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Budżet na czas wielkich zmian
Znamy projekt budżetu gminy Grójec na 2021 rok. Jakie wydatki poniesie gmina? Ile 
wpłynie do kasy z tytułu podatków? Które inwestycje zostaną zrealizowane? 

Dwie podstawowe licz-
by opisujące budżet 
każdego samorządu 
dotyczą planowanych 

dochodów i wydatków. Z pro-
jektu wynika, iż do gminnej kasy 
wpłynie w przyszłym roku 140,8 
mln zł. Natomiast wydatki wy-
niosą 152,1 mln zł. Różnica, czyli 
tak zwany deficyt budżetu, zosta-
nie pokryty sprzedażą papierów 
wartościowych (10 mln zł) oraz 
wolnymi środkami na rachunku 
bankowym urzędu (1,9 mln zł).

32 mln na 500+
Na dochody grójeckiego samorzą-
du składają się dziesiątki różnego 
rodzaju pozycji. Przeszło 40 mi-
lionów zł (około 28% wszystkich 
wpływów) stanowią środki, które 
budżet państwa przekazuje gminie 
na wypłatę różnego rodzaju świad-
czeń rodzinnych. Naturalnie, naj-
ważniejszym jest 500+, które za-
absorbuje kwotę niemal 32 mln zł. 
Do dochodów samorządu zalicza 
się również państwową subwen-
cję na realizację zadań oświato-
wych. W tym roku nasze miasto 
może z tego tytułu liczyć na nie-
spełna 22,5 mln zł. Oczywiście – 
tak jak w przypadku zdecydowa-
nej większości polskich gmin i po-
wiatów – ta kwota nie wystarczy 
nawet na pokrycie pensji nauczy-
cieli, nie mówiąc już o innych wy-
datkach związanych z funkcjono-
waniem szkół. 
Kolejnym istotnym elementem bu-
dżetu są wpływy z podatków lo-
kalnych. Szacuje się, że podatek 
od nieruchomości w 2021 r. przy-
niesie gminie 18 mln zł, rolny – 1 
mln zł, transportowy – 1,38 mln zł, 
a leśny 48 tys. zł. 
Gmina – zgodnie z zapisami usta-
wy – ma również udział w podat-
kach dochodowych od osób fi-
zycznych i prawnych, które uisz-
czamy do Urzędu Skarbowego, a 
nie bezpośrednio do Urzędu Gmi-
ny. Zatem płacąc podatek w Grój-
cu (w tutejszym Urzędzie Skar-
bowym) wspieramy budżet gró-
jeckiego samorządu. Dzięki temu 
do gminnej kasy wpłynie w przy-
szłym roku ponad 35 mln zł.  
Warto wspomnieć jeszcze o 10 
mln zł, które to mieszkańcy wpła-
cą gminie z tytułu opłaty za od-
biór i gospodarowanie odpadami. 
Z tych środków samorząd pokryje 
koszty całego systemu gospodarki 
odpadowej. 

Milion oszczędności
Bez wątpienia największą pozy-
cją po stronie wydatków grójec-
kiego samorządu jest dział „oświa-

ta i wychowanie”, który pochło-
nie niemal 50 mln zł. Ponad 4/5 
tej kwoty trafi do jednostek prowa-
dzonych przez gminę Grójec.
– W 2021 r., w porównaniu do 
2020, wydatki na oświatę w jed-
nostkach gminnych wzrosną o nie-
spełna milion złotych. Jest to re-
zultat kilku czynników: wzrostu 
płacy minimalnej, awansów zawo-
dowych i wdrożenia dodatkowych 
zajęć dla uczniów – objaśnia Mo-
nika Kozłowska, naczelnik Wy-
dział Edukacji, Promocji i Spraw 
Społecznych Urzędu Gminy i Mia-
sta Grójec.
Co ciekawe, mimo wzrostu wydat-

ków, sytuacja ekonomiczna w sek-
torze grójeckiej oświaty prawdo-
podobnie nieco się poprawi. Wy-
nika to z dwóch przyczyn: wzro-
stu subwencji oświatowej o 2 mln 
zł oraz zaoszczędzenia w tegorocz-
nym budżecie 1 mln zł. 
– Na te oszczędności miała wpływ 
pandemia i oczywiście współpra-
ca między Urzędem Miasta i Gmi-
ny a dyrekcjami szkół, a także ra-
cjonalne gospodarowanie środka-
mi przez dyrektorów – uważa pani 
naczelnik. 

Gmina pośrednik
40 mln zł gmina przeznaczy na 

dział „rodzina”, czyli – jak wspo-
mnieliśmy – na 500+ i inne świad-
czenia rodzinne. Trudno jednak w 
tym przypadku mówić o gospoda-
rowaniu środkami – gmina jest bo-
wiem tylko pośrednikiem na linii 
państwo – obywatel. Krótko mó-
wiąc, ile samorząd otrzyma z bu-
dżetu państwa, tyle przekazuje 
mieszkańcom.
Kolejne 7 mln zł samorząd wyda 
na opiekę społeczną, a 11 mln 
zł – na administrację publiczną. 
16,3 mln będzie kosztować go-
spodarka komunalna (w tym od-
pady).

Grunty, drogi, kanalizacje 
Kwestią najbardziej interesującą 
mieszkańców są oczywiście in-
westycje. W projekcie budżetu 
na 2021 rok znalazło się 39 inwe-
stycji za łączną kwotę niespełna 
6,8 mln zł. Około 11% tej kwoty 
(800 tys. zł) samorząd spożytku-
je na wykup gruntów i nierucho-
mości. 750 tys. zł przeznaczy na 
budowę ul. Konopnickiej (na od-
cinku od ul. Słowackiego do ul. 
Wiatracznej), a 700 tys. zł na bu-
dowę drogi łączącej ul. Słowac-
kiego z ul. Wiatraczną. Pół milio-
na złotych będzie zaś kosztować 
gminę budowa i odwodnienie 
ulic Angielskiej i Francuskiej. 

Dokończenie na s. 4
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ŻYCIE GRÓJCA

Szanowni Mieszkańcy, 
wielkimi krokami zbliżamy się do Świąt Bożego Narodzenia, tak ważnych 
i długo wyczekiwanych przez nas wszystkich. Zanim jednak zaczniemy 
świętować narodziny Chrystusa, wspólnie usiądziemy do stołu wigilijnego, 
wyczekując na niebie pierwszej gwiazdki.  
Wigilia Bożego Narodzenia zgodnie z naszą tradycją obchodzona jest 24 
grudnia, w Kościele greckokatolickim i prawosławnym – 6 stycznia, a w 
Kościele katolickim obrządku ormiańskiego – 5 stycznia, wszędzie jednak 
ten czas od zawsze był poświęcony na spotkania z rodziną i przyjaciółmi.  
Zachowanie więzi i tradycji jest w tym roku szczególnie ważne, ponieważ 
bardzo tego potrzebujemy w dobie pandemii i nadchodzącej narodowej 
kwarantanny. Dbajmy o zdrowie swoje i bliskich, wykorzystując do 
komunikacji nowoczesne technologie. 
Pamiętajmy, że  Jan Paweł II podczas  spotkania z młodzieżą w Gdańsku 
powiedział: „Miłość to zadanie, które Bóg wciąż nam wyznacza, może po 
to, by zagrzewać nas, abyśmy stawiali wyzwania losowi”.
Rok 2020 bez wątpienia obfitował w wyzwania i wciąż je przed nami 
stawia. Ratownicy medyczni, lekarze oraz pozostali pracownicy służby 
zdrowia zmagają się z epidemią koronawirusa. Rządzący państwami 
na całym świecie muszą podejmować często bardzo trudne decyzje. 
Niestety cierpi na tym gospodarka, a co najgorsze zwykli ludzie. Dlatego 
gmina Grójec starała się wspierać swoich mieszkańców oraz lokalnych 
przedsiębiorców od samego początku wybuchu pandemii. W pierwszej 
kolejności przekazaliśmy wsparcie dla naszego grójeckiego szpitala w 
postaci brakujących środków dezynfekujących, maseczek, rękawiczek czy 
kombinezonów. Aby zapewnić poczucie bezpieczeństwa i zminimalizować 
ryzyko zakażenia koronawirusem, wspólnie z lokalnymi sadownikami 
przystąpiliśmy do akcji dezynfekcji miasta. Przedsiębiorcy mogli liczyć 
na naszą pomoc i wsparcie w postaci stosownych ulg podatkowych oraz 
merytoryczną wiedzę, która okazała się niezbędna do składania wniosków o 
wsparcie z szeroko pojętego programu „tarczy antykryzysowej”. 
Opisywane powyżej przykłady to zaledwie kilka naszych działań w 
sytuacji kryzysowej. Jednocześnie gmina musiała realizować swoje zadania 
oraz wykonywać plan budżetowy. Nie było to takie proste, ponieważ w 
pierwszych miesiącach gmina traciła około 40% swoich przychodów. 
Dzięki pozyskanemu wsparciu z pierwszej „tarczy dla jednostek samorządu 
terytorialnego” udało nam się przeprowadzić zaplanowane inwestycje. 
Pozyskane dotacje umożliwiły także budowę dróg i chodników na terenie 
naszej gminy, poprawiając tym samym jakość życia  mieszkańców. 
W imieniu własnym oraz Urzędu Gminy i Miasta Grójec dziękuję  za 
współpracę wszystkim osobom, jednostkom, instytucjom, stowarzyszeniom 
oraz organizacjom. Coraz lepsza współpraca z Marszałkiem Woj. 
Mazowieckiego, Wojewodą, Starostą Powiatowym oraz naszymi radnymi 
napawa mnie optymizmem na nadchodzący Rok 2021. 

Burmistrz Miasta i Gminy Grójec
Dariusz Gwiazda

SŁOWO OD BURMISTRZA

Mija kolejny rok istnienia 
naszego miesięcznika. Sia-
dając do klawiatury i moni-
tora, zadałem sobie pytanie: 
„Jaki był dla mnie ten rok?”. 
Wiele się działo, zostałem 
ojcem, sam ojca straciłem… 
Smutek, ból i cierpienie, 
spowodowane tak olbrzymią 
stratą, nagle zastąpiła nie-
opisana radość, duma i… 
wewnętrzny spokój. Właśnie 
te dwa wydarzenia mocno 
odcisnęły się na moim życiu, 
i dlatego na samym począt-
ku chciałem się nimi z Wami, 
drodzy Czytelnicy, podzielić. 
To, kim jesteśmy w dużej mie-
rze zależy także od nasze-
go otoczenia, od  tego, z kim 
pracujemy i obcujemy na co 
dzień. W tym roku podejmo-
waliśmy mnóstwo trudnych 
decyzji oraz tematów, któ-
re wymagały dużego zaanga-
żowania. Spadały na nas nie 
zawsze sprawiedliwe i uczci-
we słowa krytyki, więc  mo-
mentami bywało ciężko, ale z 
reguły stawaliśmy na wyso-
kości zadania.
W tym miejscu chciałbym po-
dziękować wszystkim, którzy 
w tym roku wspierali mnie, 
nasz zespół redakcyjny oraz 
gazetę „Życie Grójca”. Wy-
razy podziękowania dla Do-
minka Góreckiego za skład 
gazety, ciekawe i trudne ar-
tykuły oraz anielską cierpli-
wość do zmian i poprawek 
redaktora, często na ostatnią 
chwilę, Remigiuszowi Maty-
jasowi dziękuję za nieoce-
niony talent literacki, wie-
dzę i doświadczenie, Mate-
uszowi Adamskiemu za pro-
fesjonalną rubrykę o pił-
ce nożnej, Tomkowi Plasko-
cie za niesztampowe i cieka-
we teksty historyczne, Artu-
rowi Szlisowi za motywację i 
wsparcie. 
Burmistrzowi, Radnym oraz 
Dyrektorom jednostek ad-
ministracyjnych gminy Gró-
jec  składam podziękowa-
nia za owocną współpracę, 
a dyrektor Monice Woźniak 
oraz wszystkim pracownikom 
Grójeckiego Ośrodka Kultu-
ry  za zaufanie i pomoc.
Gazety nie byłoby oczywi-

Od redaktora naczelnego

ście bez Was, drodzy Czytel-
nicy. Dzięki Wam czujemy, że 
nasza praca ma sens, a wło-
żony w nią trud nie idzie na 
marne. W najbliższym czasie 
planujemy w dalszym cią-
gu się rozwijać i podnosić 
poziom publikacji, przecie-
rać nowe szlaki. Życzę Wam 
przede wszystkim zrozumie-
nia  i wzajemnej życzliwości. 

Grójec zimową porą (zdjęcie zrobione przez naszą czytelniczkę Edytę Skowron)

Nie dajcie się dzielić, nie 
ulegajcie emocjom wywoły-
wanym przez media społecz-
nościowe. W tych czasach 
potrzeba nam spokoju ducha 
i umiejętności wysłuchania 
swojego rozmówcy. Często o 
tym zapominamy. 

Redaktor naczelny 
gazety „Życie Grójca” 

Szymon Wójcik 

Od lewej: Szymon Wójcik, Remigiusz Matyjas, Dominik Górecki
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Wysoka frekwencja przyczyniła 
się do sukcesu zbiórki krwi 
przeprowadzonej 11 grudnia  
w budynku Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 1 
w Grójcu. Spośród 100 osób, 
które zarejestrowały się 
w punkcie krwiodawstwa, 
ostatecznie 70 mogło podzielić 
się swoim „bezcennym" 
lekiem. Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa w Radomiu 
miało pełne ręce roboty. Trud się 
opłacił, gdyż zebrano dokładnie 
31,5 litra krwi. 

Krzepiący był widok 
wielu chętnych do od-
dania krwi.
W kolejce do podziele-

nia się krwią, tak bardzo potrzeb-
ną w dzisiejszych czasach, usta-
wiły się grójeckie służby mun-
durowe na czele z Komendą Po-
wiatową  Policji, Państwową Stra-
żą Pożarną, Ochotniczą Strażą  
Pożarną, Centrum Rozpoznania 
i Wsparcia Walki Radioelektro-
nicznej, 6 Mazowiecką Brygadą 
Obrony Terytorialnej.
Nie zabrakło także lokalnych 
przedsiębiorców oraz mieszkań-

Świąteczna zbiórka krwi
ców gminy Grójec. Wśród krwio-
dawców spotkaliśmy również ks. 
Mariusza Słowika z parafii pw. 
św. Mikołaja. Pomimo długiej ko-
lejki wszyscy cierpliwie czeka-
li na to, aby podzielić się krwią 
z potrzebującymi. 
– Jestem honorowym krwiodawcą 
od 2 lat. Regularnie biorę udział 
we wszystkich zbiórkach krwi 
w naszej gminie. Takie inicjatywy 
są bardzo potrzebne, szczególnie 
podczas pandemii – mówił miesz-
kaniec Grójca, pan Robert .

Atrakcje
Całe wydarzenie wsparło wielu 
sponsorów oraz partnerów stra-
tegicznych, dzięki czemu uczest-
nikom wręczono torby pełne 
prezentów. Każdy krwiodaw-
ca, oprócz standardowego pakie-
tu czekolad i kalendarza od Sta-
cji Krwiodawstwa, otrzymał jesz-
cze dodatkowo pakiet gadżetów 
od Urzędu Gminy i Miasta Gró-
jec, książkę pt. Wyznania ratuszo-
wych duchów, słodycze, napo-
je od Pepsico, upominki od Bie-
dronki i Bricomarche, a także vo-
uchery na pizze od Mariano Ital 
Jano i na strzelnicę Klubu Strze-

leckiego Cel. 
Ponadto, można się było nawod-
nić i dodatkowo wzmocnić pysz-
nymi sokami od firmy Sady Jóź-
wiak. 

Zaangażowanie i  współpraca 
Całą akcję koordynował i prze-
prowadził Wydział Edukacji, Pro-
mocji i Spraw Społecznych Urzę-
du Gminy i Miasta Grójec na cze-

le z naczelnik Moniką Kozłow-
ską, pod Honorowym Patrona-
tem Burmistrza Gminy i Miasta 
Grójec Dariusza Gwiazdy. Ak-
cję wspierał od początku młod-
szy aspirant Konrad Kowalczyk, 
o którym już kiedyś pisaliśmy na 
łamach „Życia Grójca”. Pan Kon-
rad został odznaczony Medalem 
Uznania Prezydenta RP za ura-
towanie mężczyzny z płonącego 

W związku ze zbliża-
jącymi się świętami 
Bożego Narodzenia 
radni Rady Miej-

skiej w Grójcu ufundowali 22 
paczki dla najbardziej potrzebu-
jących dzieci w naszej gminie.
Dzieci zostały wybrane przez 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Grójcu. 
Świąteczne upominki ze sło-
dyczami i zabawkami zo-
stały dostarczone do Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej, a następnie będą 
przekazane młodym mieszkań-

com gminy.
- Serdecznie dziękuję wszystkim 
radnym za zaangażowanie w na-
szą akcję - napisał przewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Grójcu, Karol 
Biedrzycki.
Przewodniczący Rady Miejskiej                
              Karol Biedrzycki

PACZKI OD RADNYCH DLA NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH

domu. Ważnym elementem orga-
nizacyjnym byli sami pracownicy 
PSP nr 1 czy radomskiego Cen-
trum Krwiodawstwa, podzięko-
wania należą się także służbom 
mundurowym i sponsorom. Wy-
dział Edukacji, Promocji i Spraw 
Społecznych zapowiada, że 
wkrótce zorganizuje kolejne tego 
typu przedsięwzięcia. 

