, Czerniaków, Mokotów i z po-
wrotem Śródmieście. Po kapitulacji Powstania Warszawskiego, 2 paź-
dziernika trafił do obozu jenieckiego w Bergen-Belsen k. Hamburga, 
a następnie do Lubeki. Do kraju wrócił jesienią 1946 r. Wpadł do Grój-
ca na jeden dzień i obawiając się aresztowania, wraz z rodziną wyje-
chał do Łodzi. Zmarł 27 maja 1985. Pochowany został na cmentarzu w 
Rembertowie.  Za udział w walce z okupantem hitlerowskim, za czynny 
udział w Powstaniu Warszawskim, odznaczony został Krzyżem Walecz-
nych (1944). Medalem X-lecia Polski Ludowej (1955), Krzyżem Kawaler-
skim Odrodzenia Polski (1979), Warszawskim Krzyżem Powstańczym 
(1983) oraz licznymi honorowymi medalami i dyplomami.

W HOŁDZIE LUDWIKOWI MICHALSKIEMU

Przy okazji Zlotu organizowanego 
na 100-lecie ZHP na ziemi grójeckiej, 
nie zabrakło oferty dla najmłodszego 
pionu metodycznego w naszym 
hufcu, czyli zuchów. 

Rankiem, 9 września trzynast-
ka zuchów ruszyła w drogę 
do Częstoniewa, na której 
czekały na nich liczne punk-

ty sprawnościowe. A do przejścia było 
aż 17 km w ciągu całego dnia.
W czasie zlotu opiekę nad zuchami 
sprawowali: druh Mateusz Kołacz i 
druhna Basia Górecka mający do po-
mocy niżej podpisanego weterana har-
cerskich szlaków druha Artura Szli-
sa. Podstawowa metoda pracy z zu-
chami nakazuje uczyć poprzez zaba-
wę. Nasze zabawy mają rozwijać zdol-
ności logicznego myślenia, dzielności, 
odwagi, orientacji w terenie i szyfrów. 
Dlatego też najmłodsi na szlaku zloto-
wej wędrówki wcielili się w postaci ze 
znanej bajki „Gumisie”. 
 
Na ratunek Buni i Tamiemu
Okrutny książę Iktorn (czyli ja) 
uwięził czarodzieja gumisiów Ta-
miego. Zadanie zuchów polegało na 
odnalezieniu przyjaciela, uwolnie-
niu go i pośpieszeniu na ratunek cho-
rej Buni. By tego dokonać na punk-
tach, trzeba było wykazać się wielo-
ma umiejętnościami i zręcznością. 
W czasie wędrówki zuchy musiały 
ugotować sok z gumijagód i celnie 
strzelać z kuszy. Dziewczynki plotły 
wianki, a chłopcy pisali list miłosny 
do księżniczki Kali. U króla Grego-
ra w skarbcu na oko oceniały liczbę 
monet utrwalając umiejętności licze-
nia. Do przeprawy wodnej niezbęd-

Kto raz przyjaźni poznał smak...
ne z kolei były modele statków wy-
konane z papieru i jak najdalsze sko-
ki przez przeszkodę.
Po krótkim odpoczynku i ciepłym 
posiłku bohaterowie tej opowieści 
ruszyli na wędrówkę, tym razem 
do Grójca. W drodze powrotnej za-
bawa miał formę podchodów. Wy-
konując kolejne zadania druchowie 
otrzymywali informacje o miejscu 
uwięzienia przyjaciół. By tego do-
konać przemierzali szlak w stumi-
lowych butach i przekładali zapałki 
w typowo matematycznym kalam-
burze. Niezbędna okazała się rów-
nież umiejętność przyrządzenia ja-
jecznicy.
Wszystkie te umiejętności, niezwy-
kła odwaga doprowadziły do wiel-
kiego finału w postaci pokonania Ik-
torna, i wyleczenia Buni, która co 
prawda ledwo ratunek przetrwała, 
kiedy szczęśliwe zuchy omal z rado-
ści jej nie udusiły. 
 
Zabawa przy ognisku
Wieczorem wszyscy udali się na 
teren przy parafii św. Mikołaja na 
ognisko z kiełbaskami. Po dotarciu 
na miejsce, ogień już wesoło tań-
czył, na ruszcie skwierczały kiełba-
ski, grała gitara i harcerskie piosenki 
wypełniały okolicę, a zuchy, niczym 
chorągiew husarii wpadły pomiędzy 
dogorywających po przejściu swojej 
trasy harcerzy wędrowników nie da-
jąc im najmniejszych szans na odpo-
czynek. Były niczym wulkan ener-
gii poruszając się wokół z prędko-
ścią światła. Wspólna zabawa i po-
siłek trwały w najlepsze do godziny 
21.30, po której cała wesoła gromad-
ka udała się na spoczynek.

Atrakcje na Rynku
W następnych dniach gromady zucho-
we, powiększone liczebnie do prawie 
czterdziestu osób, uczestniczyły w re-
alizacji głównego programu zlotu, ba-
wiąc się na Rynku przy licznych atrak-
cjach. Zuchy - wsparte przez starsze 
druhny - stanowiły główną siłę w har-
cerskiej scholi, która przygotowała uro-
czystą oprawę polowej mszy św. koń-
czącej zlot. Przełamały tremę i przy 
akompaniamencie gitar oraz skrzypiec 
zdobyły serca uczestników uroczysto-
ści.
Przy okazji udało nam się dokonać rze-
czy niebywałej. W czasie zuchowych 
zmagań z zadaniami doszło do praw-
dziwego zderzenia harcerskich po-
koleń naszego hufca. We wszystkie 
wspomniane wyżej role z bajki wcieli-
li się instruktorzy i harcerze Hufca ZHP 
Grójec, którzy pełnili czynną służbę 
20-30 lat temu. Są osobami już doro-
słymi, pracują zawodowo, wychowu-
ją dzieci i kiedy zagrała trąbka i oka-
zało się, że potrzebna jest pomoc. Sta-
wili się jak jeden mąż. Niektórzy bra-
li urlop w pracy. Inni szli na trasę prak-
tycznie zaraz po zejściu z nocnej zmia-
ny w pracy. Nie było problemu z tym, 
żeby się umalować i ucharakteryzować 
na postacie z bajki. Założyć strój, peru-
kę i świetnie się bawić i służyć tym naj-
młodszym. Pokazać im, że można, że 
to żaden wstyd być na chwilę Iktornem 
i Bunią, po to, żeby najmłodsi też do-
brze się bawili. Nie bez przyczyny har-
cerze przy rozstaniu, przy dogasają-
cym ognisku śpiewają: „(…) kto raz 
przyjaźni poznał smak nie będzie trwo-
nił słów, przy innym ogniu, w inną noc, 
do zobaczenia znów (…)”.   

Artur Szlis
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Festiwale, konkursy, koncerty
1 października, godz. 19.00, sala widowiskowa GOK
Koncert Tango Argentyńskie 
Już w najbliższy poniedziałek w Grójeckim Ośrodku Kultury odbędzie się koncert muzyczny, pokaz oraz pierwsze 
warsztaty tanga argentyńskiego, które będą odbywały się cyklicznie. 
Cena biletu: 30 zł. "Tango Nuevo’’ w realizacji zespołu Sentido del Tango.

4 października, godz. 18.00, sala widowiskowa GOK
Koncert "Najjaśniejsza w koronie"
Wystąpią wybitni artyści scen polskich: Grażyna Mądroch, Ewelina Hańska, Ryszard Morka, jan Zakrzewski, przy 
fortepianie Andrzej Płonczyński. Imprezę poprowadzi Teresa Siewierska. Bilety do nabycia w punkcie ksero GOK.

16 października, godz. 18.00, sala widowiskowa GOK
Spektakl "Andropauza 3"
Uniwersytet Trzeciego Wieku. Czterech dziarskich studentów w wieku emerytalnym: Hrabia, Behemot, Sławek ko-
mandos i Niewyżyty, brutalnie wyrzuceni z klasy przez złą nauczycielkę, podejmują ryzykowną decyzję walki z re-
żimem szkoły. Zakładają teatr. Ruszają w świat w poszukiwaniu przygód, barwnego życia i sensu istnienia, niczym 
czterej muszkieterowie Alexandra Dumas:” Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!” Zapraszamy Państwa na 
wieczór pełen śmiechu, przygód, sytuacji absurdalnych! Wieczór pełen wzruszeń, zaskoczeń i niespodzianek! Za-
praszamy na arcyzabawną opowieść o tym, że prawdziwe życie zaczyna się po sześćdziesiątce! Że nie ważna jest 
ilość zer przy liczbie twoich lat przeżytych, ale radosne i otwarte serce!

18 października, godz. 18, sala widowiskowa GOK
Wieczór kubański "Sabor de Cuba"
Projekt "Sabor de Cuba" to muzyczna podróż w świat muzyki kubańskiej, projekt pełen energii i ognistej muzyki 
prosto z Karaibów.  Muzyczny ogień, nieposkromiony wyspiarski temperament, ekspresja i zaangażowanie muzy-
ków sprawią, że poczujesz się, jak na gorącej wyspie.
Repertuar muzyczny zaprezentuje zespół "Cubania", któremu przewodzi Mike Rif,  a Esteli Roz, pełna wdzięku i 
uroku hawańska wokalistka, będzie dodatkową gwiazdą wieczoru.

25 października, godz. 18, sala widowiskowa GOK
Koncert "Ciao, Ciao Bambina"
Ciao Ciao Bambina*" to najsłynniejsze włoskie piosenki w autorskiej interpretacji *Nicoli Palladiniego*, musica-
lowego aktora z Rzymu, z towarzyszeniem zespołu muzycznego, jak również podróż przez historię włoskiej pio-
senki i utwory dobrze znane polskiemu odbiorcy. Bohater wspomina swoje życie i drogę artystyczną, prowadząc 
nas przez trzy dekady XX wieku. Towarzyszymy mu w podróży promem wycieczkowym do Stanów Zjednoczo-
nych końca lat 40-tych, gdzie poznajemy klimat nowojorskiej Małej Italii. Po powrocie do Europy, widzowie udają 
się w towarzystwie Marino Mariniego do kabaretów Neapolu i Rzymu, a także paryskiej Olimpii, gdzie biorą udział 
w jego wielkim sukcesie nad Sekwaną. Spora część spektaklu koncentruje się na ogromnym sukcesie, jaki Marino 
Marini odniósł w Polsce.