WS

INNOWACYJNE SZKOLENIE
3 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Grójec odbyło się bezpłatne szkolenie dotyczące 
pozyskiwania funduszy zewnętrznych dla organizacji pozarządowych pt.  „Środki na działalność klubów 
sportowych”. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną  odbyło się ono także w trybie hybrydo-
wym (online) dla osób korzystających z platformy internetowej. 

Organizatorem  inicjatywy był Wydział, Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych, a szkolenie poprowadził Ma-
riusz Pachocki  – przewodniczący Grójeckiej Rady Sportu, współzałożyciel stowarzyszenia Signovum, inicjator i 
realizator wielu działań z obszaru edukacji, sportu, promocji i kultury, autor wniosków grantowych realizowa-
nych we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i administracji publicznej, specjalista ds. rozwią-
zań cloudowych i transformacji cyfrowej, zawodowo związany z branżą konsultingową.  
Temat pozyskiwania środków zewnętrznych dla klubów sportowych i stowarzyszeń od zawsze interesu-
je wszystkich aktywnych działaczy społecznych oraz samorządowców. Środki  można pozyskiwać od Wojewo-
dy Mazowieckiego, Marszałka Sejmiku Mazowieckiego, Burmistrza, Starosty, a także z programów rządowych. 
Ogłaszane programy mają jednak swoje wytyczne i regulaminy. Co zrobić, aby dopełnić wszystkie formalności i złożyć wniosek bezbłędnie? 
– W rozmowach z ludźmi działającymi na rzecz stowarzyszeń czy też klubów sportowych wielokrotnie słyszałem, że przygotowanie dobrego wniosku bywa barierą nie do przeskoczenia. 
Postanowiłem pokazać uczestnikom, w jaki sposób udaje nam się pozyskiwać i rozliczać dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki – mówi Mariusz Pachocki. 
Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym organizacje pozarządowe mogą się rozwijać i organizować różne warsztaty i przedsięwzięcia dla lokalnej społeczności. – Jesteśmy do dyspozycji 
dla każdego, kto się do nas zgłosi. Służymy swoją wiedzą i doświadczeniem – wspólnie zadeklarowali Mariusz Pachocki oraz uczestnicząca w spotkaniu Daria Bobrowska-Wachniewska,  na 
co dzień zajmująca się pozyskiwaniem środków zewnętrznych z ramienia Urzędu Gminy i Miasta Grójec.                                                                                                                                                                               WS
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Budowa SOR-u oraz towa-
rzyszącego mu lądowiska 
dla helikopterów właściwie 
dobiegła końca. Trwają te-

raz procedury przetargowe na zakup 
sprzętu niezbędnego do funkcjonowa-
nia placówki. Wart około 16 milionów 
złotych obiekt, jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, zostanie otwarty w 
pierwszej połowie 2021 roku.

Kolory
– Szpitalny Oddział Ratunkowy to 
miejsce, w którym ratuje się życie i 
nagle zagrożone zdrowie człowie-
ka. SOR nie zastępuje lekarza opie-
ki zdrowotnej ani lekarza poradni spe-
cjalistycznej. Tu nie leczy się przezię-
bienia czy niestrawności. Nie jest też 
miejscem, do którego przychodzi się 
po receptę na leki czy skierowanie na 
badania. W szpitalnym oddziale ratun-
kowym wykonuje się wyłącznie bada-
nia niezbędne ze względu na stan za-
grożenia życia i zdrowia. Po opano-
waniu sytuacji zagrożenia życia lekarz 
SOR kieruje pacjenta bezpośrednio do 
oddziału lub kieruje do innej placów-
ki specjalistycznej – mówi dr Paweł 
Kubik, dyrektor ds. medycznych w 
Powiatowym Centrum Medycznym 
(PCM). 
– W szpitalnym oddziale ratunkowym 
obowiązuje system kolorowych opa-
sek [tzw. triażowanie – red.], segre-

gujących pacjentów w zależności od 
stopnia obrażeń, rodzaju zachorowań i 
rokowań na przeżycie – dodaje Joanna 
Czarnecka, prezes PCM. 
Pacjent oznaczony kolorem czerwo-
nym to pacjent przyjmowany poza ko-
lejnością. Kolorem tym są oznakowa-
ni chorzy, których życie jest bezpo-
średnio zagrożone. Kolorem pomarań-
czowym oznakowani zostają pacjenci, 
u których konieczna jest pilna konsul-
tacja. Czas oczekiwania na pomoc nie 
może być dłuższy niż dziesięć minut. 
Kolor żółty oznacza, że pacjent potrze-
buje pilnie porady lekarza (czas ocze-
kiwania na wizytę do sześćdziesięciu 

Sprawniej i z większymi możliwościami
SOR, czyli Szpitalny Oddział Ratunkowy, wkrótce zostanie oddany do użytku. U źródła 
pytamy, jaka właściwie będzie funkcja tego obiektu.

minut). Kolor zielony to pomoc od-
roczona, czas oczekiwania może wy-
nieść do 4 godzin. Kategoria niebie-
ska to pomoc dla tych, którzy są naj-
lżej chorzy. Czasem muszą czekać do 
ośmiu godzin. Jeśli ktoś otrzyma taki 
kolor, powinien sam zdecydować, czy 
nie lepiej skorzystać z pomocy leka-
rza podstawowej opieki zdrowotnej 
czy też Nocnej i Świątecznej Opieki 
Lekarskiej, gdyż ich dolegliwości nie 
wymagają pilnego wdrożenia diagno-
styki i leczenia.

Większe możliwości
– Oddział będzie wyposażony w spe-

cjalistyczny sprzęt, salę zabiegową i 
salę operacyjną, więc lekarz może 
błyskawicznie udzielić pomocy pa-
cjentowi, zanim ten trafi na oddział 
docelowy. Najczęstszymi wskaza-
niami do przyjęcia w szpitalnym 
oddziale ratunkowym są: silne, po-
jawiające się nagle bóle brzucha, 
głowy czy klatki piersiowej, krwo-
toki, drgawki i zaburzenia świado-
mości, rozległe oparzenia czy też 
poważne urazy, np. upadek z wyso-
kości – wyjaśnia dr Kubik.
SOR umożliwi też przeprowadze-
nie podstawowej diagnostyki, łącz-
nie z badaniami obrazowymi, endo-
skopowymi i biochemicznymi. Po-
nadto, będzie wyposażony np. w re-
spiratory.
– Na tradycyjnych izbach przyjęć 
nie ma możliwości przeprowadza-
nia niektórych zabiegów i badań. 
Jest tam również mniej personelu i 
mniej sprzętu niż na SOR-ze – tłu-
maczy dr Paweł Kubik.
SOR ma zatem usprawnić ocenę 
stanu zdrowia pacjenta oraz zwięk-
szyć możliwości udzielania pomo-
cy. Dlatego też na oddziale będzie 
dyżurowało na stałe dwóch specja-
listów. Dodajmy, że na izbie przyjąć 
nie ma wymogu formalnego, aby 
przebywał na niej przez cały czas 
lekarz (medycy w razie potrzeby 
przychodzą z oddziałów). 

Miejsce na lądowanie
Inwestycja zakłada także budowę 
lądowiska dla helikopterów lot-
niczego pogotowia ratunkowe-
go (LPR). To oczywiście poprawi 
kwestię transportu chorych do szpi-
tala i ze szpitala. – Jakiś czas temu 
trafił do nas pacjent z poparzeniem 
80% powierzchni ciała. Znaleźli-
śmy mu miejsce w placówce spe-
cjalizującej się w leczeniu takich 
przypadków. Ale żeby go prze-
transportować, potrzebny był he-
likopter oraz miejsce, w którym 
może wylądować. Wiąże się to z 
całą logistyką. Udało nam się poro-
zumieć z właścicielem odpowied-
niego gruntu w okolicach Chynowa 
i tam przewieźliśmy chorego karet-
ką. Mając lądowisko, cały ten pro-
ces znacznie się usprawni – mówi 
Joanna Czarnecka.

Znaleźć specjalistów
Bardzo poważnym i jednocześnie 
trudnym zadaniem, przed jakim 
stanęło kierownictwo szpitala, jest 
znalezienie specjalistów do pracy 
na SOR-ze. 
– SOR jest dla nas przeskokiem cy-
wilizacyjnym. Nowe podłogi, ścia-
ny, wszystko świeże. W tym obiek-
cie będziemy mieli aparaty do 
USG, możemy zrobić tam bada-
nia endoskopowe. Ale jest też dru-
ga strona medalu, czyli zapewnie-
nie personelu medycznego. Zorga-
nizowanie specjalistów do pracy na 
SOR-ze jest trudne. Niemniej jed-
nak nie ma rzeczy niemożliwych i 
już zaczęliśmy wstępne rozmowy 
– mówi Joanna Czarnecka. 

Dominik Górecki

NABÓR DO KLUBU SENIOR+
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec 
ogłosił nabór do Klubu Senior+. 
Klub będzie miejscem spotkań nie-
aktywnych zawodowo mieszkańców 
gminy Grójec w wieku senioralnym. 
Nabór trwa od 10 grudnia 2020 r. 
Liczba miejsc jest ograniczona, decy-
dować będzie kolejność zgłoszeń.
Członkostwo w Klubie Senior+ jest 
bezpłatne, daje możliwość skorzy-
stania z nieodpłatnych zajęć ofero-
wanych w ramach założeń projektu 
(m.in. w zajęciach z fizykoterapeutą 
czy instruktorem terapii zajęciowej) 
oraz nie wyklucza przynależności do 
innych ugrupowań senioralnych.
Zgłoszenia przyjmowane będą w 
Biurze Podawczym (parter) Urzę-
du Gminy i Miasta Grójec, przy ul. 
Piłsudskiego 47  w godzinach pra-
cy urzędu, tj. 7.30 – 15.30, od ponie-
działku do piątku. 
Regulamin oraz wszystkie niezbędne dokumenty są dostępne na stronie www.grojecmiasto.pl 

Dokończenie ze s. 1
Na co jeszcze mogą liczyć miesz-
kańcy? Na przykład na kanaliza-
cję przy ul. Laurowej, moderniza-
cję boiska przy Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 1, budowę konte-
nerów socjalnych w Częstoniewie, 
budowę ul. Spokojnej w Głucho-
wie, budowę drogi gminnej w Woli 
Krobowskiej, dalsze prace przy mo-
dernizacji sieci ciepłowniczej przy 
ul. Laskowej czy też wymianę na-
wierzchni na części ulicy Sienkie-
wicza.
Brak jakiegoś zadania na początko-
wej liście inwestycji nie oznacza, 
rzecz jasna, że na pewno nie zosta-
nie ono zrealizowane w nadchodzą-
cym roku. Na niemal każdej sesji 

Budżet na czas wielkich zmian
w budżecie dokonuje się bowiem 
zmian. Pojawiają się wolne środ-
ki, oszczędności, wprowadzane są 
pieniądze z dotacji. Wszystko zale-
ży od sytuacji finansowej samorzą-
du, a na tą wpływ ma wiele, często 
niezależnych od gminy czynników. 

Najpopularniejszy tłuczeń
W budżecie gminy zostanie też tra-
dycyjnie wyodrębniony fundusz so-
łecki, który w nadchodzącym roku 
wyniesie 755 tys. zł. Środki te zo-
staną rozdzielone pośród gminne 
wsie (im miejscowość jest ludniej-
sza, tym otrzyma więcej pieniędzy) 
na mniejsze inwestycje. O ich prze-
znaczeniu zdecydowali mieszkań-
cy. Najczęściej życzyli sobie zaku-

pu tłucznia, żwiru czy oświetlenia 
ulicznego. A z ciekawszych pro-
pozycji możemy wymienić np. or-
ganizację Dnia Dziecka (Słom-
czyn), organizacja pikniku rodzin-
nego (Lesznowola i Chudowola), 
zakup kontenera z łazienką i prysz-
nicem, który ma stanąć przy boisku 
(Głuchów), zakup i montaż progów 
zwalniających (Kobylin) czy zakup 
krzeseł dla OSP (Mirowice). 

Zmiany i niepewność
2021 rok to dla polskich samorzą-
dów czas zmian i niepewności. 
Główna zmiana polega na prze-
jęciu zadań związanych z odbio-
rem odpadami. Będzie to egzamin 
dla Grójeckiej Spółki Komunalnej, 

która – jak pisaliśmy w poprzed-
nim numerze – jest już gotowa, by 
wyruszyć na teren gminy i zabie-
rać śmieci od mieszkańców. Jeśli 
zaś chodzi o niepewność, to jest ona 
związana przede wszystkim z tym, 

jak będzie zachowywać się gospo-
darka pod ciężarem kolejnych ob-
ostrzeń. Kondycja finansowa przed-
siębiorstw i obywateli odbija się na 
samorządach.

Dominik Górecki

Grudzień to czas świątecznych przygotowań, ale również 
całorocznych podsumowań. Pandemia znacząco zmieniła bieg życia 
i możliwości, jakie wcześniej miało społeczeństwo. Jednakże są 
okazje oraz osoby, które nawet w czasach pandemii należy nagrodzić 
i wesprzeć. Tak było i tym razem, kiedy Burmistrza Gminy i Miasta 
Grójec Dariusz Gwiazda oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Anna Górecka wręczyli medale za długoletnie pożycie małżeńskie 
21 parom, które 50 lat temu wypowiedziały sakramentalne "tak", a 
jednej parze z 55-letnim stażem małżeństwa. Wszystkie pary, oprócz 
medali od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, otrzymały również listy 
gratulacyjne od Burmistrza i Kierownika USC oraz pamiątkowe 
upominki i kwiaty. Gratulujemy Złotym i Szmaragdowym Jubilatom i 
życzymy kolejnych, równie wspaniałych wspólnych lat. 

ZŁOTE GODY
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Budowa nowej sali gimnastycznej: 
zdecydowane działania gminy
Grójecki magistrat traci cierpliwość w sprawie projektu budowy nowej 
sali gimnastycznej połączonej z rozbudową szkoły podstawowej nr 1. Jak 
dowiedział się Grojec24.net, w środę urząd wystosował pismo do projektanta 
obiektu, w którym wzywa do niezwłocznego wykonania umowy.

Władze Grójca za-
pewniają, że są 
z d e t e r m i n o w a -
ne do rozpoczęcia 

tej ważnej dla miasta inwestycji. 
Czekają tylko na uzyskanie po-
zwolenia na budowę przez pro-
jektanta, i chcą jak najszybciej 
ogłosić przetarg, w którym wyło-
niony zostanie wykonawca.

Mało miejsca
– Bardzo zależy mi na tej inwe-
stycji, ponieważ uczniowie klas 
7 i 8 PSP nr 1 muszą uczyć się 
w tym samym budynku, co ich 
młodsi koledzy. Jest to bardzo 
trudne, gdyż miejsca jest za mało. 
Natomiast w dawnym budynku 
gimnazjum również brakuje klas. 
W przyszłym roku będzie jeszcze 
gorzej. Dzieci w „Jedynce” mają 
zajęcia wychowania fizycznego 
na korytarzu, a stołówka i świe-
tlica są za małe. Rozbudowa PSP 
nr 1 jest koniecznością – mówił 
w październikowym wywiadzie 
dla gazety „Życie Grójca” bur-
mistrz Dariusz Gwiazda.

Obietnice bez pokrycia
29 października projektant miał 
złożyć uzupełnioną zgodnie 
z uwagami Starostwa Powiato-
wego dokumentację. Tak się jed-
nak nie stało. Kolejny termin 
również nie został dotrzymany. 
Jednocześnie projektant zwrócił 
się o zawieszenie postępowania 
administracyjnego w sprawie po-
zwolenia na budowę.
Informacja ta sprawiła, że cierpli-
wość władz Grójca się wyczerpała. 
Gmina ma wątpliwości, czy umo-
wa zostanie wykonana. Zgodnie 
z nią, całość dokumentacji wraz 
z nieprawomocną decyzją o po-
zwoleniu na budowę miała być 
przekazana gminie do 30 kwiet-
nia 2019 r., a prawomocne posta-
nowienie do 15 maja 2019 r. Opóź-
nienie sięga więc już 19 miesięcy.

7 dni
W środę do projektanta trafiło pi-

smo, wzywające do dokończenia 
umowy i podjęcia w ciągu 7 dni 
działań w celu uzyskania pozwo-
lenia na budowę.
– W wypadku braku takich dzia-
łań będziemy zmuszeni skorzy-
stać z uprawnień wynikających 
z umowy łącznie z odstąpie-
niem od umowy oraz żądania kar 
umownych, a także ewentualnego 
naprawienia szkody wyrządzonej 
niewykonaniem umowy – czyta-
my w piśmie, do którego dotarł 
Grojec24.net.
Zaznaczono w nim także, że 
w przypadku braku możliwości 
dokończenia umowy, magistrat 
oczekuje na rzetelne przedstawie-
nie przeszkód oraz propozycję 
dokończenia wykonywania umo-
wy przez innego wykonawcę.'

Dwa spotkania
W czwartek odbyły się dwa spo-
tkania w sprawie rozbudowy PSP 
nr 1. Najpierw projektant spotkał 
się z władzami Starostwa Powia-
towego, naczelnikiem Budow-
nictwa i Architektury oraz prze-
wodniczącym Radym Miejskiej 
w Grójcu, Karolem Biedrzyckim. 
Jak się dowiedzieliśmy, na to 
spotkanie nie zaproszono przed-
stawicieli Urzędu Gminy i Mia-
sta. W jego trakcie projektant 
miał przyznać się do opieszało-
ści w uzupełnianiu braków i zo-
bowiązał się do poprawienia błę-

dów w dokumentacji do 15 stycz-
nia 2021 r.
– Po spotkaniu w Starostwie pro-
jektant przybył do Urzędu Gminy 
i Miasta, przedstawiając zespoło-
wi odpowiedzialnemu za realiza-
cję projektu rozbudowy PSP Nr 1 
swoją propozycję na dokończe-
nie wykonywania umowy, któ-
ra dla nas była absolutnie nie do 
przyjęcia. Poprosiłem pana sta-
rostę o jeszcze jedno spotkanie 
z projektantem i panią naczelnik, 
w którym wziąłbym udział ra-
zem z pracownikiem gminy od-
powiedzialnym za nadzór nad 
tym zadaniem – informuje bur-
mistrz Dariusz Gwiazda.

Nowy termin
– Dziękuję staroście za umoż-
liwienie ponownego spotkania 
w tym samym dniu, ale w innym 
składzie osobowym, a pani na-
czelnik Budownictwa i Archi-
tektury za poświęcony czas i rze-
czową merytoryczną dyskusję, 
dzięki której znaleźliśmy roz-
wiązania dla kilku kluczowych 
kwestii związanych z uzyska-
niem pozwolenia na budowę. Te-
raz wszystko w rękach projek-
tanta, który zadeklarował do-
starczenie do 15 stycznia 2021 
r. wszystkich brakujących do-
kumentów w celu uzyskania po-
zwolenia na budowę – dodaje.
Red. portalu www.grojec24.net

POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU
Następne wsparcie finansowe dla gminy Grójec. Tym razem pozyskano pieniądze z programu rządowego "Po-
siłek w szkole i w domu" dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Grójcu.

Całkowity koszt realizacji zada-
nia to 100 000 zł. Otrzymana kwo-
ta dofinansowania to 79 880 zł (bli-
sko 80%), natomiast wkład własny 
gminy Grójec wynosi 20 120 zł.
Dotacja została wykorzystana 
do zakupu nowego, niezbędne-
go sprzętu, który pozwoli na lep-
szą organizację oraz podniesie-
nie wydajności pracy kuchni, a tak-
że sprawi, że stołówka będzie este-
tyczna i przyjazna do spożywania 
posiłków.
Zakup nowych urządzeń podniósł 
bezpieczeństwo i komfort pracy, 
ułatwił dostosowanie się do wy-
mogów zdrowotnych uczniów. Pla-
cówka została wyposażona m in. 
w nowy piec konwekcyjny, szafki, 
kuchnię gazową i zlewozmywak.

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do 
nauczania zdalnego to projekt, który udało się pozyskać dla Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Grójcu.
Dzięki projektowi szkoła wzbogaci się o sprzęt multimedialny nie-
zbędny do nauki oraz prowadzenia zajęć na odległość, mianowicie: 
8  zestawów komputerowych (komputery stacjonarne wraz z moni-
torami); 13 laptopów, 12 tabletów, 13 drukarek laserowych, urządze-
nie wielofunkcyjne, monitor interaktywny oraz projektor multimedial-
ny. Już  30 listopada dostarczono do placówki pierwszą partię wspo-
mnianego sprzętu. 
Ponadto 4 nauczycieli oraz 10 uczniów zostanie przeszkolonych z  za-
kresu technicznej obsługi Platformy Microsoft Office 365 oraz wyko-
rzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Informacja prasowa Urzędu Gminy i Miasta Grójec

NOWY SPRZĘT DO ZDALNEJ NAUKI

Boisko przy PSP nr 1
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"ZDALNA SZKOŁA"  DLA "TRÓJKI"
 

Rok 2020, choć dla wszystkich bardzo trudny, okazał się pomyślny dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Grój-
cu. A było to tak.  W przestarzałej, niedoinwestowanej pracowni informatycznej  uczniowie nie mogli w pełni korzy-
stać z możliwości nowoczesnych programów edukacyjnych, a nauczyciele z tablic interaktywnych i zasobów interne-
towych. Problemy nasiliły się w czasie nauczania zdalnego. Dyrektor szkoły Beata Górecka wraz z nauczycielami,  przy 
wsparciu władz gminy, zaczęła szukać programów, które pozwoliłyby uzupełnić braki sprzętowe. Dzięki wnioskom 
złożonym przez gminę Grójec nie tylko SP nr 3, ale także pozostałe  szkoły gminne skorzystały z ministerialnych pro-
gramów „Zdalna szkoła” i "Zdalna szkoła+. 
Dyrektor „Trójki” złożyła wniosek o dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji 
podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych, w ramach środków 
z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Z tego programu PSP nr 3 otrzymała 67 000 zł, które przeznaczyła na 
wyposażenie pracowni przedmiotowych, a także na zakup 12 laptopów.
Kolejny program, w którym wzięła udział szkoła, to rządowy program „Aktywna tablica” . W ramach tego programu 
zakupiono kolejne 6 laptopów wraz z oprogramowaniem, 3 tablety graficzne oraz wizualizer, czyli sprzęty, które po-
mogą nauczycielom w prowadzeniu zajęć zdalnych.
 - Dzięki nowym komputerom uda się wymienić przestarzały sprzęt w pracowni komputerowej, a także usprawnić 
pracę z tablicami interaktywnymi i kontakt z dziećmi w czasie nauczania zdalnego. Część sprzętu wypożyczyliśmy po-
trzebującym uczniom i pracującym zdalnie nauczycielom – mówi dyrektor Beata Górecka.                                          Redakcja

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC

o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektów zmian miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta 

Grójca wraz z prognozami oddziaływania 
na środowisko

w dniach od 4 stycznia 2021 r. do 4 lutego 2021 r.

w siedzibie w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
ul. J. Piłsudskiego 47,  pok. Nr 4, w godz. od 800 do 1500.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z 
późn. zm.) oraz uchwał Rady Miejskiej w Grójcu  o przystąpieniu do sporzą-
dzenia zmian miejscowego planu wymienionych niżej, zawiadamiam o wy-
łożeniu do publicznego wglądu następujących projektów zmian miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego 
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:

1. Teren przy ul. Armii Krajowej, drodze krajowej nr 50 i ul. ks. Piotra Skargi,
obejmujący obszar oznaczony w obowiązującym planie symbolem UU4A 

(powtórne wyłożenie).
(Uchwała Nr XIV/108/19 z dnia 07 października 2019r., o  przystąpieniu do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części miasta Grójca).

 2. Teren przy drodze krajowej nr S7, ul. Fabrycznej, ul. Spółdzielczej i ul. Armii 
Krajowej. obejmujący obszary oznaczone w obowiązującym planie symbo-

lami PTU2A i PTU1B (powtórne wyłożenie).
(Uchwała Nr XIV/109/19 z dnia 07 października 2019r., o  przystąpieniu do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części miasta Grójca).

 3.  Teren przy ul. Laskowej - Stadion działka nr 275 oznaczona w obowiązują-
cym planie symbolem US1.

(Uchwała Nr X/79/19 z dnia 24 czerwca 2019r., o  przystąpieniu do sporzą-
dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części miasta Grójca).
Projekty planów miejscowych wraz z prognozą oddziaływania na środowi-
sko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) są dostępne również w 

wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji 
Publicznej (https://grojecmiasto.bip.info.pl/).

 Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych roz-
wiązaniami odbędą się w następujących terminach:

Projekt zmiany planu - dzień - godzina
Teren przy ul. Armii Krajowej, drodze krajowej 

nr 50 i ul. ks. Piotra Skargi - 03.02.2021 r. godz. 12:00
Teren przy drodze krajowej nr S7, ul. Fabrycznej, ul. Spółdzielczej i ul. 

Armii Krajowej - 03.02.2021 r. godz. 13:00
Teren przy ul. Laskowej - 03.02.2021 r. godz. 14:00

 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. J. Piłsudskiego 47
 – sala konferencyjna.

Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone z zachowaniem reżimu sani-
tarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zalecenia-

mi Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany 
planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi można wnosić na piśmie do Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z poda-
niem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, ozna-
czenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia 19 lutego 2021 r.
Pisma należy kierować na adres Urzędu Gminy i Miasta, ul. J. Piłsudskiego 

47, 05-600 Grójec lub w postaci elektronicznej, w szczególności za pomocą 
poczty elektronicznej na adres email: urzad@grojecmiasto.pl 

lub przez platformę ePUAP.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach od-
działywania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z późniejszymi zmia-
nami) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektów 
ww. zmian planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się 
z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do 
tego planu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 
Grójcu, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. 
Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny 

oddziaływania ww. projektu planu na środowisko, mogą składać do ww. do-
kumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej 
do Burmistrza Gminy i Miasta Grójec na adres Urzędu Gminy i Miasta, ul. J. 

Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, ustnie do protokołu, lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej w szczególności za pomocą poczty elektronicz-

nej na adres e-mail email: urzad@grojecmiasto.pl lub przez platformę ePUAP, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego 2021 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną 
bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępo-
waniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpa-

trywane przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec w terminie 21 dni od dnia 
upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w 
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej urzędu https://gro-

jecmiasto.bip.info.pl.
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Ze względu na pandemię 
sytuacja jest trudna, ale 
Grójecki Ośrodek Kultury 
prowadzi swoją działalność 
statutową zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

W piątek 28 sierp-
nia, w Ogród-
ku Jordanow-
skim, rozsiadł-

szy się na kolorowych wygod-
nych leżakach, gościliśmy ak-
torów Teatru Prima z przedsta-
wieniem teatralnym pt. „Le-
genda o Smoku Wawelskim”. 
Aktorzy odwiedzili nasze mia-
sto ze swoim projektem reali-
zowanym w ramach programu 
"Kultura Interwencje 2020", 
finansowanego przez Narodo-
we Centrum Kultury. Wystę-
pem dostarczyli naszym naj-
młodszym widzom wiele ra-
dości i uśmiechu. Po przedsta-
wieniu przeprowadzili quiz z 
nagrodami o krakowskim Smo-

Mozaika wydarzeń artystycznych
alizowany na podstawie dra-
matu S. Żeromskiego „Ponad 
śnieg bielszym się stanę”. Mu-
zykę do obrazu skomponował 
Waldemar Rychły, na scenie 
wystąpiło instrumentalne Trio 
w składzie: Piotrek Wawrzy-
niak – skrzypce, Michał Sobie-
ralski – klarnet, Waldemar Ry-
chły – gitara.

Urodziny misia
Na zakończenie lata, 12 wrze-
śnia, na grójeckim rynku zor-
ganizowaliśmy piknik rodzinny 
„Dmuchawce, latawce… rock”. 
Nasi Milusińscy mieli okazję 
obejrzeć przedstawienie Te-
atru Maska pt. „Na misiowych 
urodzinach”, a młodzież i do-
rośli aktorsko-muzyczne show 
„Sceniczne metamorfozy” w 
wykonaniu aktorów: Jolanty 
Mrotek i Jarosława Gmitrzu-
ka. Wieczorem dały swe kon-
certy zespoły The Riders i Di-

to wieczór pełen zwrotnych 
akcji i humoru. Zdradzimy, że 
wśród zaproszonych gości była 
także Joanna Kołaczkowska, 
aktorka kabaretu „Hrabi”, co 
było niespodzianką dla akto-
rów występujących w sztuce.

GUO
5 października ruszyła 13. 
edycja Grójeckiego Uniwer-
sytetu Otwartego. W inaugu-
racji uczestniczyli: burmistrz  
Dariusz Gwiazda, dyrektor 
GOK Monika Woźniak oraz 
koordynator GUO Agniesz-
ka Kazała. Zajęcia rozpoczę-
liśmy od spotkania z Seba-
stianem Bielakiem, doktorem 
nauk technicznych, podróżni-
kiem, fotografem, wykładow-
cą, autorem książek, wystaw 
fotograficznych oraz setek 
artykułów i reportaży. Zapra-
szamy Państwa do wstępowa-
nia w szeregi naszego Uni-
wersytetu.

Oczarowanie
8 października gościliśmy u 

emocji towarzyszyły nam 
oraz licznie zgromadzonej 
publiczności. Artystka już od 
pierwszych chwil oczarowa-
ła wszystkich swoim kunsz-
tem artystycznym i wrażliwo-

ny cel dają wspaniałe efekty. 
Artystom gratulujemy i wie-
rzymy, że dzięki nim to miej-
sce, ten świat może być tylko 
lepszy. Wystawę można było 
oglądać do 13 listopada.

ku Wawelskim. Dzieci wraz z 
rodzicami chętnie brały udział 
w zabawie, prześcigając się w 
celnych odpowiedziach na py-
tania aktorów. Wszystkie ma-
luchy obdarowano słodycza-
mi. Po spektaklu dzieci mogły 
poszaleć na dmuchanych zjeż-
dżalniach oraz zatopić się w 
kolorowych, ogromnych bań-
kach mydlanych. 

Szlagiery i stare kino
W rocznicę wybuchu wojny, 1  
września, na placu Wolności 
wystąpił słynny i lubiany ze-
spół Janka Młynarskiego War-
szawskie Combo Taneczne, z 
repertuarem dawnych szlagie-
rów przedwojennej Warszawy, 
a na scenie i na ekranie kina 
Grójeckiego Ośrodka Kultury 
miało miejsce widowisko mu-
zyczno-filmowe. Oto na ekra-
nie pojawił się film niemy, zre-

sposable Soma. Zabrakło „On 
the Wings” (z powodu choro-
by jednego z członków zespo-
łu). Było muzycznie, tanecznie, 
nie zabrakło przestrzeni z gril-
lem i napojami.

Przez kontynenty
30 września na deskach naszej 
sceny wystąpił międzynarodo-
wej sławy zespół Milo Ensem-
ble, zabierając słuchaczy w po-
dróż dookoła świata. W jed-
nym czasie, w jednym miej-
scu i na jednej scenie mieli-
śmy okazję usłyszeć dźwięki 
muzyki międzykontynentalnej. 
Nie można pominąć faktu, że 
Kurtiz Milo jest nie tylko lide-
rem zespołu, ale także współ-
założycielem legendarnej gru-
py Maanam.

Porcja humoru
Kolejnego wieczoru nasza pu-
bliczność przeniosła się do 
świata teatru, oglądając pre-
mierę spektaklu „Porwanie” w 
wykonaniu kabaretu Jurki. Był 

siebie Alicję Majewską, któ-
ra niepostrzeżenie skradła 
nasze serca. To był magicz-
ny wieczór. Zachwyt, entu-
zjazm, wzruszenie, radosny 
nastrój i wiele pozytywnych 

ścią. Natomiast Włodzimierz 
Korcz wraz z kwartetem War-
saw String Quartet przeniósł 
nas w niezwykły świat, prze-
pięknie brzmiącej, muzy-
ki. Podczas koncertu zosta-
ła przeprowadzona zbiórka 
pieniężna, zorganizowana w 
celu ratowania zdrowia i ży-
cia pani Elżbiety, długolet-
niego, oddanego pracownika 
MGOPS-u. 

Farby i przyjaźń
Kolejnym wydarzeniem była 
pierwsza w tym roku wystawa 
malarstwa urządzona w Gale-
rii Grójeckiego Ośrodka Kul-
tury. Zainaugurowała ją 16 
października Grupa Plasty-
ków Ziemi Grójeckiej –  przy-
jaciele, artyści i badacze na-
tury. Wystawa udowadnia, że 
przyjaźń, integracja i wspól-

Nauka melomanii 
W niedzielny poranek, 18 paź-
dziernika, ruszyliśmy z naszymi 
najmłodszymi mieszkańcami w 
kolejną przygodę ze „Smykofo-
nią”. Melomaluszki spotkały się 
z muzyką klasyczną i nie tyl-
ko. Myszka Tancereczka prze-
niosła ich w świat tańca z róż-
nych epok, od baroku do współ-
czesności. Koncert „Smykofo-
nii" zapewnił dzieciom przyja-
zny klimat, swobodną atmosferę 
i przede wszystkim wysoką ja-
kość muzyki, w wykonaniu kla-
sycznego kwartetu smyczkowe-
go. To była wyjątkowa zabawa 
przy dobrej muzyce. 
Dziękuję wszystkim Artystom, 
Publiczności oraz Pracownikom 
GOKu za to, że jesteście.

Monika Woźniak
dyrektor Grójeckiego 

Ośrodka Kultury

Grójczan zachwycił wspaniały występ Alicji Majewskiej, Włodzimierza Korcza i Warsaw String Quartet (fot. GOK)

Zespół Janka Młynarskiego Warszawskie Combo Taneczne (fot. GOK)

       Występ aktorów teatru Prima w ogródku Jordanowskim (fot. GOK)

Spektakl Porwanie z gwiazdami polskiego kabaretu (fot. GOK)
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występ międzynarodowej sławy zespołu Milo Ensemble (fot. GOK)
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Trochę optymizmu na czas zarazy
Z Darią Pelhen, znaną artystką malarką, mieszkanką Grójca, o tym, co jej w duszy gra, o prostych prawdach, których oczywistości zapomnieliśmy, 
rozmawia Remigiusz Matyjas. Lektura obowiązkowa dla każdego, kto chce się zadumać i uśmiechnąć, na przekór pandemii czy świątecznemu 
szaleństwu. 

Co ważnego wydarzyło się w Two-
im życiu osobistym i artystycznym  
do roku 2020?
Czas przed ,,zmianą” był dla mnie 
bogaty w różnorakie doświadczenia. 
Przede wszystkim na polu zawodo-
wym. Współpraca z Fundacją wspie-
rającą dzieci z ubogich rodzin otwo-
rzyła mi drogę do Domów Dziecka, 
gdzie prowadziłam zabawy ze sztu-
ką. Często odwiedzałam też Domy 
Opieki Społecznej z programem ar-
tystycznym, co cieszyło się ogrom-
nym powodzeniem wśród pensjo-
nariuszy. Mam z tego okresu dużo 
wzruszających wspomnień. Zaczę-
łam ilustrować książki, zrobiłam kil-
ka dodatkowych kursów poszerzają-
cych mój warsztat oraz odkryłam cel 
swojego życia! Znalazłam ten ostat-
ni puzzel do mojej artystycznej przy-
gody! Równolegle dużo wyjazdów, 
pomysłów realizowanych od razu 
i dużo radości. Zmieniłam środo-
wisko, częściej bywałam na Śląsku 
i we wschodniej części Polski, gdzie 
żyje niemało moich bratnich dusz. 
Dużo serdeczności, miłości i przy-
jaźni wpłynęło na mnie i moje po-
strzeganie świata.