KALENDARZ IMPREZ

Kino
5 października, piątek
17:00 Biały Kieł
19:00 Smak Zemsty
21:00 Zakonnica

6 października, sobota
16:00 Biały Kieł
18:00 Summer of 84 [Bezpłat-
ny]
21:00 Zakonnica

7 października, niedziela
11:00 Biały Kieł
13:00 Biały Kieł
15:00 Biały Kieł
17:00 Smak Zemsty

Zajęcia stałe
Poniedziałek 
10:30-14:00 - Grójecki Ośrodek Otwarty, H. Szczepa-
nowska, s. widowiskowa
16:00-17:00 - Zajęcia plastyczne (5 - 6 lat), A. Kazała, s. 
plastyczna
16:30-17:00 - Baby Dance (3 - 4 lata), LDA, s. baletowa
17:00-18:00 - Zajęcia Plastyczne (8 - 9 lat), A. Kazała, s. 
plastyczna
18:00-19:00 - Zajęcia plastyczne (bez ograniczeń wie-
kowych), A. Kazała, s. plastyczna
18:00-20:00 - Chór Miasta Grójec, J. Praszczałek, galeria
19:00-21:00 - Grupa AA, kotłownia
20:00-21:00 - Zumba (dorośli), LDA, s. baletowa
Wtorek 
11:00-12:00 - Familia, K. pracownik, s. baletowa
16:00-19:00 - Brydż, galeria
18:00-19:00 - Zajęcia taneczne (taniec towarzyski), K. 
Pracownik, s. baletowa
19:00-20:00 - Zajęcia taneczne (taniec towarzyski), K. 
Pracownik, s. baletowa
20:30-21:30 - Ladies Latino, K. Pracownik, s. baletowa
Środa
10:00-15:00 - Związek Emerytów i Rencistów, A. Iwań-
ska, kotłownia
11:00-12:00 - Familia, K. Pracownik, s. baletowa
14:00-20:00 - Warsztaty emisji głosu, J. Zakrzewski, ga-
leria
16:00-21:00 - Brydż Sportowy, J. Bors, kotłownia

16:00-19:00 - Zajęcia muzyczne, T. Ziułek, s. plastyczna
16:30-17:30 - Zajęcia taneczne (5 - 7 lat), LDA, s. baletowa
17:30-18:30 - Zajęcia taneczne (8 - 11 lat), LDA, s. baletowa
18:30-20:00 - Zajęcia taneczne, LDA Kids Team, s. bale-
towa
20:00-21:00 - Zumba (dorośli), s. baletowa
Czwartek
11:00-12:00 - Familia, K. Pracownik, s. baletowa
16:00-17:00 - Zajęcia plastyczne (5 - 6 lat), A. Kazała, s. ba-
letowa
16:30-17:20 - Zajęcia teatralno-edukacyjne (3,5 - 6 lat), 
M. Quoos, Galeria
17:00-18:00 - Zajęcia plastyczne (7 - 9 lat), A. Kazała, s. pla-
styczna
18:00-19:00 - Zajęcia plastyczne (do 10 lat), A. Kazała, s. 
plastyczna
18:00-19:00 - Zajęcia taneczne (taniec towarzyski), K. Pra-
cownik, s. baletowa
19:00-20:00 - Zajęcia taneczne (taniec towarzyski), K. Pra-
cownik, s. baletowa
20:00-21:15 - Yoga, M. Quoos, s. baletowa
Piątek
16:30-17:00 - Zajęcia taneczne (3 - 4 lata), LDA, s. baletowa
17:00-18:00 - Zajęcia taneczne (5 - 7 lat), LDA, s. baletowa
17:00-19:00 - Klub szachowy, A. Lasota, s. AK
18:00-19:00 - Zajęcia taneczne (8 - 11 lat), LDA, s. baletowa
19:00-20:30 - Zajęcia taneczne (12 - 15 lat), LDA, s. baletowa
Sobota
9:00-14:00 - Zajęcia muzyczne, T. Ziułek, s. plastyczna
10:00-12:00 - Zajęcia taneczne, K. Pracownik, s. baletowa

19:00 Zakonnica

12 października, piątek
16:30 Księżniczka i smok
18:00 Kamerdyner
21:00 Predator

13 października, sobota 
16:30 Księżniczka i smok
18:00 Kamerdyner
21:00 Predator

14 października, niedziela
11:00 Księżniczka i smok
13:00 Księżniczka i smok
15:00 Księżniczka i smok
17:00 Kamerdyner
19:30 Predator

26 października, piątek
16:30 Mała Stopa
18:30 Korpo
20:30 Kler

27 października, sobota
16:00 Mała Stopa
18:00 Kler
20:30 Korpo
23:00 Maraton Horrorów

28 października, niedziela
11:00 Mała Stopa
13:00 Mała Stopa
15:00 Mała Stopa
17:00 Kler
19:30 Korpo

Rozmawiamy z Nicolą Palladinim, 
twórcą spektaklu „Ciao, Ciao 
Bambina”

Jakby Pan określił swoje sceniczne i 
życiowe emploi?
Jestem aktorem musicalowym, reży-
serem i tancerzem. Pobierałem lekcje 
muzyki i baletu. Ale dopiero po ukoń-
czeniu Akademii Musicalowej w Rzy-
mie zacząłem występować na scenie. 
Brałem udział w wielu musicalach we 
Włoszech, aż w pewnym momencie 
postanowiłem spróbować swych sił w 
zagranicznych teatrach. 

Wygląd, sposób wysławiania się 
zdradza, że jest pan Włochem.
Urodziłem się w Rzymie i żyłem tam 
przez 30 lat. A więc z całą pewnością 
jestem Włochem.

Dlaczego wybrał Pan Polskę?
Przyjechałem do Polski przed 8 laty, 
bo z Internetu dowiedziałem się, że w 
Teatrze Nowym w Słupsku ogłoszo-
no casting do roli mistrza ceremonii w 
musicalu „Cabaret”. Chciałem zmie-
rzyć się z tą trudną rolą, którą w filmie 
z Lizą Minelli zagrał znakomity Joel 
Grey. Dostałem ją i tak oto znalazłem 
się w Polsce. Później dostawałem ko-
lejne propozycje z innych teatrów. Wy-
mienię choćby Teatr Muzyczny w Po-
znaniu, gdzie zagrałem główną rolę w 
musicalu „Kiss me, Kate”; Teatr Po-
wszechny im. Jana Kochanowskie-
go w Radomiu czy Teatr Muzyczny w 
Łodzi, gdzie od czterech lat gram dwie 
role w Rock Operze Jesus Christ Su-
perstar - Judasza i króla Heroda. 
Aby zapełnić wolne chwile pomię-
dzy tymi spektaklami postanowiliśmy 
stworzyć... „Ciao, Ciao Bambina”.

Jakie są największe różnice między 
Polską a Włochami?
Więcej niż różnic jest elementów łą-
czących wszystkich ludzi na świecie. 
Miłość i pasja do dobrej muzyki, do-
brego jedzenia, pogody i tego, co daje 
radość w sercu - zarówno w Polsce, 
jak i we Włoszech są podobne. Ludzie 
wszędzie są przywiązani do własnych 
tradycji, religii, rodziny i smaków. Są z 
tych rzeczy dumni.

Dlaczego to właśnie Marino Mari-
ni zainspirował Pana do stworzenia 
spektaklu „Ciao, Ciao Bambina”?
 Pomysł na ten spektakl podsunęli mi 
ludzie w Polsce. Marino Marini nie jest 
specjalnie „znany” we Włoszech. W 
Polsce ciągle ktoś mnie  pytał o Ma-
riniego i zainteresowałem się w koń-
cu autorem przeboju „Nie płacz, kiedy 
odjadę”. Zaciekawiła mnie jego wielka 
kariera poza granicami Italii, łatwość z 
którą odwiedzał kraje za żelazną kurty-
ną. Pod koniec lat czterdziestych XX 

wieku młody Marini płynął do Stanów 
Zjednoczonych polskim statkiem So-
bieski… i tam zaczęła się jego kariera 
muzyczna, która powiodła go dekadę 
później do waszego kraju. 
Dzięki współpracy z Małgorzatą Woj-
tulewicz powstał scenariusz spektaklu 
muzycznego o człowieku, który na-
uczył Polaków tańczyć twista i stał się 
dla was ikoną włoskiej piosenki. Chy-
ba nadal miło go wspominacie. Ilość 
występów z widowiskiem Ciao, Ciao 
Bambina” od dnia premiery w listopa-
dzie 2013 roku mówi sama za siebie.

Jak polska publiczność odbiera i jak 
reaguje na wspomnienie piosenek 
Marino Mariniego?
Sądzę, że w Grójcu jeszcze takiego 
spektaklu nie było. Wszystkie piosen-
ki, które Państwo usłyszą podczas tej 
muzycznej podróży, opowiadają o ka-
wałku historii słonecznej Italii i karie-
ry Mariniego. W ciągu 70 minut wy-
konamy piosenki takie jak „Marina”, 
„Azzurro”, „Mambo Italiano”, „Mam-
ma”, „Quando Quando”, „Buonasera 
Signorina”, „L’Italiano”, „O sole mio”, 
„That’s Amore”, „Love in Portofino” i 
wiele, wiele innych. Nie zapominając o 
naszej tytułowej piosence „Ciao, Ciao 
Bambina” i wisience na torcie - „Nie 
płacz, kiedy odjadę”. Kolejnym atutem 
naszego przedstawienia są piękne, au-
torskie wideoprojekcje, które poprowa-
dzą widza jeszcze głębiej w muzyczny 
świat ambasadora włoskiej piosenki w 
Polsce. Reakcja publiczności zawsze 
sprawia, że spektakl „napędza się” gdy 
ludzie klaszczą, śpiewają, a nawet tań-
czą – stają się integralną częścią spek-
taklu. Zresztą każdy, kto przyjdzie na 
spektakl, będzie miał wyjątkową oka-
zję skonfrontować własne wspomnie-
nia z tamtych lat z tym, co zobaczy na 
scenie. W „Ciao, Ciao Bambina” opo-
wiadam historię i karierę Mariniego, 
ale również 40 lat historii włoskiej pio-
senki i obyczajów. Marini otworzył w 
Polsce furtkę do włoskiej muzyki roz-
rywkowej w tamtym czasie.

Słyszeliśmy, że z piosenką„Nie płacz, 
kiedy odjadę” wiąże się jakaś cieka-
wa historia?
W naszym spektaklu jest oczywiście 
nawiązanie do historii powstania tej 
piosenki. Kto jednak chce ją poznać – 
musi pojawić się na spektaklu.

         Rozmawiała Karolina Pawlicka

Będą łzy wzruszenia?
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Sztuka z bożym przesłaniem
Monika Feliksiak nie tak dawno rozbłysła malarsko na grójeckim firmamen-
cie. Dlatego liczność obrazów na jej indywidualnej prezentacji zaskoczyła go-
ści. Około setki malowideł o przeróżnych efektach w technice oleju i z szero-
kim wachlarzem tematycznym mogła zawrócić w głowie.

Nie jestem zwolennikiem wystaw „wszech-
stronnych”, ale tym razem uległem formule.
Monika Feliksiak jest osobowościowo obec-
na w każdym ze swych obrazów – to znie-
chęciło mnie do sugerowania wyboru drogi 
do udziału w historii malarstwa grójeckiego. 
Więcej, skupienia się na którymś z najbar-
dziej bliskich sposobie zewnętrznej ekspre-
sji. Niestety, zabrakłoby wówczas jakiegoś 
istotnego elementu jej samej. Owszem, można wybrać coś charakterystycznego dla 
przybliżenia sposobu postrzegania i pewnie następnym razem autorka dokona we-
ryfikacji ilościowej; natomiast tym razem wszystko było w porządku.
Zabierając głos w dyskusji, stwierdziłem, że „dumni jesteśmy jej głębią duchową po-
mieszczoną w zaprezentowanej twórczości, jesteśmy wrażliwsi jej wrażliwością; po-
winniśmy podziękować Bogu za jej talent”.
Nie mam prawa streszczać innych wypowiedzi, bo tylko osobista obecność może 
oddać prawdę o przybliżanych powodach przebudowania życia osobistego, ro-
dzinnego i społecznego na rzecz takiego typu wypowiedzi artystycznej. A, ze wzglę-
du na czasochłonność sztuki malarskiej, było to ważne przedsięwzięcie.
Istotą życia pełnego jest duchowość. Nie da się zatem uciec od piękna przekazywa-
nego środkami artystycznymi. Można je zubożyć na własne życzenie. Można też - i 
warto - cieszyć się przynajmniej umiejętnościami innych.  Cieszyliśmy się.                                                                                                                         
                 Kazimierz Kochański

Rodzinna pasja malowania
Za trzy tygodnie (19 października) odbędzie się otwarcie wystawy prac auto-
rów w wieku od 4 do 92 lat, których łączą nie tylko zamiłowanie do malowania 
czy tworzenia gobelinów, ale również - bądź przede wszystkim - więzy krwi.

- Zainteresowanie malarstwem rozbudzi-
ła w nas siostra naszego taty Janina Czuch-
nicka. Ciocia zaczęła malować po przejściu 
na emeryturę, kończąc w tym czasie kursy 
malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych we 
Wrocławiu. Jej obrazy z cyklu „Wspomnie-
nia z Syberii” znajdują się m.in. w kolek-
cji Muzeum Pamięci Narodowej w Warsza-
wie. Maluje ona olejami, co zainspirowało 
nas do tworzenia tą techniką - opowiadają 
wspólnym głosem Halina Polkowska i Wiesława Adamowicz – Głównym tematem 
naszych prac są pejzaże; wszystkie pory roku. Jesteśmy samoukami. Szukamy tego, 
co nam się podoba: palety barw, technik malarskich. Innymi technikami niż olej za-
interesowała nas Anna Daria Merska. Teraz uczymy się m.in. posługiwania pastelami 
suchymi i akrylami - dodają. Pani Wiesława już w szkole podstawowej bliżej pozna-
wała techniki rysunkowe na zajęciach plastycznych prowadzonych przez Mieczysła-
wa Rychtera. W tamtym czasie brała udział również w plenerach malarskich, które 
bardzo miło wspomina. 

Nie tylko rękodzieło i tkactwo 
– Z kolei zainteresowanie robótkami ręcznymi rozbudziła w nas nasza mama, która 
była krawcową. Pod jej okiem uczyłyśmy się m.in. szycia i szydełkowania - wspomi-
nają obie panie – Aby udoskonalić swoje umiejętności poszłyśmy na warsztaty pro-
wadzone przez Małgorzatę Mentel w Grójeckim Ośrodku Kultury.  

Wzajemna inspiracja
- Malowanie jest dla mnie najlepszym odpoczynkiem – mówi pani Basia Przybyt-
niak – Ja w ogóle całe życie chciałam malować. Rysowałam zamki, kościoły. Ja też 
rzeźbiłam, ale to bardzo czasochłonne zajęcie. Gdzieś tam jeszcze są dłutka pocho-
wane... I witraż bym jeszcze zrobiła – na co pani Halina potwierdza – ja też. 
Rozmowa trzech sióstr: Haliny, Basi i Wiesławy przypomina żywą, nakręcającą się 
wymianę pomysłów i inspiracji. Towarzyszy temu zapach świeżo upieczonej szarlot-
ki. - Człowiek siedzi, wymyśla, kombinuje jak coś zrobić a tu się okazuje, że to już było 
– mówi pani Basia ze śmiechem. - Takie fajne rzeczy można namalować, teraz wkrę-
ciłam się w te abstrakcje. Są dostępne tak różne farby, myślę o fluorestencyjnych... 
pamiętacie jak robiłam ze starych koronek osłony na donice? - Na to pani Halina: - A 
ja mam krosna w domu. Tylko nie mam czasu do nich usiąść. 
Pani Basia dodaje: – Ostatnio widziałam „obraz z kamieni malutkich”...

Pomalowane obrusy
O twórczości pani Basi pisano już m.in. w rubryce „Kobiety z pasją” w czasopiśmie 
Sad Nowoczesny. W każdej wolnej chwili szuka nowych inspiracji i dzieli się nim,i 
rozbudzając jednocześnie kreatywność i wyobraźnię swoich wnucząt, żonglując 
przeróżnymi technikami plastycznymi. - Dzieci się u mnie nie nudzą. Julka wszyst-
ko sama wycina. One rozkładają kartki w salonie, potem całe obrusy są pomalowa-
ne (śmiech).  
Pani Basia ma dużą kolekcję prac dzieci, zbiera je i opisuje. Każda praca jest ważna. 

Rodzinna pasja
Wystawa międzypokoleniowa jest pierwszą taką wystawą w Grójcu prezentującą 
w jednym czasie i jednym miejscu twórczość osób z trzech pokoleń jednej rodziny. 
Ta wystawa to nie tylko ekspozycja bogata w różne techniki artystyczne, ale przede 
wszystkim wartości pielęgnowane przez lata. Wzajemne inspirowanie się, wspiera-
nie i wspólne tworzenie przyczyniły się do powstawia wielu obrazów dający radość, 
spokój, ukojenie lub też rozbudzenie twórczej energii.

Autorzy prac: Wiesława Adamowicz, Janina Czuchnicka, Ania Jakubowska, Karolina 
Kłosowska, Konrad Kłosowski, Amelka Pietrzycka, Julka Pietrzycka, Natalia Pietrzyc-
ka, Zuzanna Pietrzycka, Halina Polkowska, Barbara Przybytniak, Ola Przybytniak, Ry-
sio Przybytniak.
Otwarcie wystawy: 19 października 2018, godz. 18:00. Ekspozycja dostępna do 12 li-
stopada br.
Kurator wystawy: Anna Daria Merska. Pomoc w przygotowaniach do wysta-
wy: Maja Bałdyga, Karolina Pawlicka, Karol Mitan.

NASZE WYSTAWY

Święto radości i kolorów
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Zapraszamy serdecznie 29 
września na bezpłatny prze-
gląd krótkometrażowych 
produkcji filmowych. W ra-

mach cyklu „Młodzi twórcy” pokaże-
my: „Ostatnia bajka o Ziemi” w reży-
serii Magdaleny Seweryn oraz Igora 
Połaniewicza, „60 kilo niczego” Pio-
tra Domaleskiego oraz „Atlas” Ma-
cieja Kawalskiego. Po seansach odbę-
dzie się również spotkanie z twórcami 
„Ostatniej bajki”, którzy opowiedzą o 
kulisach produkcji tego niezależnego 
dramatu science-fiction.

Ostatnia bajka o Ziemi
Ojciec z dwójką dzieci miesz-
ka w podziemnym bunkrze w lesie. 
Wszystko wskazuje na to, że są je-
dynymi mieszkańcami Ziemi, któ-
rzy przetrwali kataklizm. Ze względu  
na skażenie powietrza nie opuszczają 

Rusza nowy sezon DKF Jasminum!

domu bez specjalnych ubrań ochron-
nych. Sygnał „z zewnątrz” staje się 
pretekstem do tego, że muszą zmie-
rzyć się z tym, co kryje się poza zasię-
giem ich oczu.

Atlas
Do nieco szalonego szpitala psychia-
trycznego, przyjęty zostaje tajemni-
czy pacjent — nie odzywa się do ni-
kogo i całymi dniami stoi z rękami w 

górze. Poza pseudonimem „Atlas” nie 
wiadomo o nim nic, a takie zagadki są 
intrygujące. 

60 kilo niczego
Zimny poranek w odkrywkowej ko-
palni kruszców. Krzysztof zaczyna 
swój pierwszy dzień pracy na stano-
wisku kierownika. Żeby przetrwać 
w środowisku pracowników fizycz-
nych, do którego wyraźnie nie pasu-
je, zamierza trzymać dyscyplinę twar-
dą ręką. Jednak nieoczekiwany wy-
padek, którego ofiarą staje się jeden 
z pracowników, wystawi zasady mo-
ralne Krzysztofa na ostateczną próbę. 
Bohater zrozumie, że łatwo być sta-
nowczym w sprzyjających okoliczno-
ściach, jednak trudno przeciwstawić 
się złu, kiedy konsekwencje mogą być 
dla nas dramatyczne.

Łukasz Haśkie

To przesłanie tegoroczne 
Święta Kolorów w Grój-
cu, które odbyło się 1 
września. Uczestniczyło 

w nim ok. 1500 osób. Festiwal  Ko-
lorów przemierza tysiące kilome-
trów i odwiedza różne zakątki Pol-
ski, aby spotkać ciekawych, rado-
snych, otwartych na siebie koloro-
wych ludzi.
Festiwal Kolorów, inaczej nazywa-
ny także Świętem Holi 2018 w Grój-
cu i w innych miastach to wydarze-
nie, które nawiązuje do oryginalne-
go hinduistycznego święta radości i 
wiosny. Drugiego dnia święta Hin-
dusi polewają się wodą i obrzuca-
ją się nawzajem kolorowym prosz-
kiem, który tradycyjnie był wytwa-
rzany z roślin kwitnących na wiosnę. 
W Polsce właśnie podczas Festiwa-
lu Kolorów mamy szansę poznać tą 
tradycję i również wtedy obrzuca-
my się kolorowymi proszkami Holi, 
które z łatwością spiera się z ubrań.
Wyrzucony w górę przez setki osób  
strumień różnokolorowych Kolorów 
Holi, tworzy wielką chmurę barw.  
Młodzi, starsi, wszyscy tańczą, śpie-
wają i bawią się. Zapraszam wszyst-
kich już teraz na II Festiwal Kolo-
rów w Grójcu. Przygotujemy jesz-
cze więcej atrakcji.

Grzegorz Rejer

Nieważne, ile masz lat czy jakiej muzyki słuchasz, ważne że potrafisz się uśmiechać i lubisz spędzać czas 
w gronie zwariowanych osób! 
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Na przełomie XVIII i XIX w. 
w Nowej Wsi gospodaro-
wał pruski generał Lindner. 
Później majątek znajdował 

się w posiadaniu Borowskich, Gąsio-
rowskich, Szuchów, Hubów i Daszew-
skich. W 2006 r. dwór odkupiła od po-
wiatu grójeckiego wnuczka ostatniego 
właściciela, Klaudia Maria Daszew-
ska-Sajnóg. Przekonała się, że renowa-
cja takiego obiektu, chylącego się już 
ku upadkowi, to arcytrudne przedsię-
wzięcie…

Gąsiorowscy 
W 1821 r. w posiadanie Nowej Wsi 
wszedł Tomasz Gąsiorowski, war-
szawski restaurator i hotelarz, biegle 
władający językiem francuskim. Ku-
piwszy w 1803 r. Hotel Pruski, prze-
robił go na Hotel Angielski. To właśnie 
tutaj 10 grudnia 1812 r. w drodze z wy-
prawy moskiewskiej zatrzymał się na 
krótki odpoczynek Napoleon Bona-
parte. Potem fakt ten umiejętnie wyko-
rzystywano przy reklamie hotelu, eks-
ponując m.in. kominek, przy którym 
grzał się cesarz. 
– Cesarz zgodził się zostać ojcem 
chrzestnym mojej córki Anieli – chwa-
lił się pan Tomasz  sąsiadom, podczas 
jednej z uczt w nowowiejskim dworze. 
Sprawy gospodarcze majątku No-
wa Wieś na bieżąco prowadził komi-
sarz Jakub Gąsiorowski, o tempo pra-
cy dbał karbowy Teodor Wołukin, a la-
su pilnował gajowy Antoni Wiśniew-
ski. Tomasz Gąsiorowski planował 
oderwanie swoich dóbr od Boglewic i 
utworzenie tutaj nowej parafii; m.in. te-
mu celowi służyło ufundowanie przez 
niego w Nowej Wsi kaplicy (grobo-
wej), do dziś zresztą zachowanej, cho-
ciaż w opłakanym stanie. 12 sierpnia 
1836 r. w Nowej Wsi zmarła córka To-
masza, Joanna Gąsiorowska, 30-letnia 
panna. Sam Tomasz przeniósł się do 
wieczności 23 maja 1844 r. w folwarku 
Franulin (część wsi Gołębiów), mając 
74 lata. Być może jeszcze za jego życia 
Nową Wieś oraz Hotel Angielski prze-
jął syn Franciszek (1806-1867), absol-

went Wydziału Prawa i Administra-
cji UW, oficer powstania listopadowe-
go, kolekcjoner, bibliograf, powieścio-
pisarz, posługujący się pseudonimem 
F. Nowowiejski, zainspirowanym za-
pewne właśnie Nową Wsią. 

Hotel
Z Gąsiorowskimi należałoby wiązać 
fakt założenia w nowowiejskim par-
ku hotelu… Mieścił się on w drew-
nianym, dużym, piętrowym domu, 
wzniesionym na piwnicach starej, ro-
zebranej gorzelni. „Tak na parterze, jak 
i na pierwszym piętrze, przez całą dłu-
gość budynku  ciągnął się korytarz ma-
jący w szczytach duże oszklone drzwi. 
Po obu stronach korytarza systemem 
hotelowym rozmieszczone były nume-
rowane pokoje. Oba szczyty budynku 
zakończone były obszernymi weran-
dami, kuchnia zaś mieściła się w sute-
renie wraz z pralnią i pomieszczeniem 
na warzywa i opał” – tak opisywał ten 
obiekt jeden z następców Gąsiorow-
skich, Tadeusz Marian Daszewski. Je-
go zdaniem, pierwotnie hotel funk-
cjonował zapewne w okresie letnim, 
przyjmując głównie gości z Warszawy. 
Na początku XX w., na jakiś czas, urzą-
dzono tutaj pensjonat, z którego chętnie 
korzystała płeć piękna. 