Co w tym czasie Cię inspirowało?
Z moją wrażliwością inspirowało 
mnie wszystko. Proste życie, proste 
zajęcia. Przebywanie wśród cieka-
wych, bogatych wewnętrznie osób, 
które nie potrzebują wiele, by czuć 
się dobrze. Czas spędzany z moimi 
najdroższymi rodzicami (bezcenny), 
mój dom i moi najdrożsi w nim – to 
właśnie mnie inspiruje.

Jak pandemia wpłynęła na otacza-
jący nas świat i na Ciebie?
Zaskoczę Cię. Nowa sytuacja uko-
iła mnie. Spokój, jaki mnie ogarnął, 
był tym czymś, za czym tęskniłam 
od dawna.  Nie pamiętam, kiedy by-
łam tak zrelaksowana, spokojna i od-
prężona. Dotarło do mnie, że nie mu-
szę nigdzie pędzić, ganiać, by zaro-
bić na kolejne rachunki, że nie mu-
szę męczyć i eksploatować swojego 
ciała kolejnymi aktywnościami.  Cał-
kowicie zniknęła obawa o jutro. Nie 
wiedziałam komu za to dziękować. 

W tym spokoju powstało dużo ry-
sunków i planów na przyszłość.

Zatem rok 2020, pomimo pande-
mii, to dla Ciebie dobry okres?
Dobry okres dla mnie oznacza sta-
wianie pewnych kroków na swojej 
drodze.
Okazało się, że nie ma to nic wspól-
nego z żadną pandemią czy inną ,,de-
mią”. Nastąpił przełom w pracy za-
wodowej. Po 25 latach moich jed-
noosobowych działań na własny ra-
chunek dostałam pracę! Najlepszą! 
W naszym Grójeckim Ośrodku Kul-
tury. Od roku też raz w tygodniu bie-
gnę na skrzydłach do mojej ulu-
bionej Wolnej Szkoły. Paradoksal-
nie w czasie ograniczeń i zmian po-
czułam sens moich działań i jeszcze 
większą ochotę na samorealizowa-

nie się. Określiłam wyraźnie kieru-
nek, pożegnałam ,,stare” koncepcje 
i otworzyłam się na NOWE.

Jak Ci się pracuje w szkole 
i w GOK-u?
Szkoła to moja woda. Duchem je-
stem na poziomie dziecka. Tu mogę 
bawić się i działać, a pomysły strze-
lają jak popcorn. W GOK-u prowa-
dzę warsztaty artystyczne dla mło-
dzieży. Wiodące tematy to ilustra-
cja książkowa, plakat i formy prze-
strzenne. Opracowuję też projek-
ty graficzne plakatów, dbam o ja-
kość wszelkich materiałów promo-
cyjnych i artystycznych naszej pla-
cówki. Troszczę się o nasz wizeru-
nek i poziom estetyczny.

Jak godzisz liczne obowiązki?

Ha! Czasem sama siebie zaskaku-
ję. Myślałam, że z wiekiem zwolnię 
tempo. A życie upomina się o mnie 
każdego dnia. Zresztą, gdy robimy 
to, co kochamy i cenimy, czujemy 
się jak ryba w wodzie, nie zauwa-
żamy, że jesteśmy w pracy. Działa-
nia w szkole inspirują mnie do pra-
cy w GOK-u i odwrotnie. Cały czas 
przelewam z jednego w drugie. 
W domowej pracowni ładuję baterię 
i tworzę dla siebie. Czyli godzę licz-
ne obowiązki tak jak każdy z nas. 

Co masz teraz na warsztacie?
Na warsztacie mam stertę kartek, far-
bek i kredek. Przygotowuję się do zi-
lustrowania trzech książek. W przy-
szłym roku ubiegam się o certyfikat 
z dziedziny, z którą wiążę przyszłość. 
Ale za wcześnie, żeby o tym mówić.

Czym dla Ciebie są święta Bożego 
Narodzenia?
Święta to obecność ciepła, zapachów 
i niewyjaśnionego oczekiwania na 
coś niezwykłego. A to niezwykłe za-
zwyczaj jest czymś najzwyklejszym: 
byciem razem, siedzeniem na kola-
nach u dziadka, wyprzytulaniem  się 
za wszystkie czasy i poczuciem by-
cia w najlepszym miejscu na świecie. 
Świat wtedy zwalnia i doceniamy ten 
spokój i bliskość. To taki uświęcony 
czas.

Kiedy świat wróci do tzw. nor-
malności?
Myślę, że świat jest normalny.  Nie-
normalny jest tylko sposób reagowa-
nia na wydarzenia, które mają miej-
sce. Rozejrzyj się dookoła. Drzewa 
stoją w tym samym miejscu, te same 
ścieżki i drogi, te same niewzruszo-
ne  obrazy wokół nas. Zaczęłam to 
obserwować i wlał się we mnie duży 
spokój. Każdy z nas ma swoją nor-
malność i powinien ją pielęgnować. 
A kolektywne pielęgnowanie warto-
ści to już droga do sensu istnienia.

Racja. Problem tkwi w nas. A masz 
jakieś lekarstwo na smutek?
Kiedy jest mi smutno i źle, wtedy 
zawsze przypominam sobie histo-
rię pierścienia króla Salomona. Kie-

dy pierwszy raz ją usłyszałam, po-
czułam ogromną ulgę we wszyst-
kich komórkach swojego ciała. A te-
raz w czasach, gdy towarzyszy nam 
niepewność i obawiamy się o to, 
co przyniesie przyszłość, ta historia  
może dodać otuchy i przypomnieć 
o tym, co naprawdę jest ważne.

Przypomnij nam tę legendę 
biblijną. 
Mądry Król Salomon zapragnął mieć 
pierścień, z wyrytym od wewnątrz 
przesłaniem, które pomoże mu w na-
głej potrzebie. Musiało być uniwer-
salne, aby sprawdzało się w każ-
dych okolicznościach. Król chciał, by 
wspierało go w dniach klęski i smut-
ku oraz uczyło pokory w czasach 
triumfu i radości. By przemawiało do 
niego, gdy będzie ostatni i gdy będzie 
pierwszy.
Po wielu tygodniach szukania odpo-
wiednio krótkiego i trafnego przesła-
nia udało się mędrcom znaleźć odpo-
wiednią sentencję.
,,Królu, nie czytaj teraz przesłania. 
Zachowaj je ukryte i sięgnij po nie tyl-
ko w dwóch okolicznościach: w cza-
sach rozpaczy, gdy wszystko inne za-
wiedzie i będzie ci się wydawało, że 
nie ma już żadnej nadziei oraz w cza-
sach zwycięstwa i dobrobytu.”
Takie czasy wkrótce nadeszły. Kró-
lestwo dotknął wielki nieurodzaj. 
Przyszedł głód, a wraz z nim zaraza. 
Umierali mężczyźni, kobiety i dzieci. 
Król kazał otworzyć dla ludu swoje 
spiżarnie oraz sprzedawać kosztow-
ności z królewskiego skarbca, aby 
kupić chleb poddanym. Król czuł 
rozpacz i tracił nadzieję. Wtedy przy-
pomniał sobie o pierścieniu. Wziął  
go i przeczytał wyryte w jego wnę-
trzu przesłanie: TO MINIE. I tak się 
stało. Minął nieurodzaj, głód i zaraza.

Jaki z tego morał?
Jesteśmy tylko świadkami zdarzeń. 
Patrzmy, wyciągajmy wnioski, dbaj-
my o siebie nawzajem. ,,Normal-
ność” cały czas mieszka w nas.

Bardzo dziękuję Ci, Dario, za in-
teresującą rozmowę, mogącą być 
dla nas źródłem optymizmu. 

Gdy świat staje na głowie, 
tak mało jest chwil 
normalności i wytchnienia 
pośród codziennych trosk i 
obowiązków. Czasem wydaje 
się, że nie warto podejmować 
nowych działań, chcemy 
po prostu „przeczekać” 
niesprzyjające dla artystów 
warunki.

Młodzież maluje, ry-
suje, nie boi się wy-
zwań, poznaje za-
gadnienia z zakresu 

historii sztuki oraz tworzy pra-
ce przestrzenne w wielu techni-
kach.

Czas kreatywności
W tym roku szkolnym zajęcia 
są inne niż zazwyczaj, mogli-
śmy działać w pracowni przygo-
towując się do konkursów  pla-
stycznych, ale  niektóre spotka-
nia były możliwe jedynie onli-
ne. Począwszy od najmłodszych 

Wygrywa pasja twórcza
5-letnich malarzy, aż do najstar-
szej grupy młodzieżowej, wszy-
scy wykazali się niezwykłą kre-
atywnością i pasją twórczą. Tak 
naprawdę wygraliśmy wszyst-
kie konkursy i rywalizacje, czer-
piąc radość z pracy, a gdy koń-
czyliśmy projekty, pojawiał się 
uśmiech. Wszyscy jesteśmy na 
podium, lecz warto wspomnieć 
o naszych szczególnych osią-
gnięciach odniesionych w ubie-
głych tygodniach.

Nasze sukcesy
Lena Iwanowska zajęła III miej-
sce w ogólnopolskim konkursie 
literacko-plastycznym „Mikołaj-
ki w świecie bajki” organizowa-
nym przez Wojewódzką i Miej-
ską Bibliotekę Publiczną w Rze-
szowie. 
Julia Ślusarczyk zajęła I miej-
sce w konkursie na najpiękniej-
szą pracę plastyczną ”Kartka na 
Święta” organizowanym przez 
Wójta Gminy Belsk Duży.  

W konkursie literacko-plastycz-
nym „Technologie Jutra”, re-
alizowanym w ramach projektu 
GEEK EXPANSION „Technolo-
gie i eksperymenty”, wyróżnione 
i nagrodzone zostały prace Ma-
riki Molendy, Ewy Klocek, Ju-
lii Skoczylas, Kasi Kusztal i We-
roniki Godlewskiej. W konkur-
sie Grójeckiego Ośrodka Kultu-
ry „Bożonarodzeniowe inspira-
cje” nagrodzono prace Julii Ślu-
sarczyk, Julii Skoczylas, Nata-
lii Kazbieruk oraz Kasi Kusztal, 
a pozostali uczestnicy otrzymali 
nagrody pocieszenia. 
Praca Leny Kuczman, przedsta-
wiająca pałac w Woli Boglew-
skiej koło Grójca, została za-
kwalifikowana do wystawy po-
konkursowej II ogólnopolskiego 
konkursu plastycznego „Z mo-
ich rodzinnych stron – zabytki 
warte ocalenia”, organizowane-
go przez Muzeum Żup Krakow-
skich w Wieliczce.

Oby tak dalej
Piękne podsumowanie roku ka-
lendarzowego. Wielkie brawa 

Prace Weroniki Godlewskiej i Natalii Kepyś

dla wszystkich młodych twór-
ców wykorzystujących wol-
ne chwile na zdobywanie wie-
dzy i rozwój umiejętności. Ar-
tystyczna pasja, która się w Was 

rozwija, niech nigdy nie zginie, 
niech przyniesie radość oraz suk-
cesy w Nowym 2021 Roku.

Opiekun zajęć
Agnieszka Cecylia Kazała
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Wystawy w Pracowni PAADM
Od 21 grudnia w grójeckiej  Pracowni PAADM można 
zobaczyć wystawę malarstwa pt. „Świat Przedstawio-
ny 5 – materia malarska”. 

Kolejna ekspozycja prac jest poświęcona materii ma-
larskiej i poszukiwaniom zindywidualizowanej techni-
ki malarskiej. Każdy z uczestników zajęć ma do dyspo-
zycji szeroki wachlarz materiałów plastycznych, takich 
jak: płótna, materiały, szpachelki, olej, akryl, gwasz, 
tempera, akwarela, ecolina, kredki artystyczne. Dla-
czego właśnie te, a nie inne techniki bardziej przema-
wiają do danego twórcy? Wchodzenie w dialog z ma-
terią malarską to wyzwanie, które wymaga uwagi i 
koncentracji. Tylko wewnętrznie zmotywowani kreato-
rzy są w stanie poświęcić ten czas i wytrwać do końca 
z poczuciem ukończonego zadania.
Na wystawie zaprezentowane są obrazy olejne (o wy-
miarach 100 x 70 i mniejsze), malarstwo na materia-
le oraz prace na papierze wykonane najczęściej w pro-
cesie łączenia różnych technik. Autorzy w czasie malo-
wania odpowiadali na to, co działo się w trakcie two-
rzenia struktur, form, relacji kolorystycznych. Czę-
sto pracowali w „mokrej farbie", oswajając się z mate-
rią malarską i możliwościami, jakie daje dana techni-
ka w tworzeniu efektów przestrzennych. Kolorystyka, 
bogata faktura i powstałe struktury pobudzają zmy-
sły odbiorcy i implikują szereg skojarzeń. Część z prac 
wyraźnie przedstawia krajobrazy, sceny rodzajowe, 
inne zaś mają za zadanie pobudzać wyobraźnię widza 
swym bogactwem efektów malarskich.
Wystawa czynne 3 dni w tygodniu w godz.: pon. 16:00 
- 20:00, śr. 17:00 - 20:00, czw. 14:00 - 20:00 w Pracow-
ni Artystycznej PAADM, ul. Bankowa 3/7 (wejście od 
podwórka, 2 piętro) w Grójcu. Jest możliwość oprowa-
dzania po wystawie w umówionym telefonicznie ter-
minie pod nr 509653853.
                           Opieka artystyczna: Anna Merska-Mitan

NASZE WYSTAWYWewnętrzna podróż

ANNA RYSZKOWSKA
Od zawsze chciała rysować i malować. Pobiera-
ła lekcje u Anny Merskiej-Mitan i Darii Pelhen. Od 
2016  r. była członkiem Stowarzyszenia Plasty-
ków Ziemi Grójeckiej,  a po jego reorganizacji od 
2018 r. należy do Grupy Plastyków Ziemi Grójec-
kiej. Prace Anny Ryszkowskiej przedstawiają róż-
norodną tematykę,  od natury po fantazje. Artyst-
ka posługuje się wieloma technikami wyrazu: far-
bami olejnymi, akrylowymi, pastelami czy akwa-
relą. Brała udział w kilku wystawach zbiorowych 
urządzanych w Grójeckim Ośrodku Kultury i w Bi-
bliotece Pedagogicznej w Grójcu.

KAROLINA WRÓBLEWSKA
Karolina Wróblewska jest artystką samoukiem. 
Najczęściej maluje farbami olejnymi, korzysta 
także z akryli, akwareli i gwaszu. Od 2019 r. zaj-
muje się także malarstwem cyfrowym. W jej pra-
cach można się doszukać refleksji nad miejscem 
człowieka w świecie i nad jego relacją z przyro-
dą. Najchętniej maluje ludzi, by ukazać ich emo-
cje, oczekiwania i lęki - coś, co często pozostaje 
niewypowiedziane. Jej prace nawiązują do nur-
tu realizmu magicznego i surrealizmu. Do Gru-
py Plastyków Ziemi Grójeckiej dołączyła w grud-
niu 2018 r.

Od 11 grudnia w Galerii 
Grójeckiego Ośrodka Kultury 
prezentowana jest wystawa 
malarstwa Anny Merskiej-
Mitan pt. „Wewnętrzna Podróż”. 
Zapraszamy do obejrzenia 
fotorelacji w Galerii wirtualnej 
GOK na Facebooku.
– Na wystawie przedstawiam bli-
sko 15 obrazów na płótnach wy-
konanych głównie w technice olej-
nej oraz cykl 40 prac na papierze 
stworzonych w procesie łączenia 
technik malarskich i rysunkowych. 
Zdecydowana większość prac po-
wstała w 2020 r. i po raz pierwszy 
jest prezentowana w Grójcu. Wy-
stawa przedstawia obrazy mające 
charakter osobisty. Są one efektem 
doświadczania przeze mnie swo-
istego przenikania odczuwalnych 
wymiarów rzeczywistości. Wyra-
żanie tych przestrzeni we współ-
pracy z materią malarską ożywia 
moje wnętrze, co wpływa na pro-
ces tworzenia. Kolory i formy są 
wizualnym odzwierciedleniem tej 
podróży. Podróży, która odkrywa 
najskrytsze zakamarki mojej duszy 
– opowiada o swoich pracach Anna 
Merska-Mitan. 

O obrazach Anny
– Malarstwo jest sprawą postrzega-
nia, a siłą i miarą wyobraźni arty-
sty jest jego wzrok i dusza. Obra-
zy Anny pokazują, jak niewyczer-
panym źródłem bodźców malar-
skich jest natura z jej bogactwem 
zjawisk i struktur w swojej egzy-
stencji i ciągłej zmienności. Ak-
ceptacja wszechświata i przenika-
nie odczuwanych przez artystkę 
wymiarów odbywa się pod naci-
skiem wewnętrznej atmosfery, na-
stroju, czy też stanu emocjonalne-
go. Z wnętrza jej obrazów  płyną 
smugi światła. W warstwie wizual-
nej wydobywają się poprzez prze-
świty pozostawione w kurtynie nie-
ba, rozbłyskują wśród drzew, odbi-
jają się od tafli wody. W warstwie 
plastycznej promieniują z ich ko-
lorystyki. Malarka oddaje barwną 
tkankę otaczającego świata, porzu-
cając jego opisywanie. Wypowiada 

się za pomocą sugestywnych, dzia-
łających na wyobraźnię form. Two-
rzy aluzję czy też optyczną sugestię 
elementów pejzażu osiąganą przez 
abstrakcyjne plamy koloru. Stale 
odwołuje się do wyobraźni widza – 
mówi Ela Malka.