Szuchowie 
Po Gąsiorowskich przyszły rządy Szu-
chów, rodziny wyznania ewangelicko-
augsburskiego, wywodzącej się z Sak-

Nowa Wieś koło Warki kojarzona jest głównie z bitwą z 18 maja 1863 r., Sadowniczym Zakładem Doświadczalnym, 
odwiedzonym kiedyś przez Edwarda Gierka, oraz Zespołem Szkół Ogrodniczych, który wychował rzesze grójeckich 
sadowników. Tym ostatnim, podczas szkolnych praktyk zawodowych, zdarzało się dreptać obok siedziby śp. Sadowniczego 
Zakładu Doświadczalnego, mieszczącej się w zabytkowym dworze. Ów dwór, wzniesiony na początku XIX w., już na długo 
przed profesorem Szczepanem A. Pieniążkiem stanowił symbol nowoczesnego sadownictwa, oczywiście w wydaniu 
ziemiańskim.

sonii. Najbardziej znanym jej reprezen-
tantem jest Jan Chrystian Szuch (1752-
1813) – architekt i ogrodnik działają-
cy w Warszawie. W Nowej Wsi  go-
spodarował jego syn, Adolf Grzegorz 
Szuch, budowniczy, po którym zostało 
wiele realizacji w stolicy. Dziś pewnie 
byłby gwiazdą PTTK: przy okazji stu-
diów w Paryżu, zwiedził na pieszo pra-
wie całą Europę. Po powrocie w roku 
1824 do kraju ożenił się z Wiktorią Elż-
bietą Fukier, córką właściciela sławnej 
winiarni na Starym Mieście w Warsza-
wie, a potem uczestniczył w Powstaniu 
Listopadowym. Gospodarując w No-
wej Wsi, nie tylko przebudował dwór, 
ale także  interesował się szkodnikami 
roślin, korespondując z przyrodnikiem 
Antonim Wagą. 5 marca 1861 r. w No-
wej Wsi, w wieku 54 lat zmarła Wik-
toria Elżbieta Szuch, tuż przed śmier-
cią krótko, lecz ciężko chorując. Po-
chowana została na warszawskich Po-
wązkach. Adolf Szuch, jej mąż, poże-
gnał się ze światem 1 grudnia 1880 r. w 
Warszawie, a spoczywa na cmentarzu 
ewangelicko-augsburskim. 

Hubowie 
Następny dziedzic Nowej Wsi, Mie-
czysław Huba, podobnie jak poprzed-
nik, pochodził z rodziny wyznania  
protestanckiego. Idąc w ślady ojca, 
wzorowego rolnika gospodarującego 
w Grójeckiem, uprawiał buraki cukro-
we,  jęczmień, koniczynę, owies, psze-
nicę, ziemniaki i żyto, hodował urod-

ne jałowice (wyróżniane w konkur-
sach), stosował nawozy mineralne („w 
10 gatunkach”), meliorował grunty. W 
1874 r. opublikował pracę pod wielce 
wymownym tytułem: „Rezultaty upra-
wy płodów rolnych na nawozach mi-
neralnych i obornych otrzymane z pola 
doświadczalnego w Nowej Wsi za rok 
1873 i 1874”.
Mieczysław i Emilia z Krzywoszew-
skich Hubowie wiedli całkiem świa-
towe życie. Córka Izabela przyszła 
na świat 31 marca 1864 r. w Dreźnie, 
a ochrzcił ją ks. Jakub Buk, tamtejszy 
proboszcz i kapelan dworu saskiego, 
łużycki pisarz, publicysta i folklorysta, 
doskonale mówiący po polsku. Cór-
ka Wanda i syn Włodzimierz urodzili 
się już w Nowej Wsi. Mieczysław Hu-
ba zmarł w roku 1895, przeżywszy o 
10 lat syna Włodzimierza, pochowane-
go na cmentarzu w Jasieńcu. Po jego 
śmierci Nową Wsią zarządzała wdo-
wa,  mająca ponoć „wielkopańskie na-
wyknienia rozrzutności i zupełny brak 
zmysłu do rachunków, a przy tym i 
wiek poważny”. Majątek zlicytowano. 

Tadeusz Marian Daszewski
Nowy właściciel, Michał Kajetan Da-
szewski (1850-1935), dziedzic Brzumi-
na koło Góry Kalwarii, zostawił Emilię 
Hubową w Nowej Wsi na dożywociu. 
W 1907 r. Daszewski odsprzedał Nową 
Wieś swojemu synowi. Mowa oczy-
wiście o Tadeuszu Marianie Daszew-
skim (1882-1972), rolniku, patriocie, 

miłośniku pięknych kobiet i koni. Do 
historii przeszedł przede wszystkim ja-
ko pionier sadownictwa, już w 1912 r. 
zakładając w Nowej Wsi sad, a następ-
nie powiększając go do 115 ha. W mię-
dzywojniu Nowa Wieś stała się poligo-
nem doświadczalnym w zakresie pielę-
gnowania, nawożenia, doboru odmian, 
zwalczania szkodników drzew owoco-
wych oraz przechowywania i transpor-
tu owoców, miejscem odwiedzanym 
przez wycieczki z całego kraju. Da-
szewski, eksportując wyprodukowane 
przez siebie owoce w firmowych opa-
kowaniach do Anglii oraz postulując 
rozwój przemysłu przetwórczego, wy-
przedzał swoją epokę.

Nie ma jak w domu
Tadeusz Marian Daszewski najlepiej 
czuł się w nowowiejskim dworze. Tu-
taj oddawał się swoim pasjom: strze-
lectwu, jeździectwu i tresurze zwie-
rząt. W długie zimowe wieczory lubił 
sobie postrzelać z colta albo ze sztuce-
ra. Strzelnica („szeroka skrzynia z gru-
bych dębowych bali, napełniona po-
piołem, obita od tyłu stalową blachą”) 
ustawiona była na drzwiach prowa-
dzących do pokoju gospodyni, a świa-
tło zapewniały dwie lampy naftowe 
umieszczone po obu stronach tarczy. Z 
dużego salonu wyrzucono meble, wy-
sypując podłogę trocinami zmieszany-
mi z piaskiem, a na ścianach zamonto-
wano  trzy lampy naftowe. Dziedzic 
Nowej Wsi właśnie tutaj, w wolnych 
chwilach w dzień albo w długie jesien-
ne i zmowie wieczory, ujeżdżał konie, 
tresował psy, jelonki, maciorkę („szyb-
ko nauczyła się wolt i posłusznie ma-
szerowała po dużym kole”), o borsuku 
i kocie nie wspominając. 

Może muzeum sadownictwa?
Czy dwór w Nowej Wsi zostanie ura-
towany przed kompletnym upadkiem? 
Czy powstanie w nim izba historii sa-
downictwa, o której 1 czerwca 2010 r. 
na posiedzeniu Rady Powiatu w Grój-
cu mówiła Klaudia Maria Daszew-
ska-Sajnóg, wnuczka Tadeusza Maria-
na Daszewskiego? Czy naszym punk-
tem honoru nie powinno być systemo-
we ocalenie od zapomnienia duchowej 
i materialnej spuścizny grójeckiego sa-
downictwa poprzez zorganizowanie w 
Nowej Wsi muzeum z prawdziwego 
zdarzenia?             Remigiusz Matyjas
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Nowa Wieś - idealne miejsce na muzeum sadownictwa

Podczas ostatniego nabo-
żeństwa żałobnego wlepił 
wzrok w obraz św. Izydora, 
patrona oraczy, a szczegól-

nie w scenę anielskiej orki. Ów ma-
drycki chłop, żyjący na przełomie  
XI i XII w., wiernie służąc  Bogu i 
ziemskiemu panu, otrzymał nagrodę: 
gdy spał, jego pole orały dwa anioły. 
Idąc w kondukcie, dobrze mógł się 
przyjrzeć swoim sąsiadom – współ-
czesnym Izydorom: z pogrzebu na 
pogrzeb coraz bardziej garbatym, 
krzywym, łysym i siwym. „Widać 
my - sadownicy nie zasługujemy na 
pomoc niebios” – dręczył się, niepo-
mny na to, że zawsze jest ktoś, kto o 
nas myśli. I to myśli tak po prostu, 
bez względu na własny interes.
Po pogrzebie zaraz przebrał się w ro-
bocze łachy. Założył kapcie, bo w 
gumowcach obcierają mu się stopy. 
Teraz ziemia jest tak twarda, że pod-
czas chodzenia na czworakach niesa-

mowicie bolą kolana, a do tego wbi-
jają się w nie ostre patyczki – dzie-
ło sadowniczej kosiarki, całorocz-
na zmora ciągnikowych opon i dę-
tek. Żeby zniwelować ból kolan i 
przeciwdziałać reumatyzmowi, roz-
kłada pod drzewem starą kurtkę, na 
której klęka jak w kościele albo le-
ży jak na materacu – gdy sięga, stę-
kając, po najdalej leżące jabłuszko. 
Wygląda to śmiesznie, ale na szczę-
ście, nie licząc dzików, myszy, zaję-
cy i żab, nikt nie widzi go w tej sytu-
acji, bowiem żona i córki pracują już 
w  mieście, a na brata zza wschodniej 
granicy w tym roku go nie stać. Z ja-
błoniami walczy sam.
Tego dnia słońce nie dawało za wy-
graną, ugór herbicydowy wydzielał z 
siebie wyjątkowo usypiającą (wręcz 
zabijającą) woń, tylko patyczki, prze-
bijające się przez kurtkę, nie pozwa-
lały mu usnąć. Zatem, opadając z sił, 
coraz wolniej napełniał wiaderko 

ZAWSZE KTOŚ O TOBIE MYŚLI jabłkami, z coraz większym trudem 
powstawał z ziemi, żeby wysypać jo-
nagoldy do skrzyni. 
Nie wiadomo, czy to był udar, czy 
sen. W każdym razie konary jabłoni, 
pod którą leżał, wydały mu się aniel-
skimi włosami, a obok stanęły dwa 
osobniki, mające skrzydła u ramion. 
– To do tego gospodarza wysłał nas 
św. Piotr na zarobek  – powiedział 
Gabriel. – Ile tu leży jabłek, ile pie-
niędzy!  – dodał z zadowoleniem. 
– Bierzemy się do roboty – zadecy-
dował Michał.
Gabriel i Michał uwijali się w takim 
tempie, że słychać było tylko muzy-
kę wygrywaną przez jabłka wpada-
jące do wiaderek i skrzyń oraz trze-
pot skrzydeł. A prawdziwą sensację 
wywołali już na punkcie skupu owo-
ców, usytuowanym w pobliżu skle-
pu. 
– Ile tego nazbieraliście! – powie-
dział z podziwem kierownik, wypła-
cając im należność za owoce.
– To wszystko? – zapytali, licząc 
drobniaki. 

– Św. Piotr wam nie powiedział, że 
przemysł kosztuje 15 groszy? – dzi-
wił się kierownik. – Starczy wam na 
lody i piwo – zażartował. 
– Jak wrócimy z pustymi kieszenia-
mi, św. Piotr zamknie przed nami 
drzwi. Co robić? – głowili się Ga-
briel i Michał.
W końcu  poszli na piwo. Pod skle-
pem, podczas rozmowy z nowymi 
kolegami, w których względy wku-
pili się, stawiając im tatrę, nasłuchali 
się wielu ciekawych rzeczy o sadow-
nikach i ich życiu. 
– Wy tam, w niebie, daliście się 
uwieść wysokim cenom owoców w 
sklepach i nienawistnym, wobec sa-
downików, wpisom na Facebooku?! 
– dziwili się rozmówcy Gabriela i 
Michała. – Z naszej  przysklepowej 
perspektywy najlepiej widać, że sa-
downicy są niewolnikami własnego 
niby-bogactwa, nie to co my –  wolni 
ludzie – mówili niczym filozofowie.
Gabriel i Michał dowiedzieli się, że 
młodzież nie chce już truć się opry-
skami i dokładać do biznesu. Z każ-

dego domu ktoś, nawet kilka osób, 
pracuje poza gospodarstwem, więc 
jeszcze jedna taka klęska urodzaju, 
jak w tym roku, a na wsi zostanie pa-
ru epigonów sadowniczego mitu…
– Powiemy to św. Piotrowi – wołali 
Gabriel i Michał, wznosząc się zyg-
zakiem ku niebu, pełni nadziei, że zo-
staną wysłuchani i zrozumiani.
Wtem, rozległ się huk... Otworzył 
oczy. Nie widział już ani Gabriela, 
ani Michała, ani punktu skupu, ani 
sklepu. Skonstatował, że kilkana-
ście metrów od niego, w międzyrzę-
dziu, doszło do wypadku rowerowe-
go. Obok roweru leżała ranna dziew-
czyna. Doczołgał się do niej. „Sen 
czy jawa? Anioł, czy znajoma z Fa-
cebooka?” – zastanawiał się, z pie-
tyzmem odgarniając dłońmi włosy z 
jej twarzy. 
– Jechałam, żeby pomóc ci zbierać 
jabłka, ale wywaliłam się na dziu-
rze wyrytej przez dzika – wyszep-
tała, uśmiechając się delikatnie, nie-
ziemsko… 

Remigiusz Matyjas 
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DRODZY WYBORCY!
W Sejmiku Województwa Mazowieckiego potrzebny jest 
gospodarz.  

Wkrótce (21 października) wszy-
scy staniemy przed trudną de-
cyzją wyboru, kto przez najbliż-
sze cztery lata ma kierować na-
szymi małymi Ojczyznami, komu 
powierzymy samorządy. Na licz-
nych spotkaniach z Państwem 
usłyszałem wiele uwag, z których 
przebijała troska o przyszłość. 
Były też słowa zachęty, które do-
dają mi odwagi. Mogę zapewnić, 
że jeżeli obdarzycie mnie zaufa-
niem, będę, jak do tej pory, czło-
wiekiem dialogu, a dobro wspól-
ne - jak w każdej mojej działalno-
ści - celem nadrzędnym.
Zamierzam walczyć w sejmiku z bezsensownymi partyjnymi spo-
rami, które są domeną wielkiej polityki, a przede wszystkim dwóch 
antagonistycznie nastawionych partii. Niestety, mogliśmy je obser-
wować w minionej kadencji aż nazbyt często. Oczywiście każde do-
bro powstaje w sporze, tworzy się w toku dyskusji, ale najważniej-
szą sprawą zawsze musi być to, aby nasze postanowienia, decyzje, 
uchwały służyły ludziom, a nie doraźnym korzyściom politycznym. 
O to będę zabiegać z całych sił. Kontynuacja gorszących sporów z 
minionej kadencji prowadziłaby nas donikąd. 
Jestem przygotowany do pełnienia tej misji, mam osiągnięcia za-
wodowe, społeczne i osobiste. Zostały one już przez Państwa kil-
kakrotnie zweryfikowane. Jestem stąd, prowadzę gospodarstwo 
ogrodnicze. Zaufaliście mi powierzając dwukrotnie już funkcję rad-
nego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Pełnię tam już drugą 
kadencję rolę przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Terenów Wiej-
skich. Pełniłem i pełnię też wiele odpowiedzialnych funkcji społecz-
nych. Działam w Związku Sadowników RP, jako członek zarządu. Za-
pewne wielu z Was pamięta mnie z pikiet, których byłem współ-
organizatorem, zarówno w 2008 r przed zakładami przetwórstwa 
owoców i warzyw, gdy wyznaczały nam głodowe stawki za owo-
ce, gdy byliśmy niezadowoleni z dopłat unijnych po wprowadze-
niu przez Rosję embarga na nasze jabłka, a także ostatnio, gdy ceny 
za nasze owoce spadły poniżej kosztów produkcji. Uczestniczy-
łem w wielu negocjacjach, targach, wystawach, dzięki którym uda-
ło nam się (przynajmniej częściowo) zniwelować straty spowodo-
wane zakazem eksportu płodów rolnych do Rosji. Dzięki tym dzia-
łaniom pozyskaliśmy nowe rynki zbytu, a branża rolnicza utrzyma-
ła wysoki poziom. Musimy pogłębiać te tendencje, ale nie osiągnie-
my tego ciągle się kłócąc, wytykając wady, kreując przepaść nie do 
zasypania. 
Zwracam się o poparcie do młodych ludzi, pełnych energii i chęci 
walki o swoją i rówieśników przyszłość, czego dowodem był Wasz 
protest przed zakładami w Kozietułach. Wasz zapał, wykształcenie, 
oraz sukcesy w działalności gospodarczej i społecznej są niezbęd-
ne w budowaniu nowej jakości życia obywatelskiego. Będę wsłuchi-
wał się w Wasz głos. 
Zwracam się do mojego pokolenia i odrobinę starszego – szanow-
ni Państwo, cenię sobie Wasze doświadczenie i zamierzam całymi 
„garściami” z niego korzystać. Uczestniczę we wszystkich spotka-
niach, uroczystościach gminnych czy lokalnych, na które pozwa-
la mi czas, znam Wasze problemy jak nikt inny. Uczestniczę przecież 
w życiu codziennym mazowieckiej wsi, na własnej skórze doświad-
czam, tak jak Wy, jej wspaniałych, ale i czasem bolesnych chwil.
Liczę na Państwa poparcie w wyborach do Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego.
                                                                                                       Leszek Przybytniak

Zbliżają się wybory i mówi się już 
wyłącznie o szansach partii, listach, 
kandydatach. Czy czegoś Panu nie 
brakuje? 
Oczywiście, wielka polityka przysła-
nia nam wszystko. Coraz mniej sły-
chać o realnych problemach, jakie 
dotykają mazowiecką wieś. Przypo-
mnę więc, że w wyniku suszy zosta-
ło poszkodowanych w Polsce ponad 
220 tys. gospodarstw rolnych. Stra-
ty – według szacunków specjalnie w 
tym celu powołanych komisji - sięga-
ją ponad 3 mld zł. Z braku dostatecz-
nej ilości wody, ucierpiały uprawy na 
powierzchni około 3,5 mln ha. Pra-
wie 200 komisji działa na naszym tere-
nie szacujących szkody. Na pomoc re-
sort zapowiada wprawdzie 1,5 mld zł, 
ale to o połowę za mało. Szacowanie 
szkód jest skomplikowane. Wykaza-
nie wymaganych 30 proc. strat w go-
spodarstwie przy prowadzeniu cho-
wu zwierząt, jest właściwie niemożli-
we. Jest jeszcze kilka innych kwestii do 
rozwiązania, a na razie nie widać, aby 
strona rządząca zmierzała do ich szyb-
kiego zakończenia.

Susza spowodowała, że tegoroczne 
zbiory wielu płodów rolnych będą 
o wiele niższe niż w ubiegłym roku.
Niestety, musimy się z tym liczyć, co 
oczywiście pociągnie za sobą wyższe 
ceny na rynku. W naszym regionie naj-
bardziej interesuje nas jednak zbiór ja-
błek..., a z tym nie jest źle. Zapowia-
da się rekordowy zbiór - ok. 5 mln t. I 
mamy kolejny problem – jak sprzedać 
taką ilość owoców? W jaki sposób je 
zagospodarować?

Dlaczego rolnicy się nie ubezpie-
czają? Zaledwie kilkuset wykupiło 
ubezpieczenie od suszy...
Od 2008 roku rolnicy, którzy otrzy-
mujący unijne dopłaty, mają obowią-
zek ubezpieczyć co najmniej poło-
wę posiadanych upraw. Inaczej grozi 
im kara. W praktyce jednak od suszy 
nikt się nie ubezpiecza, gdy do wybo-
ru jest jeszcze polisa od mrozu czy gra-
dobicia. Nie poprawia sytuacji nawet 
fakt, że do ubezpieczenia dorzuca się 
państwo. Dofinansowanie do składek 
ubezpieczeniowych podniesiono na-
wet do 65 proc. ich wartości. Ktoś na-
dal jednak może się dziwić, że rolnicy 
nie ubezpieczają się od suszy. Odpo-
wiedź jest prosta - bo ich na to nie stać. 
Koszt ubezpieczenia od skutków suszy 
za 1 hektar może wynieść od 250 do 
nawet 400 zł. Przeciętne gospodarstwo 
rolne w woj. mazowieckim liczy 8,5 
ha. Łatwo obliczyć, że składka może 
sięgać nawet 3 400 zł. Sami ubezpie-
czyciele przyznają, że system jest źle 
zaprojektowany od strony przepisów.

Działa Pan w Sejmiku Wojewódz-
twa Mazowieckiego. To oczywiście 
grupa ludzi, z których każdy wi-
dzi dobro wspólne przez pryzmat 
własnego terenu. Nie ma w tym nic 
nagannego, jeżeli radni potrafią 
wznieść się ponad partykularne in-
teresy. Czy podczas prac komisji, w 
których Pan uczestniczył, łatwo do-
chodziliście do konsensusu?
Ten własny punkt widzenia najbar-
dziej uwidaczniał się podczas dysku-
sji na temat podziału środków na inwe-

Problemy wsi 
giną w wyborczym szumie...

stycje. Oczywiście każdy zna najlepiej 
własny teren, więc za nim optuje. By-
wam w innych powiatach, ale szczegó-
łowo problemów tam występujących 
nie znam. Od tego więc, jak prezentuje 
się potrzeby danego regionu, jak je do-
kumentuje i udowadnia, że inwestycja 
jest niezbędna – zależy końcowa de-
cyzja. Warto więc mieć w poszczegól-
nych komisjach swoich przedstawicie-
li. To bardzo ważne, w kontekście zbli-
żających się wyborów.

Można powiedzieć, że to przeciąga-
nie zbyt krótkiej kołdry. Jak Panu 
udało się przeciągnąć sporą jej część 
na swoją stronę?
Udowodniłem, że na terenie najwięk-
szego sadu Europy, w którym transport 
odgrywa pierwszoplanową rolę, brak 
możliwości szybkiego, dogodnego 
wyeksportowania owoców, może się 
okazać klęską dla sadowników. Szczę-
śliwie więc doprowadziłem podczas 
moich kadencji w sejmiku do odbu-
dowania od podstaw dwóch szlaków – 
dróg nr 728 i 730, a także kilku mniej-
szych o charakterze lokalnym. Udało 
się dofinansować lub wyposażyć - nie 
zawsze w takim wymiarze jakbyśmy 
chcieli - nasze ochotnicze straże pożar-
ne. Nie przeczę, że kilka spraw czeka 
jeszcze na realizację. Niestety, nie za-
wsze stawał na drodze brak pieniędzy...

Z tych niewielu spraw niezałatwio-
nych to...
Bardzo zaangażowałem się swego 
czasu w projekt wybudowania w Grój-
cu hali sportowej z prawdziwego zda-
rzenia, dla sportu kwalifikowanego. 
Rozmawiałem na ten temat z grójec-
kim samorządem, zarówno gminnym, 
jak i powiatowym. Starania nadal są 
podejmowane, ale urzeczywistnić po-
mysłu jednak się nie udało. Jest nadzie-
ja, że zostanie zrealizowany w przy-
szłej kadencji. 

No i nieszczęsna przebudowa drogi 
Bikówek – Uleniec. To przykład fał-
szywego pojmowania „dobra wspól-
nego”. Po prostu w tym przypadku sta-
rostwo zachowało się aspołecznie, nie 
dbając o potrzeby okolicznych miesz-
kańców, widząc jedynie interes poli-
tyczny rządzącej partii. Przypomnę, 
że powiat otrzymał z Urzędu Mar-
szałkowskiego dotację 1 037 mln zł 
(a mógł ponad 4 mln zł, gdyby o taką 
kwotę zabiegał) na budowę tej drogi. 
Podpisana została umowa. I nagle sta-
rostwo zerwało ją, przedstawiając ja-
kieś absurdalne zastrzeżenia (pozosta-
łe 35 powiatów na Mazowszu reali-
zuje budowę dróg z tego projektu). O 
co chodziło? Jakby to wyglądało kilka 
miesięcy przed wyborami, gdyby in-
westycja inicjowana przez Urząd Mar-
szałkowski zakończyła się sukcesem. 
Zgroza...