Tron Matki Natury
– Efekty iluzji głębi i przestrze-
ni są wyeksponowane, mogą one 
wywołać różne skojarzenia u ob-
serwatorów, zanim jeszcze zostaną 
oni poinformowani o rzeczywistej 
zawartości dzieł prezentujących 
wewnętrzną mapę duszy artystki  – 
twierdzi Mario Berdič Codella.
– Anna maluje tak, jakby chcia-
ła swym wewnętrznym pięknem 
ozdobić tron Matki Natury. Jej 
obrazy smakują jak owoce grana-
tu, pachną jak łany zboża, lasy i 
wulkany. Można w nich dostrzec 
czyste źródła oraz wyczytać z 
nich dziką, nieokreśloną moc ży-
wiołów w czystej formie, wyła-
niających radość życia z chaosu  
– zauważa Emil Głuch, kurator 
Galerii Kwadratura w Lublinie.
W Galerii wirtualnej GOK na FB 
już teraz można obejrzeć wysta-
wę najnowszych prac Anny Mer-
skiej-Mitan. Ekspozycja obrazów 
w Galerii GOK, dzięki uprzejmo-
ści artystki, udostępniona jest do 
końca stycznia.                        
                         Opr. GOK

ARTYŚCI Z GRUPY PLASTYKÓW ZIEMI GRÓJECKIEJ

Praca Wiktorii KatusANNA DARIA 
MERSKA-MITAN
Artystka, malarka, instruk-
torka arteterapii. Uzyska-
ła dyplom z malarstwa 
w pracowni prof. S.Z. Ka-
mieńskiego. Prowadzi au-
torską Pracownię PAADM 
przy ul. Bankowej w Grój-
cu. W dorobku artystycz-
nym ma kilkanaście wy-
staw indywidualnych, 
m.in. „Wewnętrzny Ogród”, 
Galerii ZeDeK, SCK Socha-
czew; „Wewnętrzna mapa”, 
Galeria STARA PROCHOW-
NIA, Warszawa, udział w 
ponad 70 wystawach zbio-
rowych, m.in. w Austrii, Ja-
ponii (ART/X/TOYAMA), 
Korei Południowej, Meksy-
ku, Turcji (II Istanbul Trien-
nale) oraz licznych plene-
rach malarskich. Obrazy 
Anny znajdują się w wie-
lu kolekcjach miejskich i 
w prywatnych galeriach w 
Polsce i za granicą, m.in. 
w: Parlamencie Cypru Pół-
nocnego, Centrum Kultury 
Gunsam w Korei Południo-
wej, Casa Artelor w Rumu-
nii oraz w Austrii, Chinach, 
Francji, Hiszpanii, Holan-
dii, Japonii (również w ko-
lekcji miasta Uozu), Niem-
czech, Rosji. 
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Kapitan Sygnarek i jego czasy (cz. I) 

Mogiły na starym cmentarzu w Grójcu kryją w sobie opowieści o ludziach, miejscach i czasach, nierzadko 
stanowiące gotowy scenariusz filmowy. Około 20 metrów przed kaplicą rodziny Makowskich skręcamy w prawo, 
by po chwili zatrzymać się przy grobowcu Sygnarków. Spoczywa w nim m.in. kapitan Wojska Polskiego Antoni 
Sygnarek.  

Ileż dysput przeprowadził Sła-
womir Sygnarek ze swoim 
stryjecznym dziadkiem, kapi-
tanem Antonim Sygnarkiem, 

pochodzącym  z Janówka, bra-
tem ułana Władysława, poległe-
go w 1920 r. Antoni, urodzony za 
czasów cara Mikołaja II, znał roz-
biorową rusyfikację i germaniza-
cję, stykał się z tymi, co doświad-
czyli rewolucji październikowej, 
przeżył odzyskanie niepodległo-
ści, trzy wojny i trzy konstytucje. 
W maju 1981 r. pisał  o sobie z Gli-
wic do rodziny w Grójcu, że jest 
„żywą historią”, zbyt obszerną, 
aby mogła się zmieścić w listach. 
Kapitan Sygnarek, chociaż dorosłe 
życie przyszło mu spędzić z dala 
od rodzinnej wsi, przy każdej oka-
zji z dumą przyznawał się do swo-
ich chłopskich korzeni, wspomi-
nając miejsca, gdzie jako pacho-
lę odcisnął ślady swoich stóp, i to 
w sensie najzupełniej dosłow-
nym, do bólu, do krwi, gdyż wte-
dy w Janówku  od wiosny do jesie-
ni mało kto chodził w butach, jeśli 
już,  to przy specjalnych okazjach, 
od święta, np. do kościoła. Z przy-
mrużeniem oka opowiadał legen-
dę, mówiącą jakoby Sygnarko-
wie wywodzili się od kolonistów 
holenderskich, osiadłych przed 
wiekami na Mazowszu. A była 
też i druga, według której, jeden 
z przodków, gwardzista carycy 
Katarzyny, przywiózł ze sobą gar-
nek złota i gdzieś go zakopał, sęk 
tylko w tym, że nikt nie wie gdzie.

Janówek
Janówek należał do gminy Ko-
bylin. W drugiej połowie XIX w.  
niewielki folwark miał tu Makow-
ski, szef poczty w Grójcu, któ-
ry około 1850 r. na starym cmen-
tarzu wzniósł murowaną kaplicę, 
istniejącą do dziś, choć wymaga-
jącą renowacji. Na przełomie XIX 
i XX w. Janówek  to już wieś wło-
ściańska, licząca kilkanaście go-
spodarstw, zamieszkiwana m. in. 
przez Kiljańczyków, Maliszew-
skich, Pietrzaków, Sygnarków. Na  
świadomości gospodarzy, nierzad-
ko pamiętających jeszcze pańsz-
czyznę, znacząco odcisnęły się re-
wolucyjne lata 1905-1907.

Antychryst 
Strażnicy starego porządku naj-
większego zagrożenia upatrywali 
w socjalistach, strzelających z re-
wolwerów, wieszczących niepod-
ległość, uważających za pierw-
szego socjalistę w dziejach Jezu-
sa Chrystusa, tudzież w potom-
kach biblijnego Chama, ni stąd, ni 
zowąd domagających się prawa do 
człowieczeństwa, oświaty i nauki, 
czy też przywrócenia języka pol-
skiego do szkół i urzędów. Gapo-
now, naczelnik powiatu grójeckie-
go, z przerażeniem raportował do 
gubernatora warszawskiego Mar-
tynowa o chłopskich postulatach 
ułożonych w listopadzie 1905 r. 
w Odrzywołku. 
Wojna o rząd dusz toczyła się 
w najlepsze. Julianna Sygnarek,  
mająca 33 lata i będąca już po raz 
dziesiąty przy nadziei, nieźle się 

wystraszyła, gdy podczas  nie-
dzielnego nabożeństwa w koście-
le św. Mikołaja w Grójcu  usłysza-
ła, że narodził się już Antychryst,  
i wkrótce nastąpi koniec świata. 
– Jakby nie dość było zwykłych 
czortów, na każdym kroku czyha-
jących na duszę – skonstatowała, 
żegnając się w drodze powrotnej 
z kościoła przed kapliczką. 
Zaraz potem jej mąż, Jakub Sy-
gnarek, wraz z sąsiadami, w ra-
mach obywatelskiej samoobrony, 
wybrał się na pobytowców, z któ-
rymi opinia publiczna Kongre-
sówki najczęściej kojarzyła Gró-
jeckie. Szli wielką gromadą dro-
gami przez wsie i dwory, wyła-
pując owych jegomości, którzy 
po wyjściu z więzienia osiedla-
li się w tej okolicy, często konty-
nuując przede wszystkim złodziej-
ski, a niekiedy i  zbrodniczy pro-
ceder. Kilkunastu pobytowców, na 
zasadzie samosądu, zabito. O tym, 
w jakim napięciu wtedy się żyło, 
świadczy fakt, że chłopi w Janów-
ki kładli się spać, mając zawsze 
pod ręką siekierę, aby w razie cze-
go móc bronić siebie i rodzinę.

Majową porą 
Antoni Sygnarek przyszedł na 
świat w czas dziejowego zamę-
tu, 16 maja 1906 r., w środę, o  
godzinie ósmej rano. 20 maja, 
w niedzielę, w grójeckim koście-
le do chrztu trzymali go: Walen-
ty Sygnarek, stryj, oraz Agniesz-
ka Lewandowska. Niedługo cie-
szył się najmłodszym potomkiem 
ojciec. Jakub Sygnarek zmarł 14 
maja 1907 r. o godzinie jedenastej 
wieczorem, zatem dwa dni przed 
pierwszymi urodzinami Antonie-
go. Pochówkiem 46-letniego go-
spodarza zajęli się Łukasz Lewan-
dowski i Mateusz Katana z Grudz-
kowoli, rodzinnej wsi Julianny Sy-
gnarek, z domu Katanianki. Pod-
czas pogrzebu bobas Antoni ry-
czał w niebogłosy zupełnie nie-
świadom tego, co się stało. Wię-
cej rozumiało starsze rodzeństwo: 
17-letni Jan, 15-letni Stanisław, 
14-letnia Helena, 13-letni Włady-
sław, 11-letnia Katarzyna, 6-letni 
Aleksander i 4-letni Stefan (Bro-
nisław i Józef już oddali duszycz-
ki Bogu). Od tej pory wszyscy  do-
mownicy musieli pomagać w go-
spodarce i zarabiać na chleb. Wła-
dysław, żeby nie być  ciężarem dla 
domu, mając 16 lat, rozpoczął ży-
cie na własny rachunek w Warsza-
wie.  

Zakodowany obraz
Antoni, mając może siedem czy 
osiem lat, pomagał bratu Stani-
sławowi ładować obornik na wóz, 
gdy wydarzyło się coś z pozo-
ru błahego, co zapamiętał do gro-
bowej deski. Brama wjazdowa na 
podwórze była otwarta. Drogą od 
strony Grójca na wierzchowcach 
jechali właściciele majątku Koby-
lin: jaśniepan z jaśniepanią (sie-
dzącą na koniu bokiem), a przed 
nimi na strojnych kucykach podą-
żała dwójka dzieci. Wyglądali jak 
postacie z baśni, a już na pewno 
z lepszego świata. Popatrzywszy 

na przedstawicieli ziemiaństwa  
i na swoje umazane gnojem, bose 
nogi, rękawem koszuli otarł pot 
z czoła. Dla naczelnika Gaponowa 
całe grójeckie ziemiaństwo, nie li-
cząc „pomieszczyka” Lubomir-
skiego z Małej Wsi, to były „mieł-
kije ziemlewładielce”, ale nie dla 
niego. 
– Nigdy nie będziesz wielmoż-
nym. Bierz się za widły – obru-
gał go starszy brat. – Taki już nasz 
chłopski los, no chyba że będziesz 
się uczył, jeśli znajdą się ruble 
albo ów skarb – zamamrotał pod 
nosem.
 
Mozaika kultur
Ciekawym miejscem, dostęp-
nym dla Antoniego niemal na co 
dzień, był Grójec, odległy zale-
dwie o trzy kilometry od Janów-
ka, brudne, cuchnące rynsztoka-
mi miasteczko. Na niewielkiej 
przestrzeni gnieździło się około 
sześciu tysięcy ludzi. Będąc tam, 
wszystkiemu przyglądał się bar-
dzo uważnie. Już przy wejściu do 
miasta witał go murowany Szpital 
Powiatowy św. Piotra. Szyldy na 
sklepach wypisane były w języku 
rosyjskim, tak samo jak inskrypcja 
na marmurowym grobie naczelni-
ka powiatu grójeckiego, Gapono-
wa. Niestety, po latach mogiły Ga-
ponowa, podobnie jak cmentarza 
prawosławnego, dorosły Antoni 
Sygnarek już nie odnalazł w Grój-
cu. Za to do dziś przy dawnej uli-
cy Warszawskiej (obecnie Armii 
Krajowej), pomiędzy ulicami Po-
świętne i Szpitalną, stoją charak-
terystyczne budynki, gdzie mieści-
ły się koszary wojska rosyjskiego. 
Lewe skrzydło, od strony Szpital-
nej, stanowiło cerkiew. Antoniemu 

Sygnarkowi zdarzało  się do  niej 
zaglądać przez okna. 
– Podsadźcie mnie – poprosił kole-
gów, którzy spełnili jego życzenie.
Widział m.in. liczne chorągwie 
kultowe, tudzież brodatego popa, 
obsługującego prawosławną para-
fię św. Mikołaja. Grójeckiej cer-
kiewce daleko było do warszaw-
skiego soboru św. Aleksandra, sto-
jącego na placu Saskim, repre-
zentującego monumentalną archi-
tekturę bizantyjską. Jako dziec-
ko, odwiedzając w Warszawie bra-
ta Władka, miał okazję  podziwiać  
tę świątynię na własne oczy, oczy-
wiście z zewnątrz. A ilu naoglądał 
się Żydów, którzy w czasach jego 
dzieciństwa stanowili ¾ miesz-
kańców Grójca, mających tu swo-
ją drewnianą bożnicę, murowany 
kahał, mykwę,  cmentarz i bardzo 
dużo sklepów, o ewangelikach, za-
zwyczaj pochodzenia niemieckie-
go, nie wspominając. 

Zaczęło się
Rok 1914 obfitował w wydarze-
nia, które rozbudzały wyobraźnię 
chłopca z Janówka, przyspiesza-
jąc jego dojrzewanie. Najpierw do 
Grójca doprowadzono kolej wą-
skotorową z Warszawy, taką samą, 
jak ta, którą zdaniem ks. Marce-
lego Melchiora Baltazara Ciem-
niewskiego, proboszcza warec-
kiego, miał podróżować po świe-
cie Antychryst (czytaj: SOCJALI-
STA), tylko jakby mniejszą, a na-
stępnie na płotach i domach w Ja-
nówku pojawiły się  plakaty mobi-
lizacyjne. Wojna!!!
– Wojna? Co to takiego? – głowił 
się ośmiolatek, który sam  słyszał, 
jak ksiądz zapowiadał nadejście 
diabłów ubranych w niemieckie 

mundury, krwiożerczych wysłan-
ników herszta wszystkich diabłów, 
dzikiego Huna, cesarza Wilhelma 
II, pragnącego pożreć cały świat. 
22-letni Stanisław Sygnarek oraz 
jego sąsiedzi, np. Pietrzak i Ma-
liszewski, przywdziawszy rosyj-
skie mundury, poszli rozprawić się 
z owymi wrogami cywilizacji. Że-
gnając najbliższych, obiecywali 
wrócić do Janówka na święta Bo-
żego Narodzenia. Niestety, żaden 
z nich nie dawał znaku życia, po-
dobnie jak Władysław Sygnarek, 
który też wyruszył na wojnę. 

Trwoga 
Tymczasem do Grójca zbliżały się 
już biesy noszące na głowach pi-
kielhauby, z karabinami w dło-
niach. Wojska rosyjskie („nasze”) 
przygotowywały się do obrony, 
chcąc zagrodzić Niemcom drogę 
na Warszawę.
– Mamo, nasza artyleria stoi  na 
pagórkach w pobliżu Grudzkowo-
li. Będzie huk! – zawołał z przeję-
ciem Jan Sygnarek. 
Przez wieś drogą na Górę Kalwa-
rię ciągnęły  wozy z dobytkiem 
z terenów objętych już działaniami 
wojennymi. Wystraszeni ludzie, 
z każdej strony, dokądś uciekali, 
a ich drogi krzyżowały się w mie-
ście nad Molnicą. Także i  podgró-
jeckie wsie z dnia na dzień wylud-
niły się.
– Przyjdzie i nam zostawić dom – 
lamentowała Julianna Sygnarek, 
modląc się przed świętym obra-
zem o ocalenie rodziny. 

Huk armat
Niemcy, którzy już 9 październi-
ku zaczęli ostrzeliwać pod Grój-
cem pozycje wojsk rosyjskich, 
szybko wywąchali, gdzie stoi  ar-
tyleria wroga, i wycelowali w nią 
swoje działa. Paliła się m.in. Kę-
pina,  żołnierze wrogich armii pa-
dali jak muchy. Droga wiodą-
ca z Grójca na wschód przez Ja-
nówek, i tak już zapchana woza-
mi uchodźców cywilnych, zapeł-
niła się sołdatami, tak samo jak 
szosa Radom-Warszawa. Niem-
cy przecięli tę szosę w okolicach 
Tarczyna, sprawiając Rosjanom 
krwawą łaźnię. Front przesunął się 
pod Warszawę, więc ludzie wraca-
li do swoich wiosek, zastając nie-
rzadko zgliszcza, a przecież trzeba 
już było orać, bronować, siać zbo-
ża ozime, kopać kartofle i sprzą-
tać buraki. Zatem gdy włościanie  
opatrywali  swoje chudoby, ratując  
z pól, co jeszcze dało się uratować, 
od strony Warszawy grzmiały ar-
maty, natomiast przez Janówek cią-
gnęły tabory niemieckie, piechota, 
kawaleria i artyleria. 