Czy chodziło tylko o halę, a nie o 
cały kompleks kulturalno-sporto-
wy?
Ma pan rację. Wprawdzie mamy 
Grójecki Ośrodek Kultury, ale rodo-
wodem sięga on początków ubiegłe-
go wieku, a wystrojem i wyposaże-
niem czasów PRL. Są wprawdzie 
plany dalszej przebudowy budynku, 
ale niewiele one zmienią. Tymcza-
sem na tzw. dołku, czyli przy ul. Pio-
tra Skargi, jest duży niezagospodaro-
wany teren. Byłaby to wielka inwe-
stycja, ale wchodzimy w nowy okres 
unijnych dotacji i warto o te pieniądze 
powalczyć. Teren jest piękny, w cen-
trum miasta, w pobliżu dwie szko-
ły. Trzeba tylko szybko uregulować 
stan prawny działek i zdobyć fundu-
sze na tę inwestycję. Sądzę, że gdy-
by wszystko poszło po naszej myśli, 
za pięć-sześć lat na „dołku” możemy 
mieć nowoczesny, piękny architek-
tonicznie i funkcjonalny obiekt prze-
znaczony dla kultury i sportu. 

Rozmawiamy z Leszkiem Przybytniakiem radnym Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego, przewodniczącym Komisji 
Rolnictwa i Terenów Wiejskich. 

Również stadion przy ul Laskowej 
wymaga przebudowy...
To trochę wstyd, że niektóre wioski 
mają stadiony znacznie lepiej prezen-
tujące się, niż grójecki obiekt. Bur-
mistrz starał się już o dotację (oko-
ło 28 mln zł) na jego przebudowę, ale 
nic z tego nie wyszło. Powstało jednak 
piękne boisko o sztucznej nawierzchni. 
Dobrze, że za tym pierwszym krokiem 
zrobiono następne. Trwa przebudowa 
głównej płyty. Gdyby powstał tu rów-
nież nowoczesny mini hotelik, szat-
nie, była do dyspozycji odnowa biolo-
giczna, zapewne Grójec stałby się bazą 
dla... reprezentacyjnych kadr młodzie-
żowych PZPN. Chętnie pomogę w re-
alizacji tego projektu.

Grójec ma coraz większą siłę przy-
ciągania. Miasto leży na skrzyżo-
waniu dróg ekspresowej S7 i krajo-

wej „50”. To idealne miejsce dla in-
westorów, tym bardziej, że do War-
szawy jest stąd zaledwie 40 km. Jak 
to położenie można wykorzystać?
Zauważyli to już handlowcy. Chy-
ba żadne małe miasteczko nie doro-
biło się tylu sklepów sieciowych, co 
Grójec. Zagospodarowuje się „stre-
fa przemysłowa” miasta, czyli Słom-
czyn. Przewiduję, że te tereny sta-
ną się wkrótce odpowiednikiem pod-
warszawskich Janek. Ale inwesto-
rom trzeba pomóc, skutecznie ich za-
chęcić. To zadanie dla miejscowe-
go samorządu, aby rozsądnie ko-
rzystać z dobrego położenia Grójca. 
Urząd Marszałkowski, w którym peł-
nię funkcję przewodniczącego Komi-
sji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jest go-
towy wspierać miasto w tych zamie-
rzeniach. 
        Rozmawiał Stanisław Kochout

MATERIAŁ SPONSOROWANY
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Dokończenie ze s. 1
Kandydatem na radnego woje-
wódzkiego jest Leszek Przybyt-
niak. Był radnym sejmiku woj. 
mazowieckiego przez ostatnie 
dwie kadencje. Obecnie pełni 
w nim funkcję przewodniczące-
go Komisji Rolnictwa i Terenów 
Wiejskich. Prowadzi własne go-
spodarstwo rolno-sadownicze w 
Uleńcu. 
Listę kandydatów do sejmiku 
mazowieckiego z okręgu numer 
5 Koalicji Obywatelskiej zamy-
ka Witold Wójcik, dziennikarz i 
samorządowiec z Grójca.

Nowa ordynacja wyborcza
Dwukadencyjność wójtów, bur-
mistrzów i prezydentów miast, 
zmiana definicji znaku „x” na 
karcie do głosowania, możliwość 
głosowania korespondencyjnego 
tylko dla osób niepełnospraw-
nych - to najważniejsze zmiany 
w ordynacji wyborczej. Przypo-
mnijmy, że nowelizacja zmienia-
jąca zapisy czterech ustaw: Ko-
deksu wyborczego oraz ustaw o 
samorządzie gminnym, powia-
towym, wojewódzkim i o ustro-
ju miasta stołecznego Warszawy, 
została przyjęta w grudniu ubie-
głego roku.
Ustawa wydłuża kadencję sa-

Jacy radni, taka będzie nasza mała Ojczyzna...
morządów oraz wprowadza obo-
wiązkowy budżet obywatelski 
w miastach na prawach powia-
tu. Nowela wprowadza m.in. 
dwukadencyjność wójtów, bur-
mistrzów i prezydentów miast, 
która ma być liczona od obec-
nych wyborów samorządowych, 
a więc nie działa wstecz (choć 
przewidywał to pierwotny  pro-
jekt). 

Dłuższa kadencja samorządów
Kadencja rad gmin i powia-
tów oraz sejmików wojewódz-
kich wynosić teraz będzie pięć 
lat. Jednomandatowe okręgi wy-
borcze (JOW-y) obowiązują tyl-
ko w gminach do 20 tys. miesz-
kańców. 
Zgodnie z nową definicją znak 
„x”, stawiany przez wyborcę w 
kratce na karcie do głosowania 
przy nazwisku kandydata, to „co 
najmniej dwie linie”, które prze-
cinają się w obrębie kratki. Do-
pisanie na karcie do głosowa-
nia dodatkowych numerów list 
i nazw albo dopisków, w tym w 
kratce lub poza nią, nie wpły-
nie na ważność oddanego głosu. 
Przepis ten budzi chyba najwięk-
sze kontrowersje, gdyż - zda-
niem wielu ekspertów – sprzyja 
(ułatwia) popełnianiu fałszerstw.

Z głosowania korespondencyj-
nego mogą skorzystać tylko oso-
by niepełnosprawne o znacznym 
lub umiarkowanym stopniu nie-
pełnosprawności. Tak więc oso-
by starsze i Polacy mieszkający 
za granicą będą musieli pofaty-
gować się do urn osobiście. 

Dwie komisje obwodowe
Ustawa wprowadza dwa rodza-
je komisji obwodowych: jedną 
ds. przeprowadzenia głosowa-
nia i drugą ds. ustalenia wyni-
ków głosowania. Pierwsza bę-
dzie przekazywać drugiej m.in. 
urnę wyborczą, spis wyborców 
oraz niewykorzystane karty do 
głosowania. Druga komisja bę-
dzie zaczynać pracę po zakoń-
czeniu głosowania w lokalu wy-

borczym.
Po przeliczeniu głosów komisja 
ds. ustalenia wyników sporządzi 
w dwóch egzemplarzach proto-
kół z głosowania. Dane wpisa-
ne do protokołu będą następnie 
wprowadzone do systemu infor-
matycznego. Kopia protokołu 
będzie wywieszana niezwłocz-
nie po jego sporządzeniu w lo-
kalu wyborczym tak, aby wy-
borcy mogli zapoznać się z wy-
nikami.
Mimo, że czynności dokony-
wane w lokalu wyborczym bę-
dą nagrywane, a następnie udo-
stępniane na stronie interneto-
wej PKW, opozycja ostrzega, że 
zmiana komisji również tworzy 
możliwość dokonywania posu-
nięć niezgodnych z prawem 

Ograniczone zaufanie...
Podobnie jak w poprzednich 
wyborach, mężowie zaufania 
mają prawo obserwować prace 
każdej komisji - od obwodowej 
po Państwową Komisję Wybor-
czą - na każdym etapie jej prac. 
Mogą być obecni w lokalu wy-
borczym podczas przygotowań 
do głosowania, samego głoso-
wania, liczenia głosów i spo-
rządzania protokołu. Mężowie 
zaufania będą także mogli wno-
sić do protokołu uwagi, wymie-
niając konkretne zarzuty. Będą 
też mogli uczestniczyć w prze-
wożeniu i przekazywaniu pro-
tokołu z wyborów do właści-
wej komisji wyborczej wyższe-
go stopnia.
Zarejestrowane w Polsce sto-
warzyszenia i fundacje, do któ-
rych celów statutowych nale-
ży troska o demokrację, pra-
wa obywatelskie i rozwój spo-
łeczeństwa obywatelskiego, bę-
dą mogły wyznaczać po jed-
nym obserwatorze społecznym 
do komisji obwodowych, okrę-
gowych, rejonowych i teryto-
rialnych. Obserwator społeczny 
będzie mógł być obecny pod-
czas wszystkich czynności ko-
misji, do której został wyzna-
czony.

Za niespełna miesiąc (21 
października) wybory sa-
morządowe. To niezwy-
kle ważny akt demokracji. 

Daje on możliwość bezpośredniego 
wypowiedzenia się mieszkańcom, 
w jakim kierunku ma rozwijać się 
nasza społeczność i komu powie-
rzymy władzę. Od czasu przemian 
społeczno – gospodarczych w roku 
1989 mamy bowiem świadomość, 
że wszystko co dzieje się wokół nas, 
zależy od ludzi, którzy podejmują 
decyzje, którzy układają plany roz-
wojowe i je realizują. 
Zapewne marzeniem jest, aby na-
sze wybory dokonywane były w 
sposób dojrzały i odpowiedzial-
ny; abyśmy przy urnach dali wy-
raz swym dążeniom i marzeniom 
wyciszając emocje, wsłuchując 
się bardziej w to, „co pomyśli gło-
wa”. Dokonajmy podsumowań: co 
udało się wykonać przez ostatnie 
lata, a co mamy przed sobą. Na-
leży uzmysłowić sobie co przyszły 
samorząd czeka, jakie inwestycje 
będą niezbędne i co w sposób bez-
pośredni wpłynie na życie miesz-
kańców. Czy dotychczasowy samo-
rząd należycie dbał o przedszko-
la, szkoły, służbę zdrowia, o roz-
wijanie kultury i sportu? Czy in-
frastruktura sanitarna, wodno-ka-

WYBORY, CZYLI RANDKA W CIEMNO...

nalizacyjna i drogowa nie budziły 
zastrzeżeń? Każdy we własnym za-
kresie musi zrobić przed pójściem 
do lokalu wyborczego taki osobi-
sty rachunek sumienia i odpowie-
dzieć sobie na pytanie - kto bar-
dziej z kandydatów nadaje się do 
realizacji tych celów, kto jest w sta-
nie im podołać. Oczywiście trudno 
będzie w przedwyborczym szumie 
oddzielić prawdę od propagando-
wego bełkotu. Pretendenci będą w 
każdej dziedzinie życia poprawiać 
jego standardy i możliwość rozwo-
ju, wytykając dotychczasowej wła-
dzy opieszałość, brak dynamiki, a 
w przypadku tzw. czarnego pija-
ru – jakieś osobiste błędy. Znamy 
to z kilku poprzednich wyborów… 
Choć mamy nadzieję, że tym razem 
kampania wyborcza będzie czysta. 
W tym przedwyborczym rachunku 
sumienia warto po prostu spojrzeć, 
co wokół nas powstało nowego, jak 
się zmieniło nasze otoczenie i co 

tak naprawdę zrobiliśmy z naszą 
wspólnotą (nie tą wyimaginowa-
ną, ale rzeczywistą). Trzeba wziąć 
pod uwagę możliwości rozwojowe 
naszego regionu i uwarunkowania. 
Czy dotychczasowi włodarze na-
leżycie je wykorzystali? Z pewno-
ścią jeszcze trudniej odpowiedzieć 
na pytanie, przewidzieć czy działa-
nie nowych ludzi w samorządzie da 
lepsze efekty?
Wybory 21 października będą więc 
okazją do społecznej weryfikacji 
działań „starej” władzy, i do oceny 
pretendujących do ich zmiany. Jak 
trudne to zadanie przykładem może 
być rada powiatu grójeckiego. Po-
nieważ o jej obradach, decyzjach, 
poziomie dyskusji i działalności pi-
saliśmy wielokrotnie – na tym po-
przestaniemy Musimy jednak pa-
miętać, że ocena działań ustępują-
cego samorządu zawsze będzie su-
rowa, bo nie zdarzyło się jeszcze, 
aby zdołał spełnić wszystkie ocze-
kiwania. Powiedzmy więc otwar-
cie, że w ferworze walki wyborczej 
mamy najczęściej do czynienia z 
rzeczywistością mijającej kadencji, 
ścierającą się z marzeniami kontr-
kandydatów. Chyba takim samym 
marzeniem jest, aby nasze wybo-
ry życie pozytywnie zweryfikowało. 