Nie taki diabeł straszny?
– Co to jest? – spytał Antoni Sygna-
rek, z wypiekami na twarzy oglą-
dający korowody olbrzymich  fur-
gonów ciągnionych przez kilka par 
koni.
– Niemcy transportują pontonowe 
łodzie, z których ułożą most na Wi-
śle – wyjaśnił ze znawstwem 15-let-
ni Bolesław Pietrzak, syn Józefa, 
późniejszy starosta grójecki. 
Niemcy pokazywali już na co ich 
stać, ładując na wozy owies, siano, 
koniczynę, wieprzki, kury i indyki. 
Trzeba jednak przyznać, że w su-
mie zachowywali się dość przy-
zwoicie, płacąc  za towar przysło-
wiowe  grosze, nikogo nie nabijając 
na widły ani nie gotując w kotłach. 
Mało tego, niektórzy z nich mówi-
li po polsku. 

Remigiusz Matyjas

Jak diabły przyniosły wojnę 

Z lewej Stanisław Sygnarek, starszy brat Antoniego, w mundurze rosyjskim, ok. 1914-1915.
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PRZEPOŁOWIONY OPŁATEK
 W naszym życiu mamy tyle okazji do składania sobie życzeń, na urodziny, na imieniny, na Boże Narodzenie, na Nowy Rok, że gdyby  tylko część z nich się spełniła, świat kipiałby  
pokojem i miłością.  Tymczasem jest jak jest. 
Mocarstwa wydają niewyobrażalną  kasę na udoskonalanie arsenałów służących do unicestwienia gatunku ludzkiego, podczas gdy w Afryce dzieci umierają z chorób i  głodu. Co musia-
łoby się stać, żeby rządzący zrozumieli, że otrzymali od wyborców mandat czynienia dobra, nie zaś zła? Jakiż cud musiałby nastąpić, aby naszych polityków oświeciło, że społeczeństwo, 
przed którym odgrywają swoją nietanią komedię, pt. „Tylko my kochamy ojczyznę”, nie jest takie naiwne, jak sądzą? Jak długo będzie się im udawało rozdzierać  naród na dwie wrogie, 
ziejące nienawiścią połowy? 
Jest rzeczą ciekawą, jak skuteczne okazuje się powielanie klasycznych schematów. Kłania się przedwojenna Polska, podzielona na tych, którzy kochali  Piłsudskiego i na tych, którzy go 
nienawidzili, a przecież dochodziły do tego animozje narodowościowe, bowiem  w Drugiej  RP Polacy stanowili niespełna 70% populacji. Papierkiem lakmusowym tamtych wielowy-
miarowych podziałów  są życzenia noworoczne  złożone w styczniu 1939 r. mieszkańcom  Skierniewic za pośrednictwem gazety „Na Warcie”. Ich autor, zwolennik sanacji, nie bez koze-
ry podpisujący się pseudonimem „Oset”, życzył każdemu czegoś miłego. Burmistrzowi Filipskiemu (który w wyborach parlamentarnych 1938 r. otrzymał mandat poselski głosami miesz-
kańców powiatów: skierniewickiego, rawskiego i grójeckiego) „dużo zdrowia, by mógł długo posłować, to może przy jego pomocy  prędzej zostanie rozwiązana kwestia żydowska w Pa-
lestynie”. Przyszłej Radzie Miejskiej, by „wyborcy byli z niej zadowoleni”. Kupcom chrześcijańskim, „by Żydzi jak najprędzej wynieśli się ze Skierniewic”. Czarnogiełdowiczom i lichwia-
rzom, „by otrzymali bezpłatne mieszkania w Berezie”. Pani Rubinsztejn z Urzędu Skarbowego, „by jak najprędzej wyzdrowiała i częściej mogła przyjeżdżać do biura”. Chrześcijanom, 
„by mogli się obyć bez Żydów”. Żydom, „by mogli się obyć bez chrześcijan”. A czytelnikom? Spełnienia marzeń.  Złośliwiec był z tego „Osta”, skoro życzy  komuś bezpłatnego mieszkania 
w Berezie Kartuskiej, w tzw. miejscu odosobnienia, określanym z dumą przez  sanacyjnych propagandzistów mianem obozu koncentracyjnego. Zamykano tam na okres trzech miesię-
cy (i dłużej), na podstawie decyzji administracyjnej, nie tylko złodziei  oraz kryminalistów, nacjonalistów ukraińskich zagrażających spoistości państwa, ale także przeciwników politycz-
nych z Narodowej Demokracji czy Stronnictwa Ludowego, komunistów, publicystów, którzy, jak Stanisław Cat-Mackiewicz, ośmielili się piórem krytykować rządzących. Nie ma co przed 

świętami Bożego Narodzenia szczegółowo rozwodzić się nad metodami, za pomocą których w Berezie  uczo-
no szacunku dla ojczyzny, tym bardziej  że na co dzień  mamy pod dostatkiem brutalności i przekleństw w wie-
lokanałowej  telewizji. W każdym razie nadawano tam więźniom numery, łamano ich psychicznie, upokarzano 
w zbiorowej latrynie, wyzywano od „skurwysynów” itd. Dziękować Bogu, że sanacja nie zawarła sojuszu z Hi-
tlerem, bo inaczej kto wie, czy krzywdzące nas  określenie „polskie obozy śmierci” nie miałoby racji bytu.
Dziś na szczęście nikt już  nas nie straszy Berezą, bowiem, co by nie powiedzieć o stanie polskiej demokracji, 
to jednak wszystko jest w rękach wyborców. A i  kultura polityczna nie wygląda tak źle, chociaż nieraz przykro 
jest patrzeć, jak w studio telewizyjnym reprezentanci  różnych partii przekrzykują się,  obarczając się nawza-
jem winą za stan gospodarki, unikając merytorycznej dyskusji; niemała zresztą w tym zasługa redaktorów pro-
wadzących programy publicystyczne, którzy zapomnieli, może nie za darmo, czym jest dziennikarstwo. Co? 
O to chodzi, byśmy mieli mętlik w głowach? Jeśli tak, brawo! Trudno o większy chaos! 
A przecież w okresie przedświątecznym  nakłada się na to wszystko  wszechobecny, hałaśliwy marketing, czy-
li kosztowna pogoń za choinkami, świecidełkami, karpiami, prezentami, w wigilię i w święta – opłatek z naj-
szczerszymi  życzeniami, kolędy atakujące nas na okrągło z telewizora, jak film, to oczywiście „Kevin sam 
w domu”, jak już pogawędka  z gośćmi, to zazwyczaj o polityce w klasycznej formule (ci są cacy, gdyż bezinte-
resownie kochają Polskę, a tamci są be, gdyż chcą ją okraść), przeradzająca się niekiedy wręcz w kłótnię. Jakby 
było zbyt nudno, można jeszcze sympatycznie przedyskutować sprawy majątkowe. Najedzeni, pokłóceni, pa-
damy na tapczan, nie mając siły na miłość do kogokolwiek czy czegokolwiek, za to zadowoleni,  iż tradycji stało 
się zadość.                                                                                                                                                                        Remigiusz Matyjas

Miejsce odosobnienia w Berezie Kartuskiej

Pierwsze okupacyjne Boże 
Narodzenie 1939 r. dalekie było 
od atmosfery radości. 
– Noc z 26 na 27 grudnia 1939 r. 
miała być ostatnią nocą mojego 
życia. Byłem biernym
uczestnikiem akcji, którą 
realizowano z niemiecką 
dokładnością. Wielokrotnie 
powtarzany rozkaz: Feuer! 
(Ognia!) wykonywał posłusznie 
pluton egzekucyjny. A jednak 
ze 114 Polaków i Żydów 
rozstrzelanych tamtej nocy 
w Wawrze, siedmiu przeżyło 
własną śmierć – wspominał po 
pół wieku dowódca Kedywu 
AK „Głuszec” Grójec major Jan 
Franciszek Warnke (ps. „Błysk”), 
który poinformował świat 
o niemieckim bestialstwie. 
Zbrodnia w Wawrze była 
jedną z pierwszych masowych 
egzekucji przeprowadzonych 
na ziemiach polskich przez III 
Rzeszę. 

Okupanci w zemście za 
zastrzelenie przez miej-
scowych kryminali-
stów w knajpie dwóch 

niemieckich podoficerów rozstrze-
lali niewinne osoby. Aresztowa-
no 120 mężczyzn w wieku od 15 
do 70 lat, 114 Polaków, 5 Żydów 
i Rosjanina, których jedyną winą 
było to, że mieszkali w Wawrze 
i Aninie albo spędzali tam święta 
u krewnych i znajomych. Spośród 
nich 114 skazano na śmierć, pozo-
stałym kazano kopać groby. Warn-
ke zamieszkał w Aninie u matki 
po ucieczce z obozu jenieckiego 
w Radomiu, gdzie trafił po kapi-
tulacji oddziału w kampanii wrze-
śniowej 1939 r. Planował przez 
Węgry przedrzeć się do Francji, 
gdzie formowało się Wojsko Pol-
skie do walki z Niemcami.

Przeżył własną śmierć  

– Przerażeni, podenerwowa-
ni i płaczący ludzie byli ustawia-
ni przed plutonem egzekucyjnym. 
Po salwie żołnierze przechodzili 
wzdłuż leżących i oświetlając twa-
rze latarkami, dobijali strzałami 
z rewolweru. Byłem w ostatniej 
grupie – wracał „Błysk” do naj-
bardziej dramatycznych wydarzeń 
z życia, które przypadły na nieła-
twe czasy. 
Na szczęście tragizm sytuacji nie 
pozbawił go zdolności trzeźwej 
oceny sytuacji. 
–  Przypomniałem sobie opowia-
danie wuja, rotmistrza Witoszyń-
skiego, który w 1918 r. w podob-
nej sytuacji uniknął śmierci, pada-
jąc na ziemię na chwilę przed sal-
wą. Musiałem mieć przed sobą 
trochę wolnej przestrzeni. Uklęk-
nąłem na pół kroku przed parka-
nem i zgodnie z poleceniem pod-
niosłem obie ręce do góry. Klęczą-
cy obok mnie profesor Kowalik 
odmawiał „Zdrowaś Maria”, a ja 
zacząłem śpiewać „Jeszcze Polska 
nie zginęła, póki my żyjemy…” 
i wtedy usłyszałem komendę: Feu-
er (Ognia). Natychmiast pochyli-
łem się do przodu i upadłem trafio-
ny kulą – opowiadał.

Matka Boska Ostrobramska
Dzięki temu, chociaż ciężko ranny, 

przeżył i kilka godzin po egzeku-
cji wydostał się spod stosu trupów. 
– Miałem przeorane lewe płu-
co i przestrzelony obojczyk. Wci-
snąłem głowę w śnieg. Słysza-
łem kroki nadchodzących Niem-
ców i pojedyncze strzały. Za chwi-
lę na moją głowę padło światło la-
tarki. Zacisnąłem powieki i modli-
łem się do Matki Boskiej Ostro-
bramskiej (ryngraf nosiłem przy 
sobie od czasu, kiedy idąc na wojnę 
otrzymałem go od mamy). Wierzę, 
że ona uratowała mnie od śmierci. 
Usłyszałem dwa strzały i poczułem 
je na twarzy. Pocisk przeszedł nie-
groźnie po szyi głowy – wracał do 
zdarzeń z końca 1939 r.
Kiedy Warnke wydostał się spod 

zwłok, dotarł do domu matki. Prze-
wieziono go w stroju kobiecym do 
szpitala w Warszawie. Jego relację 
z Wawra natychmiast przekazano 
do zachodnich mediów, które po-
informowały świat o niemieckiej 
zbrodni. 

W grójeckim AK
Po leczeniu i rekonwalescen-
cji w majątku Kozłówka w marcu 
1941 r. trafił do Grójca, gdzie roz-
począł konspiracyjną działalność. 
Przemawiało za nim doświadczenie 
jednego z najlepszych absolwentów 
Szkoły Podchorążych Kawalerii 
w Grudziądzu, druga lokata w rocz-
niku 1938. Szacunek budziła wal-
ka w kampanii wrześniowej w sze-
regach 1. Pułku Ułanów Krecho-
wieckich. Jego oddział skapitulo-
wał dopiero na początku paździer-
nika 1939 r. pod Wolą Gułowską, 
kiedy zabrakło amunicji. Należał do 
Komendy Obwodu ZWZ Grójec, 
a po jej przekształceniu do AK. Peł-
nił funkcję komendanta „Kedywu” 
(pełna nazwa: Kierownictwo Dy-
wersji Komendy Głównej AK), ofi-
cera broni i osoby do zadań specjal-
nych. Najważniejszym z nich było 
opracowanie planu akcji zbrojnej na 
siedzibę Gestapo w Grójcu. Warnke 
powierzono również dowodzenie 
atakiem, w wyniku którego w nocy 
z 26 na 27 marca 1944 r., bez strat 

własnych, uwolniono 25 więźniów, 
w tym szefa kontrwywiadu Ko-
mendy Obwodu AK kapitana Ma-
cieja Gabałę. Za ten czyn odznaczo-
no „Błyska” Krzyżem Walecznych. 
Groźba aresztowania przez komu-
nistyczną „bezpiekę” i utraty życia 
zmusiła go do opuszczenia kraju. 
Jego śladem podążyła żona Maria, 
łączniczka AK (ps. „Cyganka”). Ich 
drugą ojczyzną od 1948 r. stała się 
Kanada. „Błysk” w 1993 r. został 
wybrany przewodniczącym Rady 
Stowarzyszenia Polskich Komba-
tantów w Kanadzie. Zmarł w wieku 
91 lat (ur. 28.9.1913 w Chabarow-
sku). Spoczywa z żoną na cmen-
tarzu w kanadyjskiej miejscowo-
ści Sarnia. Na jego grobie widnieje 
ryngraf Matki Boskiej Ostrobram-
skiej. 

I do mnie strzelali 
W 1984 r. Warnke był na audien-
cji w Watykanie. Kiedy Jan Paweł 
II podszedł do byłego żołnierza 
„Głuszca”, ten podzielił się z nim 
historią z Wawra. 
– Papież uważnie mnie wysłuchał, 
objął rękami i powiedział: „Ze mną 
było podobnie, i do mnie strzela-
li. Niezbadane są wyroki Boże” – 
wspominał „Błysk” spotkanie z oj-
cem świętym, do którego w maju 
1983 r. strzelał Ali Agca. 

Tomasz Plaskota 

Egzekucja w Wawrze
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KOLEJNA EDYCJA "WEEKENDU CUDÓW"
W weekend 12 i 13 grudnia najbardziej potrzebujące rodziny otrzymały przedświąteczne prezenty w ramach akcji Szlachetna Paczka. Pomimo trwającej pandemii nie zabrakło zarówno wo-
lontariuszy, jak i darczyńców.

Coroczna pomoc potrzebującym rodzinom to inicjatywa, która z powodzeniem funkcjonuje na terenie całej Polski. Regionalny finał akcji odbył się na terenie Pałacu w Małej Wsi, a dokładnie w tzw. Szklarni.   

37 rodzin
W tym roku wolontariusze pomogli 37 rodzinom z gminy Grójec. Redakcja odwiedziła grupę darczyńców, która skompletowała największą paczkę w naszym regionie. Organizato-
rem przedsięwzięcia był radny Dariusz Prykiel, który angażuje się w akcję od początku istnienia projektu Szlachetna Paczka. – W tegorocznej edycji w kompletowanie paczki włączyło 
się wielu lokalnych przedsiębiorców. Pomagamy trzem wspaniałym kobietom. Poza prezentami, które zebraliśmy, udało nam się częściowo wyremontować ich dom, np. dach, zakupić 
drzwi i wykonać instalacje. Nie zatrzymujemy się i działamy dalej, aby dokończyć ocieplenie budynku, remont ogrzewania centralnego, łazienki i kuchni. Wszystkim dotychczasowym 
darczyńcom dziękuję z całego serca – podsumował radny Dariusz Prykiel.

Choroba
- Trzy wspaniałe kobiety: babcia, córka i wnuczka, mieszkają w małym domku w gminie Grójec. Generalnie ich życie 
skomplikowało się w momencie, kiedy babcia, pani Dorota, zaczęła chorować na nieuleczalną chorobę oka, jaką jest 
zanik plamki żółtej. Z tego powodu ma drugi stopień niepełnosprawności. Co więcej, choruje na reumatoidalne za-
palenie stawów, które całkowicie ją zdyskwalifikowało, jeśli chodzi o pracę. Córka Kasia pracuje jako sprzątaczka i jed-
nocześnie wychowuje swoją córkę Nikolę. Ojciec Nikoli zostawił je, jak tylko dowiedział się, że zaszła w ciążę.  Dopóki 
obydwie kobiety pracowały, jakoś sobie radziły. Niestety, pani Dorocie nie przysługuje prawo do renty chorobowej, a 
jedynym wsparciem jest renta socjalna. Teraz będzie im na pewno dużo łatwiej. To, co zrobił Dariusz Prykiel ze wszyst-
kim zaangażowanymi w pomoc dla tych kobiet, jest niesamowite! - opowiadała wolontariuszka Aleksandra. 

Największa paczka
Od Dariusza Prykiela oraz wolontariuszki Szlachetnej Paczki dowiedzieliśmy się, że wartośc tej paczki szacowana jest 
na około 30 tysięcy złotych. Radny jednocześnie prosił, aby przekazać, że pomoc dla tej rodziny będzie organizowana 
nadal. Potrzebne jest wsparcie firm remontowych oraz budowlanych, które mogłyby zaoferować materiały budowla-
ne oraz wykonanie niezbędnych prac remontowych. 