Leszek Świder

ZASADA FAIR PLAY
Błogosławiony Jan Paweł II powiedział kiedyś: „Bywa nieraz, że stajemy 
w obliczu prawd, wobec których brakuje słów..."

Mija wakacyjne rozleniwienie, jesień przynosi ze sobą nowy sezon se-
rialowy. Można powiedzieć, że nikt nie będzie narzekać na nudę. Przed 
nami wybory samorządowe...
Nic tak nie wzbudza emocji w społeczeństwie jak polityka (medycynę 
tym razem pomijamy). Już teraz przedwyborcze spektakle biją na gło-
wę występy najlepszych kabaretów. Ciekawe, co nas czeka w finale..?
Jesień kojarzy się z robieniem porządków, nie tylko w szafie. Przy tej 
okazji chcemy przypomnieć o pięknej zasadzie fair play. Warto wie-
dzieć, że pierwszy raz użył tego pojęcia William Shakespeare w jednym 
ze swoich dramatów. W polityce, niestety, odwrotnie niż w sporcie, nie 
chodzi o przyjemność płynącą z rywalizacji i możliwość sprawdzenia 
swoich umiejętności, tylko wyłącznie o miejsce na podium i nagrodę z 
tym związaną. Przy czym w wielu przypadkach walczący zapominają o 
uczciwej rywalizacji. 
Wybory są właśnie taką szczególną formą rywalizacji. Zwycięstwo ma 
o wiele większą wagę. Przynosi profity triumfatorowi, ale powinni zy-
skiwać na nim wszyscy obywatele, niezależnie od politycznych poglą-
dów. Jednak partykularne, partyjne interesy, chęć zdobycia pieniędzy 
i władzy coraz częściej przesłania ludziom oczy. Coraz częściej też zda-
rza się, że pierwszoplanowa staje się żądza zaspokojenia własnych am-
bicji, nie popartych ani wiedzą, wykształceniem, ani doświadczeniem. 
Nie chodzi im o dobro ogółu, ale o własny interes,
są zaślepieni żądzą władzy i zrobią wszystko, aby ją mieć.*
Co ma do tego zasada fair play? No cóż, w teorii każda rywalizacja po-
winna polegać na uczciwej walce i dążeniu do zwycięstwa. Osiąga się 
je zwykle ciężką praca i umiejętnościami. Traci sens współzawodnic-
two, gdy jeden z rywalizujących oszukiwał. 
Warto chyba zastanowić się w tej sytuacji na słowami Bruno Schulza: 
"...Rzeczywistość przybiera pewne kształty tylko dla pozoru, dla żartu, 
dla zabawy. Ktoś jest człowiekiem, a ktoś karakonem, ale ten kształt nie 
sięga istoty, jest tylko rolą na chwilę przyjętą, tylko naskórkiem, który 
za chwilę zostanie zerwany...". LŚ
*Wszelkie podobieństwo do prawdziwych postaci i zdarzeń jest przy-
padkowe.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRÓJEC
05-600 Grójec ul. Józefa Piłsudskiego 47

     informuje, że stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami został wywieszony w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Grójec 

ul. Józefa Piłsudskiego 47 na okres 21 dni, wykaz nieruchomości gminnych niezabudowanych 
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonych we wsi

 Słomczyn gmina Grójec, oznaczonych 
w ewidencji gruntów jako działki nr 366/33, 366/63, 366/65, 366/67, 366/71, 366/74, 366/77, 366/78, 

366/79, 366/80, 366/85, 366/86, 366/87 o łącznej pow. 29,3715 ha.
Szczegółowe informacje na stronach internetowych: 
www.grojecmiasto.pl i www.grojecmiasto.bip.info.pl

tel. (48) 664 30 91 w. 58 i 56,  fax. (48) 664 21 03.

http://www.grojecmiasto.pl
http://www.grojecmiasto.bip.info.pl
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Akcja ma zachęcić ro-
dziców do odwie-
dzania bibliotek i co-
dziennego czytania 

z dzieckiem. Każdy trzylatek, 
który przyjdzie do biblioteki, 
otrzyma w prezencie Wypraw-
kę Czytelniczą, a w niej: książ-
kę „Pierwsze wiersze dla…” 
oraz Kartę Małego Czytelni-
ka. Za każdą wizytę w biblio-
tece zakończoną wypożycze-
niem minimum jednej książki z 
księgozbioru dziecięcego Mały 
Czytelnik otrzyma naklejkę, a 
po zebraniu dziesięciu zosta-
nie uhonorowany imiennym dy-
plomem potwierdzającym jego 
czytelnicze zainteresowania. W 
Wyprawce znajdą coś dla siebie 
także rodzice. „Książką połą-
czeni, czyli o roli czytania w ży-
ciu dziecka” to broszura infor-
macyjna, przypominająca o ko-
rzyściach wynikających z czy-
tania dzieciom oraz podpowia-
dająca, skąd czerpać nowe in-
spiracje czytelnicze. Dzięki ak-
cji dziecko pozna ważne miej-
sce na czytelniczej mapie dzie-
ciństwa (bibliotekę) i zostanie 
pełnoprawnym uczestnikiem 
życia kulturalnego.
Badania wykazują, że dzie-
ci wychowywane pośród ksią-
żek są bardziej pewne siebie, 
mają większy niż rówieśnicy za-
sób słownictwa i dobrze rozwi-
niętą wyobraźnię. Pożytki z czy-
tania mają także konkretny wy-
miar materialny: czytające dzie-
ci osiągają sukcesy i zarabiają 
więcej od tych, które nie czytają.

Nieodłącznym elementem czy-
tania dzieciom w wieku przed-
szkolnym jest obecność rodzica/
opiekuna, który nie tylko wciela 
się w książkowych bohaterów, 
ale staje się przewodnikiem w 
nowej przygodzie przeżywanej 
wspólnie z dzieckiem, budując 
tym samym relacje, które z całą 
pewnością zaowocują w przy-
szłości.
Wyprawki Czytelnicze dla trzy-
latków można odebrać w prawie 
3 tys. bibliotek na terenie całej 
Polski. W ramach tegorocznej 
akcji organizatorzy akcji planu-
ją rozdać około 100 tys. Wypra-
wek.
Kampania społeczna „Mała 
książka – wielki człowiek” 
przypomina o korzyściach wy-
nikających ze wspólnego, ro-
dzinnego czytania już od pierw-
szych miesięcy życia dziecka. 
Została przygotowana w związ-
ku z ogólnopolską akcją, w ra-
mach której młodzi rodzice na 
oddziałach położniczych otrzy-
mują wyjątkowe Wyprawki 
Czytelnicze: książkę z wiersza-
mi dla dzieci najwybitniejszych 
polskich poetów oraz broszu-
rę informacyjną o roli czytania 
w rozwoju młodego człowieka. 
W 2017 r. w ramach akcji pilo-
tażowej rozpoczętej w grudniu 
organizatorzy projektu rozda-
li 100 tys. Wyprawek Czytelni-
czych w 360 szpitalach w całej 
Polsce, a w 2018 r. na nowo na-
rodzone dzieci czeka aż 360 tys. 
wyprawek.

Biblioteka

"Mała książka 
- wielki człowiek"
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. W. S. 
Laskowskiego w Grójcu przystąpiła do pilotażowego 
projektu adresowanego dla trzylatków. Projekt jest 
realizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała 
książka - wielki człowiek”.
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nym pojedynek przy szachownicach, 
postanowiliśmy połączyć nasz mecz 
z wycieczką Piaseczyńsko-Grójecką 
Kolejką Wąskotorową. Okazało się, że 
był to świetny pomysł, biorąc pod uwa-
gę fakt, że dla wielu uczestników im-
prezy była to pierwsza w życiu okazja 
do przejażdżki pociągiem. Zgodnie z 
planem, w niedzielę 8 sierpnia spotka-
liśmy się na stacji w Piasecznie, skąd 
w licznej, blisko trzydziestoosobowej 
grupie, w skład której weszli zawodni-
cy, rodzice i trenerzy, wyruszyliśmy w 
wagonikach w stylu retro w kierunku 
oddalonego o kilkanaście kilometrów 
Runowa, gdzie podczas kilkugodzin-
nego postoju doszło do rozgrywki   

li dokładnie tyle samo partii, po pierw-
szej rundzie mieliśmy remis – 4:4.

II runda dla nas
Po krótkiej przerwie na regenerację 
sił i obowiązkowy punkt programu w 
formie pieczenia kiełbasek nad ogni-
skiem, przystąpiliśmy do drugiego star-
cia. Tym razem urozmaiciliśmy mecz 
o pojedynek pokoleń pomiędzy najsil-
niejszymi juniorami obu ekip, a pierw-
szymi trenerami. Przebieg drugiej run-
dy był równie zacięty, jak poprzedniej, 
mimo że jedna z partii zakończyła się 
remisem. Tę odsłonę meczu reprezen-
tanci grójeckiego klubu rozstrzygnę-
li wyraźnie na swoją korzyść (5,5:2,5). 
Całe spotkanie zakończyło się zatem 
wynikiem 9,5 do 6,5. 

Będzie rewanż
Najpewniejszymi punktami naszej re-
prezentacji byli juniorzy Michał Smę-
tek i Marcin Sokołowski oraz trener 
Mariusz Berdyga. Wszyscy trzej wy-
grali obie swoje partie. Mecz, pomimo 
zaciętej walki na szachownicach, prze-
biegł w bardzo przyjaznej atmosferze. 
Sam wynik, choć istotny, nie był tym 
razem najważniejszy. Natomiast wy-
miana doświadczeń z pewnością ko-
rzystnie wpłynie na jakość gry zawod-
ników obu ekip. Na koniec otrzymali-
śmy zaproszenie na kolejne towarzy-
skie spotkanie, tym razem na terenie 
przeciwnika.                    
       Adam Lasota

.

Bój do ostatniego piona
Pojedynek miał formułę złożonego z 
dwóch rund meczu drużynowego na 
ośmiu szachownicach. Tempo gry wy-
nosiło 20 minut na zawodnika na ro-
zegranie całej partii, z dodatkiem 5 se-
kund po każdym wykonanym posu-
nięciu. W pierwszej odsłonie spotka-
nia, na sześciu deskach zmierzyli się ze 
sobą juniorzy do lat 18, na pozostałych 
dwóch grali ze sobą trenerzy obu dru-
żyn. Okazało się, że mimo towarzy-
skiej formuły meczu, zawodnicy byli 
w bojowych nastrojach i na ani jednej 
szachownicy nie doszło do pokojowe-
go zakończenia partii. Ponieważ jed-
nak reprezentanci obu klubów wygra-

Początek całej historii miał 
miejsce jeszcze przed waka-
cjami, kiedy to za pośrednic-
twem Marcina Maciągi, kie-

rownika klubu szachowego  TKKF 
Promyk Ciechanów otrzymaliśmy 
propozycję rozegrania towarzyskiego 
meczu pomiędzy naszymi drużynami. 
Bez dłuższego zastanowienia podjęli-
śmy rękawicę, wietrząc niepowtarzal-
ną szansę na bliższe poznanie jednego 
z czołowych mazowieckich zespołów, 
z którym będziemy rywalizować w III 
Lidze Juniorów.

Na udeptanej ziemi w Runowie
Aby uatrakcyjnić naszym podopiecz-

Ponieważ początki nowego roku szkolnego mogą wprowadzić nasze organizmy w stan szoku, jako swego 
rodzaju antidotum proponujemy przeniesienie się w czasie z powrotem do letnich wydarzeń z udziałem 
naszych zawodników.