Szymon Wójcik

W jakich okolicznościach trafił Pan 
do Grójeckiego Ośrodka Sportu?
W 1998 r. zostałem radnym gmin-
nym. Trzy lata później, ówczesny bur-
mistrz Grójca Piotr Papaj, ogłosił kon-
kurs na stanowisko dyrektora GOS. 
Wystartowałem i wygrałem. Jako że 
nie można łączyć funkcji radnego i 
dyrektora zrezygnowałem z manda-
tu. Potem w wyniku zmian powybor-
czych we władzach miasta przesta-
łem być szefem Ośrodka, a zostałem 
kierownikiem ds. eksploatacji obiek-
tów sportowych. W 2007 r. ponow-
nie przejąłem obowiązki dyrektora 
GOS-u. Wreszcie w 2008 r. ogłoszo-
no kolejny konkurs na to stanowisko i 
znów wygrałem. 

Czym zajmował się Pan wcześniej?
Jestem grójczaninem, skończyłem tu-
tejsze szkoły, potem trafiłem na studia 
na SGPiS [dziś SGH – red.]. Po uzy-
skaniu dyplomu poszedłem do woj-
ska, a po odbyciu służby podjąłem 
pracę w Centrali Handlu Zagranicz-
nego Budimex. Była to bardzo do-
bra praca, przez kilka lat pracowałem 
w Czechosłowacji. Ale po tak długim 
czasie pobytu za granicą chciałem 
wrócić do kraju. Tutaj dostałem pro-
pozycję pracy w Seyco. Potem pro-
wadziłem jeszcze własną działalność 
gospodarczą. I wtedy właśnie dosta-
łem się do rady, a potem do Grójec-
kiego Ośrodka Sportu.

Z jakimi problemami musiał mie-
rzyć się Pan prawie 20 lat temu?
To były czasy, w których dysponowa-
liśmy już basenem, co na tamte czasy 
było wyjątkowe na skalę wojewódz-
twa. Ale nie było jeszcze hali, nie 
było boisk. Wtedy w sporcie nie dzia-
ło się zbyt dużo. To nie tak jak dzi-
siaj, że funkcjonuje w mieście kilka 
klubów i stowarzyszeń. Praktycznie 
GOS oraz GKS Mazowsze były je-
dynymi organizacjami działającymi 
w sporcie gminnym. Oczywiście, 
stadion pozostawiał też wiele do 
życzenia. Na szczęście w tym sa-
mym czasie rozpoczęła się budo-
wa hali sportowej Spartakus, któ-
ra poprawiła kwestię infrastruktu-
ry sportowej w Grójcu.

Jerzy Bińkiewicz: Zawsze byłem w biegu
Jakiego obiektu sportowego – Pana 
zdaniem – brakuje dziś w Grójcu?
Jestem zwolennikiem budowy hali 
sportowej. Ta, która jest, nie wystar-
cza. W godzinach lekcyjnych korzy-
sta z niej szkoła, a potem niemal cały 
czas zajmują ją koszykarze. Ale za-
potrzebowanie jest dużo większe. W 
Grójcu nie ma siatkówki. Dlaczego? 
Ponieważ nie ma miejsca. Gdyby po-
wstał nowy obiekt, na pewno byłby 
wykorzystywany do maksimum.

W grójeckim samorządzie przewi-
ja się też temat zadaszenia boiska 
Orlik.
Zadaszenie Orlika bardzo by się przy-
dało. Piłkę nożną uprawia się przez 
cały rok, ale gdy warunki atmosfe-
ryczne są trudne, to nie za bardzo moż-
na korzystać z tego boiska. Zwłaszcza 
jeśli mówimy o małych dzieciach. 

A w jakim kierunku powinny pójść 
władze Grójca, myśląc o moderni-
zacji grójeckiego stadionu?
Grójec jest stolicą, co prawda powia-
tu, ale stolicą. I stadion powinien te 
potrzeby grójeckie i powiatowe speł-
niać. Uważam, że powinien on speł-
niać też wymogi lekkoatletyczne. 
Chociażby na tyle, byśmy mogli zor-
ganizować zawody wojewódzkie. To 
byłaby świetna promocja dla miasta. 
Poza tym, moglibyśmy organizować 
lekkoatletyczne imprezy sportowe dla 
naszych szkół. 

Skoro rozmawiamy już o obiek-
tach, to jaką Pan widzi funkcję dla 
tzw. „płyty”. Co prawda, nie jest to 
zadanie gminy, lecz powiatu, ale na 
pewno wielu grójczan jest żywo za-
interesowanych tą kwestią. 
Ten grunt był wywłaszczony w latach 
60-tych na cele szkolne i trzeba je za-
chować. Dlatego też myślę, że obiekt 
ten powinien spełniać cele boiska 
szkolnego.

Gdy patrzy Pan na te prawie 20 lat 
w GOS-ie, to z czego jest Pan naj-
bardziej dumny?
Nie wybiorę tej jednej konkretnej rze-
czy, ale jestem niezwykle zadowolo-
ny z tego, że zorganizowaliśmy wie-

le imprez sportowych. Ogromna licz-
ba dzieci wzięła w nich udział. Było 
mi bardzo miło, gdy widziałem biega-
jące i grające dzieciaki. Był minimun-
dial, był Puchar Tymbarku, były olim-
piady dla przedszkolaków. Mamy te-
raz Grójecką Dychę. Na nasze impre-
zy przybyło wielu znakomitych go-
ści ze świata sportu. Gościliśmy tu m. 
in. lekkoatletów Tomasza Majewskie-
go, Artura Partykę, Roberta Urban-
ka, Pawła Czapiewskiego, wioślarza 
Kajetana Broniewskiego, ciężarowca 
Szymona Kołeckiego, gimnastyków 
Leszka Blanika i Joannę Mirgosz, pły-
waka Pawła Korzeniowskiego, triath-
lonistę Marcina Koniecznego czy Pa-
trycję Berezowską, rekordzistkę świa-
ta w biegu 24-godzinnym. Chcę też 
wspomnieć o Tomaszu Borowskim, 
wicemistrzu świata w boksie, olimpij-
czyku z Atlanty, który bardzo angażo-
wał się niegdyś w działalność GOS-u. 
Piękną niespodziankę zrobił nam 
również Krzysztof „Diablo” Włodar-
czyk, który mimo że wówczas przy-
gotowywał się do walki o mistrzo-
stwo świata, odwiedził organizowaną 

Z Jerzym Bińkiewiczem, dyrektorem Grójecki Ośrodka Sportu, rozmawia Dominik Górecki.

przez nas spartakiadę dla dzieci nie-
pełnosprawnych.  

W 2002 r. w Grójcu odbył się mecz 
reprezentacji Polski do lat 21 z Ło-
twą. To wydarzenie było chyba spo-
rym wyzwaniem organizacyjnym 
dla Grójca.
Osobiście zaangażowałem się w to, 
aby móc ten mecz zorganizować w 
Grójcu. Rzeczywiście to było dla nas 
duże wyzwanie organizacyjne. Kil-
kukrotnie przyjeżdżały do nas dele-
gacje z PZPN-u, które przekazywa-
ły nam wytyczne. Chcieliśmy do-
brze wypaść, tym bardziej, że zawo-
dy miał oglądać obserwator z Rosji, a 
mecz transmitowano w telewizji. Zo-
staliśmy ocenieni bardzo pozytywnie.

Był Pan też w latach 2010-2014 rad-
nym powiatowym. Jak Pan wspo-
mina ten czas?
Nigdy nie byłem członkiem żadnej 
partii. Nawet, gdy pracowałem w Bu-
dimeksie, nie należałem do PZPR-u. 
Zawsze raziło mnie to upolitycznienie 
samorządu powiatowego. Wiele cie-

kawych pomysłów upadło ze wzglę-
du na podziały partyjne. Mimo to miło 
wspominam ten czas, ponieważ mo-
głem poznać problemy całego powia-
tu, nie tylko gminy Grójec. 

Jak niedawno dowiedzieliśmy się, 
Pana następcą został Ireneusz Woj-
ciechowski. To dobry wybór?
Uważam, że tak. Irek Wojciechow-
ski skończył AWF i pracuje w GOS-ie 
od 11 lat. Zaczynał od stanowiska in-
struktora sportu, potem był menedże-
rem sportu, a teraz jest kierownikiem 
ds. eksploatacji obiektów sportowych. 
Zna wszystkie sprawy od podszewki. 
Jest to właściwy człowiek na to stano-
wisko.

Skąd wzięła się Pana miłość do 
sportu?
Już od najmłodszych lat zawsze by-
łem w biegu. Potrafiłem przyjść do 
szkoły o siódmej rano, by móc jeszcze 
godzinę poćwiczyć przed lekcjami. 
Miłością do sportu zarazili mnie na-
uczyciele grójeccy, przede wszystkim 
pan Wacław Langkamer. W ogóle nie 
przychodził do pokoju nauczyciel-
skiego, tylko cały czas przebywał na 
boisku albo sali gimnastycznej. Za-
pisywał wyniki moje i moich kole-
gów z różnych zawodów. Pedagog 
z prawdziwego zdarzenia, pasjonat, 
wielu ludzi zawdzięcza mu, że dziś 
są zdrowi. Przy tej okazji pozdra-
wiam profesora Langkamera. Życzę 
mu zdrowia i pogody ducha.

Zapytam teraz o to, kogo ze świa-
ta sportu Pan podziwiał i teraz po-
dziwia?
Gdy byłem młodym chłopakiem, 
jeździłem na Śląsk, na mecze Gór-
nika Zabrze. Uwielbiałem Włodzi-
mierza Lubańskiego, który był nie 
tylko zawodnikiem klasy europej-
skiej, ale i wzorem do naśladowa-
nia. Z dzisiejszych sportowców po-
dziwiam Roberta Lewandowskie-
go, a z innych dyscyplin lekkoatle-
tów Adama Kszczota i Marcina Le-
wandowskiego.

Dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję. W związku z 
moim odejściem na emeryturę ser-
decznie pozdrawiam mieszkań-
ców miasta i gminy Grójec. Życzę 
wszystkim wesołych świąt i szczę-
śliwego nowego roku. 
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3 listopada w grójeckiej Miejsko-
Gminnej Bibliotece Publicznej im. 
W. S. Laskowskiego spotkało się 
Jury 40. Ogólnopolskiego Kon-
kursu Poetyckiego „O Laur Jabłoni 
‘2020”: Leszek Żuliński (krytyk li-
teracki, poeta, publicysta) – prze-
wodniczący, Marlena Zynger  (po-
etka) oraz Janusz Termer (literat 
i dziennikarz) – członkowie. 
Po naradzie jurorzy przyznali 
pierwszą nagrodę Annie Piliszew-
skiej z Wieliczki, drugą nagrodę 
Wioletcie Jaworskiej z Budzisła-

wia Kościelnego, a trzecią nagro-
dę zdobyła Irena Wanda Niedziel-
ko z Zalasowej. 
Nagroda specjalna za zestaw 
wierszy o tematyce grójeckiej po-
wędrowała do Renaty Malinow-
skiej z Chocianowa. 
Równorzędne wyróżnienia zdo-
byli: Teresa Klimek-Janota z Dłu-
gołęki, Bartosz Konstrat z Warsza-
wy, Teodozja Świderska z Opola 
oraz Piotr Tomczak z Myszkowa. 
Na adres organizatora - grójec-
kiej biblioteki wpłynęło 147 ze-

stawów, zawierających 609 utwo-
rów poetyckich. Autorzy pocho-
dzą z różnych regionów Polski. 
W konkursie wzięło udział rów-
nież kilku rodaków mieszkających 
za granicą.
Jury oceniło poziom tegorocznej 
edycji konkursu jako dobry, do-
ceniło zainteresowanie lokalnych 
twórców tematyką rodzimą. Ko-
misja dziękuje wszystkim auto-
rom, którzy przesłali wiersze i gra-
tuluje laureatom. 
                           Informacja Prasowa

„O LAUR JABŁONI ‘2020” ROZSTRZYGNIĘTY!

Niekiedy można się zdziwić. 
Zapytajcie w szkole,  może nawet 
w  klasie humanistycznej LO, kim 
był Zbyszek Cybulski, na którego 
chodziliście do kina, a wywołacie 
zakłopotanie. Trudno uwierzyć, 
a jednak nasz James Dean, 
Maciek Chełmicki z „Popiołu 
i diamentu” Wajdy,  legenda 
polskiej szkoły filmowej, to dla 
współczesnej młodzieży postać 
anonimowa. 

Ani w Grójcu, ani w Bel-
sku Dużym niewiele 
pomogłyby mu związ-
ki z Grójecczyzną. 

Przyszedł na świat 3 listopada 
1927 r. w majątku ziemskim  na 
dalekim Pokuciu, a tuż przed II 

wojną światową zamieszkał  na 
warszawskim Żoliborzu. W cza-
sie okupacji wraz z młodszym bra-
tem znalazł schronienie w mająt-
ku Wola Pogroszewska koło Bel-
ska, należącym do rodziny Jaru-
zelskich. W Woli Pogroszewskiej, 
obecnie będącej częścią Rębowo-
li, w warunkach domowych, przez 
dwa lata wkuwał przedmioty hu-
manistyczne, fizykę i matematykę, 
język francuski. W dworku, rzecz 
ciekawa, oczywiście w konspira-
cji, za pomocą aparatu Pathé wy-
świetlano filmy z Chaplinem i Ha-
roldem Lloydem. Zatem miał tu 
Cybulski kontakt nawet z X Muzą. 
Modlił się w kościele w Belsku, 
do Warszawy jeździł kolejką gró-

Zbyszek i Edyta albo dwie legendy
jecką, czyli gród nad Molnicą znał 
z autopsji, a przynajmniej stację 
kolejową. Czy już wtedy próbo-
wał wskakiwać do jadącego po-
ciągu, jak to później robił na pla-
nie filmowym  i w normalnym ży-
ciu? 
Cóż, zamiast wypytywać mło-
dzież o Edytę Wojtczak, od razu 
powiedzmy, że legenda Telewi-
zji Polskiej urodziła się w Grójcu, 
za burmistrzowania Tadeusza Ol-
szewskiego, dokładnie 28 stycznia 
1936 r. Gdy wybuchła wojna, mia-
ła trzy i pół roku. Gdy była dziew-
czyną, jej rodzinne miasto funk-
cjonowało w świadomości spo-
łecznej tak jak teraz Wąchock, 
czyli jako przedmiot żartów 
i drwin. Młoda, prześliczna, zdol-
na Edyta wywędrowała z okpi-
wanego przez felietonistę „Wie-
cha” Grójca do Warszawy, by na-
stępnie, za sprawą opublikowane-
go w prasie zdjęcia, które zoba-
czyła Irena Dziedzic (kolejna le-
genda), trafić do spikerskiej dziu-
pli w nowej wtedy instytucji, jaką 
była Telewizja Polska. Na Edy-
tę Wojtczak nie harowały sztaby 
stylistów, studia telewizyjne, cia-
sne i duszne, w niczym nie przy-
pominały dzisiejszych, przestron-
nych, naszpikowanych kosmiczną 
technologią, program nadawano 
najczęściej na żywo, a gdy coś się 
urwało, na ekranie telewizora po-
jawiała się drgająca plansza z na-
pisem: „Przepraszamy za usterki”.  
Od roku 1957 pani Edyta gościła 
w domach rodaków jako spikerka 
telewizyjna, zapowiadając filmy 

(np. z Rogerem Moorem i Zbysz-
kiem Cybulskim), poniedział-
kowy Teatr Telewizji, czwartko-
wy Teatr Sensacji („Kobrę”), Te-
leecho, „Bolka i Lolka”, ponad-
to prowadziła cykliczne progra-
my muzyczne, festiwale piosen-
ki, występowała w filmach fabu-
larnych. Z widzami Telewizji Pol-
skiej i kolegami z pracy pożegna-
ła się podczas świąt Bożego Naro-
dzenia w roku 1996. 
Edyta Wojtczak już ponad 50 lat  
ma przystań w mieszkanku przy 
ulicy Marszałkowskiej. Naturalna, 
skromna, pomimo niekiedy trud-
nych doświadczeń życiowych, 
wciąż emanuje  ciepłem, którego 

dzisiaj tak bardzo brakuje nam za-
równo w przestrzeni publicznej, 
jak i domowej. Gdyby zgodzi-
ła się chociaż jeszcze tylko jeden 
raz zapowiedzieć z telewizyjnego 
okienka dobranockę, a po niej wy-
słać nas do łóżeczek, może cho-
ciaż na kilka godzin zapomnieli-
byśmy o zgiełku świata, zapada-
jąc w błogi sen. A może mecena-
sowa ze „Szczęściarza Antonie-
go” da się zaprosić do Grójca? Bo 
Zbyszek Cybulski już nie odwie-
dzi naszych stron. 8 stycznia 1967 
r. na wrocławskiej stacji kolejo-
wej nie udało mu się wskoczyć do  
rozpędzającego się pociągu… 

Remigiusz Matyjas

Edyta Wojtczak
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Anna Piliszewska 

        wycinanki wołyńskie. matuleńka

 
zbyt wiele się ostatnio milczało o tamtych
zgliszczach, gry wicher przywiewał swąd,

zbyt milczało o martwych podnosząc stakany
w karczmach. a wiosna przyfrunęła razem

z pierwszą jaskółką - i pod strzechami chyłkiem

zaroiły się gniazda, i sfory psów ścigały się
z radosnym jazgotem, i kobiety wdziewały

coraz cieńsze koszule gdy bielą zakwitły drzewa,
więc po cóż było uwierzyć?

tak to już jest, że ludzie milczą, jeżeli bronią
przestrzeni, która jest światłem - a czymże innym

jest świat, jak nie ciasną zagrodą z murszejącą
wygódką, a czymże, jak nie ogrodem, jak nie szopą

i studnią? to dlatego tak szczelnie
sznurowało się usta, odpychając cierpliwie

drżącą przestrzeń domysłów, przecież nie umie drasnąć
to, co jest nieziszczone – nawet gdy widać

dymy: jak się niosą i niosą - i stają brunatną mgłą. łatwiej.

o wiele łatwiej siać i plewić, nie myśląc, łatwiej
nakarmić drób, łatwiej siąść i oddychać, 

patrząc z dumą na jasne
piersi dorodnych cór: śnić na jawie dostatek, jaki ześle im

przyszłość - o tak, one na pewno

doświadczą lepszego losu. Uśmiecha się, kiedy widzi
jak zbiegają za bróg, skradają się nad jezioro.

w wyobraźni przelicza ich chudziutkie posagi: kożuchy
i prześcieradła, wyklepuje i wietrzy dla nich ciężkie

pierzyny – nie, nie ona odgadnie,

nie, nie ona usłyszy
jeźdźców apokalipsy. jej oczy o barwie lnu

zerkają w sad - krępe drzewa obiecują obrodzić. rozlewa się
rześki chłód, ukośnie padają cienie – czuje spokój

i słodycz, po cóż miałaby wietrzyć

w rude łuny nad wioską, w gorzki posmak popiołu?
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Medale mistrzostw Mazowsza dla grójczan!
W dniach 12-13 grudnia 
w Radzyminie odbyły się 
Indywidualne Mistrzostwa 
Mazowsza Juniorów w Szachach 
Szybkich i Błyskawicznych. 
Wysłaliśmy na te zawody 
skromną, trzyosobową 
reprezentację. Gdyby nie 
obecna sytuacja sanitarno-
epidemiologiczna, z pewnością 
zagrałoby w Radzyminie więcej 
naszych juniorów. Tymczasem 
mała liczba grójczan nie była, 
jak się okazało, przeszkodą do 
uzyskania wielu nagród. Aż 
„strach” pomyśleć, co by się udało 
wygrać, gdyby było nas tam 
więcej.