SZACHOWE ŻYCIE GRÓJCA – Ciechanów pokonany

WYNIKI
I runda (przy nazwiskach kate-
gorie szachowe)
Promyk Ciechanów - CKR Gró-
jec 4:4: II Filip Grodecki – II Łu-
kasz Wojdalski 1:0, II Michał Ma-
liszewski – II Maciej Szczygielski 
0:1, II Jakub Mossakowski – III 
Jan Zborowski 1:0, III Stanisław 
Kącki – II Barbara Szczygielska 
1:0, III Oliwia Mossakowska – IV 
Michał Smętek 0:1, IV Jan Macią-
ga – bk Marcin Sokołowski 0:1, 
IV Ireneusz Kącki – II+ Mariusz 
Berdyga 0:1, km+ Marcin Macią-
ga – I+ Adam Lasota 1:0.

II runda, CKR Grójec - Promyk 
Ciechanów  5,5:2,5: II Łukasz 
Wojdalski – km+ Marcin Macią-
ga 0:1, I+ Adam Lasota – II Fi-
lip Grodecki 1:0, II Maciej Szczy-
gielski – II Michał Maliszewski 
1/2:1/2, III Jan Zborowski – II Ja-
kub Mossakowski 0:1, II Barbara 
Szczygielska – III Stanisław Kąc-
ki 1:0, IV Michał Smętek – III Oli-
wia Mossakowska 1:0, bk Mar-
cin Sokołowski – IV Katarzyna 
Kącka 1:0, II+ Mariusz Berdyga 
– IV Ireneusz Kącki 1:0, II Łukasz 
Wojdalski – km+ Marcin Macią-
ga 0:1.
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W niektórych środowiskach w 
Polsce mówi się, że Grójec słynie 
z jabłek i... z minikoszykówki.
W tym roku drużyna U-14,grająca 
wspólnie z Piotrkówką Radom 
(trenowana przez Dariusza Fijał-
kowskiego i Cezarego Kiełbiow-
skiego) zajęła 5 miejsce w Polsce. 
Dwóch chłopców z Grójca - Do-
minik Stasiak i Oliwer Szczęsny 
zostało powołanych do kadry Pol-
ski. To ogromny sukces naszego 
klubu i Grójca. Nie pamiętam by 
kiedykolwiek chłopiec z nasze-
go miasta dostał powołanie do re-
prezentacji Polski w grach zespo-
łowych.

Czy inne zespoły idą w ślad za 
U-14?
Nie da się ukryć, że sportowo za-
czynamy wiele znaczyć na koszy-
karskiej mapie Polski. Tytuły mi-
strza czy vice mistrza Mazowsza 
stały się dla nas normą i nie sta-
nowią już dla MKS czegoś wy-
jątkowego. W ubiegłym sezonie 
zdobyliśmy mistrzostwo w rocz-
niku 2006 chłopców i w roczniku 
2007 dziewczynek. W roczniku 
2007 chłopców zdobyliśmy wice 
mistrzostwo Mazowsza.

A jak wypadamy w skali kraju?
Chyba jeszcze lepiej. Drużyna 
chłopców z rocznika 2006 (pro-
wadzona przez Ireneusza Jura-
szewskiego i Jacka Siedleckie-
go) na piętnaście turniejów ogól-
nopolskich,w których startowała, 
wygrała 12. Trzy pozostałe to dru-
gie miejsca. Chłopcy wygrali też 
Turniej Chistiams Cup w Kownie 
pokonując koalicję zespołów li-
tewskich. Na zawodach w Barce-
lonie zajęli piąte miejsce. Dodać 
wypada, że ich młodsi koledzy idą 
tym tropem.
 
W Grójcu nagle pojawiły się też 
koszykarki...
Dość dawno temu istniał w Grój-
cu zespół dziewcząt. Występowa-
ły w lidze WOZkosz. 
To inicjatywa rodziców z Micha-
łem Ukleją na czele. Miasto po-
mogło finansowo i trzy lata temu 
mogliśmy ogłosić nabór. Chłop-
cy mieli piłkę nożną (Mazowsze 
Grójec i piłkarskie szkółki komer-
cyjne), dla dziewczynek nie było 
nic. Koszykówka doskonale wy-
pełnia tę lukę. Dziś nasze małe 
koszykarki (trenowane przez Pio-
tra Kawalca) zdobywają mistrzo-
stwo Mazowsza. Mam nadzieję, 
że to nie koniec sukcesów. Żeń-
ski basket w naszym mieście ma 
przyszłość.
 
W dzisiejszym sporcie na pozio-
mie młodzieżowym sprawą sza-
lenie istotną są finanse?
Utrzymujemy się głównie z dota-
cji, jakie otrzymujemy od władz 
Grójca. Pieniądze te wystarczają 
na bieżącą działalność, tzn.: kosz-
ty dojazdów, sędziowania, koszty 
organizacyjne typu wpisowe czy 
licencje. Oczywiście dotacje nie 
wystarczają na płace dla trenerów. 
Ich motywacją do pracy z mło-
dzieżą i dziećmi jest miłość do ko-
szykówki.

Organizujecie kilka turnie-
jów. Z pewnością nie zabraknie 

Wam zapału, ale co z środkami 
na ich przeprowadzenie?
Oczywiście nadal liczymy na po-
moc rodziców, władz miasta (za-
pewniają bezpłatnie halę i pokry-
wają koszty sędziowania), poma-
gają też harcerze (użyczając nam 
materacy do spania).
O turniejach koszykarskich w 
Grójcu krążą już legendy. Na-
sze sztandarowe Parkietowo Roy-
al Apple Cup to turniej wyjątko-
wy - takie małe NBA.W tamtym 
sezonie organizowaliśmy też nie-
oficjalny półfinał Mistrzostw Pol-
ski U-15. Wiosną odbył się tur-
niej o Puchar MIK MAKA. W 
Grójcu organizowaliśmy też finał 
Pierwszego Koszykarskiego Kro-
ku dziewcząt. Nasze turnieje to za-
wsze organizacja na najwyższym 
poziomie. Te zawody są doskonałą 
promocją naszego miasta. Piszą o 
nich media ogólnopolskie.
W ubiegły weekend odbył się tur-
niej o Puchar Dyrektora GOS. W 
dniach 13-14 października czeka-
ją nas duże zawody o Puchar Bur-
mistrza Jacka Stolarskiego. Już 
się przygotowujemy do kolejnego 
Parkietowa Royal Apple Cup, któ-
re odbędzie się na wiosnę.

Czy ktoś pomaga wam jeszcze fi-
nansowo?
Tę listę wypada zacząć od bra-
ci Jerzego i Waldemara Żółcików. 
Ich firma ROYAL APPLE już trzy 
razy była współsponsorem nasze-
go mega turnieju. Stałą pomocą 
służy nam Marcin Poradzki. Wła-
ściciele marki MIK MAK państwo 
Marek i Beata Bienkiewicz to lu-
dzie na których zawsze możemy 
liczyć. Pomagają grójeckie firmy: 
FERRERO, PEPSI-COLA, Spół-
dzielnia Inwalidów Chaber, MP 
Apartament. Przepraszam jeże-
li kogoś przez przypadek pominą-
łem.

Oczywiście pominął Pan... sie-
bie. Przecież otrzymał Pan tytuł 
Człowieka Roku w powiecie gró-
jeckim w kategorii - działalność 
charytatywna. W całym regio-
nie radomskim zajął Pan drugie 
miejsce. 
Te 1300 głosów na mnie oddanych 
i ten tytuł dał mi ogromną satys-
fakcje. Największą pomocą słu-
żą jednak zawsze rodzice, jako ca-
łość, i im składam serdeczne po-
dziękowania. Bez ich pracy ża-
den turniej by się nie odbył. O tym 
jak wielką pomoc otrzymujemy 

Pod koszem - jeszcze nie potęga, ale...
Rozmowa z dyrektorem sportowym MKS Grójec Ireneuszem Juraszewskim

od społeczeństwa Grójca najlepiej 
świadczy fakt, że tak wiele osób 
odpowiedziało na naszą prośbę o 
pomoc w sfinansowaniu naszego 
wyjazdu na turniej do Barcelony. 
Jeszcze raz im wszystkim w imie-
niu dzieciaków i swoim dziękuje.
 
Jakie macie plany na przy-
szłość?

Dużą nadzieję pokładam w kla-
sach o rozszerzonym programie 
wychowania fizycznego, które 
od tego roku szkolnego ruszy-
ły przy SP 2.To są klasy ogól-
nosportowe, nie tylko koszykar-
skie (bo z taką opinią się spotka-
łem). To ma być wylęgarnia ta-
lentów do wszystkich dyscyplin 
sportu uprawianych w naszym 
mieście. Na specjalizacje przyj-
dzie czas w klasie trzeciej. Mam 
zapewnienie burmistrza Jacka 
Stolarskiego, że w następnej ka-
dencji (jeżeli wygra wybory) ta 
idea będzie kontynuowana.
Dlaczego w dwójce? Ponieważ 
tylko ta szkoła ma warunki, aby 
taki projekt wdrażać od rozu. 
Posiada bazę, której pozazdro-
ścić nam może chyba każda pla-
cówka oświatowa w kraju. Któ-
ra ma bowiem na swój użytek 
halę sportową, dwie mniejsze 
sale gimnastyczne, wielofunk-
cyjne boisko i basen tuż obok? 
Po wybudowaniu sali gimna-
stycznej przy SP 1, takie klasy 
powstaną także przy tej placów-
ce - o czym zapewnia burmistrz 
Stolarski

Rozpoczyna się nowy koszy-
karski sezon. Jakie cele sporto-
we chcecie w nim osiągnąć?
Drużyna U-16, prowadzona 
przez trenera Mirosława Andry-
chowicza, chce powalczyć o do-
bre miejsce w mistrzostwach Pol-
ski. Do ligi zgłaszamy także dru-
żyny U-13, U-12, U-11 chłop-
ców i U-13 i U-12 dziewcząt. Tu 
najważniejszy jest postęp, choć 
wiadomo, że będziemy walczyć 
o jak najlepsze miejsca.
W III lidze tradycyjnie zagra 
też nasza drużyna męska. Nasi 
chłopcy z rocznika 2006 dosta-
ną szansę występów w rozgryw-
kach rocznika 2005. Zapewnia 
im to podpisana właśnie umo-
wa szkoleniowa z MKS Prusz-
ków. Chcemy wspólnie z Prusz-
kowem jeździć na mocne turnie-
je zagraniczne, bo tylko granie z 
silnymi rywalami gwarantuje po-
stęp. Już w dniach 28-30 wrze-
śnia zagramy w litewskiej Kłaj-
pedzie. W grudniu wybieramy 
się do Czech (Ostrawa). Wiosną 
myślimy o turnieju w Niemczech 
albo w Hiszpanii.

Rozmawiał SzW
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        WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE  

 
                               LATA 2003 - 2018 

 
    ROK INWESTYCJE               ŚRODKI ZEWNĘTRZNE 

    DOTACJE POŻYCZKI I 
      OBLIGACJE 

2003           7 093 431,00 zł               755 225,00 zł          1 000 000,00 zł  
2004         11 162 719,00 zł                             -   zł          4 090 920,00 zł  
2005         13 770 362,00 zł                 90 000,00 zł          3 788 342,00 zł  
2006           9 319 161,19 zł                   9 202,00 zł          1 448 000,00 zł  
2007         10 750 499,00 zł               114 000,00 zł          1 730 056,74 zł  
2008         11 388 725,52 zł               839 229,26 zł          4 550 819,00 zł  
2009         14 983 511,06 zł               944 758,76 zł          6 000 000,00 zł  
2010         18 527 845,56 zł             1 381 876,73 zł          8 000 000,00 zł  
2011           9 443 867,48 zł             1 392 645,21 zł             535 966,65 zł  
2012           9 678 740,56 zł             2 289 006,06 zł             515 800,00 zł  
2013         16 354 932,77 zł               604 139,54 zł          7 650 000,00 zł  
2014         15 098 002,13 zł             1 096 838,03 zł          8 735 432,00 zł  
2015         12 208 818,66 zł             2 750 162,91 zł          2 037 499,00 zł  
2016         13 677 291,35 zł             1 620 172,67 zł             184 795,04 zł  
2017           8 011 748,70 zł               202 760,55 zł                          -   zł  
2018         18 983 065,10 zł             2 375 152,44 zł          8 256 000,00 zł  

RAZEM   200 452 721,08 zł      16 465 169,16 zł    58 523 630,43 zł  
 

Fot.: Stowarzyszenie Signovum