Pierwszego dnia odbyły 
się zawody tempem bły-
skawicznym na dystansie 
dziewięciu rund. Czas na 

rozegranie całej partii wynosił trzy 
minuty z dodatkiem dwóch sekund 
po każdym ruchu. W grupie do lat 
9 zagrali Hania Łoboda i jej zaled-
wie pięcioletni brat Wojtek, a w ka-
tegorii do lat 15 – Michał Smętek. 
Nasi reprezentanci nie byli fawory-
tami w żadnej z grup, choć przewi-
dywaliśmy dobre występy. Szcze-
gólne nadzieje wiązaliśmy z wy-
stępem Michała, który jest specja-
listą w grze w blitzu. Wyniki prze-
szły jednak nasze najśmielsze ocze-
kiwania. Michał Smętek wywalczył 
tytuł Mistrza Mazowsza w swojej 
kategorii, a Hania Łoboda zdobyła 
wicemistrzostwo w grupie dziew-
cząt do lat 9! O tytuł mistrzow-

ski dosłownie się otarła, uzysku-
jąc tyle samo punktów, co zwycięż-
czyni zawodów, którą zresztą po-
konała w bezpośrednim pojedyn-
ku. Wojtek, mierząc się z zawod-
nikami starszymi o cztery lata, nie 
mógł oczywiście zakończyć zawo-
dów w równie fenomenalny spo-
sób. W jego przypadku na medale 
przyjdzie jeszcze czas, ale sądząc 
po tempie jego rozwoju, nietrudno 
zorientować się, że nie będziemy 

musieli długo czekać.
13 grudnia rozegrane zostały zawo-
dy tempem 12+3 (minuty na całą 
partię + dodatkowe sekundy po ru-
chu). Tym razem zagrali tylko Ha-
nia i Michał. Również w tych zawo-
dach nie byliśmy faworytami, ale 
wiadomo było, że rewelacyjne wy-
niki z poprzedniego dnia dodadzą 
skrzydeł naszym reprezentantom. 
Michał Smętek zdominował gru-
pę do lat 15 i pewnie, z wynikiem 

6 punktów w 7 rundach, wygrał za-
wody, zdobywając tytuł Mistrza 
Mazowsza w szachach szybkich! 
Hania podobnie, jak w blitzu, za-
meldowała się na mecie z taką samą 
liczbą punktów, co dwie inne rywal-
ki. Tym razem dodatkowe warto-
ściowości zadecydowały o trzecim 
miejscu dla naszej zawodniczki, co 
i tak było świetnym wynikiem.
Lepszego zakończenia sezonu nie 
mogliśmy sobie wymarzyć. Z każ-

HUTNIK Z PUCHAREM
Sympatyczna atmosfera, wielkie emocje i sportowa rywalizacja. Za nami koszykarski Mikołajkowy 
Turniej o Puchar Dyrektora GOS.

W zawodach, które odbyły się 6 grudnia na Hali Spartakus w Grójcu, udział wzięły 3 drużyny: MKS 
Grójec 2010, MKS Grójec 2011 oraz Energa Hutnik Warszawa. Zwyciężyli goście ze stolicy, wy-
grywając z obiema naszymi drużynami. 
Mimo że był to turniej towarzyski, w którym liczyła się przede wszystkim dobra zabawa, a nie 

wynik, to sportowej rywalizacji i ciekawych zagrań na boisku nie brakowało. Mieliśmy zatem zarówno rzu-
ty z dalszej odległości, jak i efektowne rajdy zakończone dwutaktem i dopisaniem dwóch punktów. Młodzi 
adepci basketu nie unikali walki podkoszowej ani prób przechwytu. 
Co ciekawe, drużyna MKS Grójec 2010 wystąpiła w historycznych biało-czerwonych strojach z orłem, w któ-
rych kiedyś drużyna z rocznika 2006 odnosiła sukcesy w Barcelonie czy Kłajpedzie. Miejmy nadzieję, że 
młodsi gracze nawiążą do sukcesów swoich starszych kolegów i o biało-czerwonych orłach znów usłyszymy 
w kontekście europejskich triumfów. 
Po zawodach wszyscy uczestnicy zawodów, koszykarze oraz trenerzy, otrzymali pamiątkowe medale oraz 
nagrody. 

Dominik Górecki

dej imprezy rangi mistrzostw Ma-
zowsza przywieźliśmy w 2020 r. 
medale (na wiosnę wicemistrzem 
Mazowsza w szachach klasycznych 
do lat 13 został kolejny nasz repre-
zentant, Filip Pułapa, jednoczesny 
zdobywca złota na IV szachownicy 
podczas Drużynowych Mistrzostw 
Mazowsza Juniorów). Mamy oczy-
wiście wielką ochotę na podtrzyma-
nie tego trendu w kolejnych latach. 

Adam Lasota

KONKURS NA DYREKTORA GOK
ROZSTRZYGNIĘTY
Obecny dyrektor Jerzy Binkiewicz, który od ponad 19 lat zarządza 
Grójeckim Ośrodkiem Sportu, w styczniu 2021 r. odchodzi na eme-
ryturę. W lutym zastąpi go nowa, wyłoniona w konkursie na to sta-
nowisko osoba.
W biuletynie informacji publicznej ogłoszono, że konkurs na to sta-
nowisko wygrał Ireneusz Wojciechowski, od lat związany z lokal-
nym sportem, na co dzień pracownik GOS. 
Ireneusz Wojciechowski spełnił wymagania wyszczególnione w 
ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej przedsta-
wił ciekawą koncepcję pracy na stanowisku dyrektora oraz propo-
zycje zmian w funkcjonowaniu Grójeckiego Ośrodka Sporu „Ma-
zowsze” w Grójcu - Informuje publikacja w bip. 
Ireneusz Wojciechowski jest między innymi współtwórcą oraz orga-
nizatorem prestiżowej imprezy sportowej o nazwie "Grójecka Dy-
cha". Wydarzenie organizowane od 10 lat cieszy się coraz większą 
popularnością i przyciąga do Grójca zawodników z całej Polski. In-
dywidualnie, z sukcesami, uczestniczył w wielu maratonach ogól-
nopolskich, a ponadto jest członkiem Grójeckiej Rady Sportu.  

Ireneusz Wojciechowski

Hania Łoboda i Michał Smętek

fot. dg
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Żeby jednak jubileusz nie 
minął bez echa, na ła-
mach „Życia Grójca” 
postanowiliśmy przypo-

mnieć historię grójeckiego klubu. 
Oczywiście tylko w zarysie, choć 
ilość materiałów archiwalnych 
zgromadzonych przez wielolet-
niego kierownika drużyny, Ma-
riana Iwańskiego, spokojnie wy-
starczyłaby na przygotowanie ca-
łej książki na ten temat. 

Po wyzwoleniu
Grójecki Klub Sportowy „Ma-
zowsze” w obecnej formie orga-
nizacyjnej istnieje od 1960 r., lecz 
jego tradycje sięgają roku 1945. 
Po tzw. wyzwoleniu w Grój-
cu okresowo działało kilka klu-
bów sportowych: Klub Sportowy 
„Strażak”, Klub Sportowy Orga-
nizacji Młodzieżowej Towarzy-
stwa Uniwersytetu Robotnicze-
go „Wicher” oraz Wojsko-Cywil-
ny Klub Sportowy „Grunwald”. 
Często dochodziło między nimi 
do fuzji. Później kluby te zosta-
ły przekształcone w Klub Sporto-
wy „Spójnia” Grójec, a następnie 
w Klub Sportowy „Sparta” Gró-
jec. Zmiany nazwy wiązały się 
z przynależnością klubów do po-
szczególnych związków zawodo-
wych. 
Ostatnie miesiące 1956 r. przy-
niosły wiele zmian w życiu spo-
łecznym naszego kraju. Nie omi-
nęły one również sportu. Klu-
by stały się jednostkami autono-
micznymi, rozdzielono sport ma-
sowy, którym zajęło się Towarzy-
stwo Krzewienia Kultury Fizycz-
nej, od sportu kwalifikowanego, 
który młodzież uprawiała w klu-
bach. W tym okresie klub zmie-
nia kolejny raz nazwę. Tym razem 
na Ludowy Klub Sportowy „Ma-
zowsze”. 

Nie tylko piłka nożna
Choć obecnie Mazowsze jest klu-
bem jednosekcyjnym, koncentru-
jącym się na piłce nożnej, to wy-
pada wspomnieć, iż na przestrze-
ni 75 lat w klubie działały też inne 
sekcje: koszykówki, siatkówki, 
lekkoatletyczna, tenisa stołowe-
go, szachów czy turystyczno-mo-
torowa.  
Zawodnicy zrzeszeni w działają-
cej nieprzerwanie przez cały okres 
działalności klubu sekcji piłki 
nożnej początkowo swoje mecze 
rozgrywali na boisku przy szkole 
podstawowej numer 1 w Grójcu. 
Na własny obiekt, który powstał 
na podstawie projektu przygoto-
wano przez pracowników miej-
scowego rejonu dróg, klub prze-
niósł się w 1966 r. Dokładnie 22 
lipca nastąpiła oficjalna inaugura-
cja stadionu przy ulicy Laskowej 
17. W pierwszym meczu Mazow-
sze podjęło na nowym obiekcie 
czechosłowacką drużynę Spartak 
Radotin.

Do II ligi zabrakło punktu
W latach 1960-68 „Mazowsze” 
należało do czołówki klubów ma-
kroregionu mazowieckiego, wy-
stępując w III lidze. Drużyna była 
nawet bliska awansu do II ligi. 
Ówczesny pomocnik pierwszej 
drużyny, Tadeusz Feszter na ła-
mach „Życia Grójca” (maj 2017 

r.) wspominał, iż w tamtym okre-
sie rywalami grójeckiego klubu 
były m.in. Skra Warszawa, Legia 
II, RKS Okęcie, Warszawianka, 
Gwardia II, Polonia, Znicz Prusz-
ków czy Bzura Chodaków. 

Zabrakło tylko punktu
– Mieliśmy wtedy naprawę świet-
nych piłkarzy – podkreślał Tade-
usz Feszter. 
Wśród nich wskazał na Jerzego 
Sobczaka („Sobol”), który dzię-
ki wspaniałej technice, jednym 
zwodem potrafił oszukać trzech 
rywali. Wacław Czempiński, zna-
komicie grający lewą nogą, sza-
lał na lewym skrzydle i w ataku. 
Radosław Pawlak strzał gole jak 
na zawołanie. Benedykt Grzesz-
czak, który przyszedł z Warki, 
wyróżniał się sprytem i szybko-
ścią. Z kolei Henryk Chmurzew-
ski był klasą samą w sobie.
 – Dobrze grali: Zdzisław Dudek, 
Tadeusz Dziubiński, Ryszard Ej-
mocki, Bogusław Gładek, Zyg-
munt Kobylański, Tadeusz Kraw-
czyński, Józef Majewski, Ry-
szard Nowakowski, Tadeusz Pod-
górski, Dariusz Samborski, Bog-
dan Uznański, o bramkarzu Mie-
czysławie Maliszewskim, czyli 
popularnym „Moja, moja!”, nie 
wspominając – wyliczał Feszter. 
Występujący na pozycji lewego 
łącznika – Jerzy Sobczak – zwra-
cał uwagę, że w tamtych latach 
w Grójcu istniały w zasadzie tyl-
ko dwie rozrywki: piłka nożna 
i kino. 
– Dobry piłkarz, choć w zasa-
dzie grał za darmo, miał pozycję 
w społeczeństwie. Bo na mecze 
rozgrywane w niedzielne popo-
łudnia – najpierw na boisku przy 
„Jedynce”, a potem na stadionie 
przy ulicy Laskowej – tłumnie 
przybywali mieszkańcy miasta, 
w tym płeć piękna – wspominał 
popularny „Sobol”. 

Brązowy medal na Igrzyskach
Zmarłemu w 2012 r. Mieczysła-
wowi Maliszewskiemu warto po-
święcić więcej miejsca, bowiem 
jest uznawany za legendą gró-
jeckiego klubu. Był bramkarzem 
Mazowsza w latach 1949 – 1964. 
W materiałach znajdujących się 
w archiwum klubu wspomina się 
go jako zawodnika zdyscypli-
nowanego, koleżeńskiego i cie-

szącego się uznaniem zarówno 
kolegów z drużyny, jak i rywa-
li. Z kolegami z grójeckiego ze-
społu dwukrotnie sięgnął po Pu-
char Polski na szczeblu okręgu 
(lata 1955 i 1956). W 1960 r. re-
prezentował nasz kraj na Igrzy-
skach Państw Demokracji Ludo-
wej w Bułgarii, skąd wrócił z brą-
zowym medalem. Po zakończe-
niu kariery nadal związany był 
ze stadionem przy ul. Laskowej, 
gdzie szkolił trampkarzy i junio-
rów, a przez rok był trenerem dru-
żyny seniorskiej. W klubie peł-
nił też funkcję magazyniera, był 
sekretarzem i wieloletnim człon-
kiem zarządu.
Wielki wpływ na atmosferę wo-
kół grójeckiego futbolu mia-
ła osobowość wieloletniego pre-
zesa, Stanisława Peszka (peł-
nił tę funkcję od roku 1958 do 
roku 1973 z dwuletnią przerwą 
w latach 1965-67, kiedy klu-
bem kierował Kazimierz Barcik).  

Trener zawsze na czele
W historii zapisali się tacy szko-
leniowcy, jak Kazimierz Łabę-
da, Ryszard Kulesza czy zmarły 
w listopadzie tego roku Andrzej 
Prawda. Były zawodnik Mazow-
sza, Tadeusz Winiarski za najlep-
szego trenera uważa Łabędę, któ-
ry we wszystko, co robił, wkła-
dał całe serce. Największy na-
cisk kładł na przygotowanie kon-
dycyjne, urządzając zawodnikom 
biegi treningowe na trasie z Grój-
ca do Jasieńca. 
– Łabęda zawsze na czele – 
wspominał Winiarski w rozmo-
wie z Remigiuszem Matyjasem 
na łamach „ŻG”. 
Po Łabędzie nastał Ryszard Ku-
lesza, późniejszy trener reprezen-
tacji Polski, uosabiający kulturę 
i dyplomację, a największą wagę 
przykładający do taktyki. 
– Także on, wzorem poprzedni-
ka, zabierał nas w Polskę na dwu-
tygodniowe obozy szkoleniowe, 
gdzie pracowaliśmy nad kondy-
cją – opowiadał „Życiu Grójca” 
Tadeusz Szczepański, znany kibi-
com jako "Ciastek". 
– Dobry fachowcami byli też Bo-
lesław Popiołek i Jerzy Sobczak 
– wspominał z kolei Konrad Świ-
derski, popularny „Ryba”. 
Na przestrzeni lat 1976-94 ze-
spół piłkarski grał głównie na po-

ziomie ligi okręgowej, z wyjąt-
kiem sezonu 1982/83, jak rów-
nież 1986/87 i 1987/88, kiedy to 
występował w klasie A. Co cie-
kawe, w 1975 r. drużyna przeby-
wała w Niemieckiej Republice 
Demokratycznej. Rozegrała trzy 
spotkania towarzyskie z druży-
nami grającymi w odpowiedniku 
naszej ligi międzywojewódzkiej. 
Wszystkie trzy zakończyły się 
zwycięstwem grójeckiej drużyny.

W wirze zmian
W latach 70. prezesem klubu był 
Jerzy Domaniewicz, natomiast 
w kolejnej dekadzie: Zbigniew 
Poździk, Bogusław Grzanka, An-
drzej Jewiarz oraz Andrzej Po-
toroczyn. W latach 80. Mazow-
sze opierało się prawie wyłącznie 
na wychowankach, wśród któ-
rych ważne role w zespole odgry-
wali m.in. Andrzej Czempiński, 
Krzysztof Błachnik, Dariusz Cie-
pieniak, Marek Rupiewicz, Wło-
dzimierz Maik, Andrzej Pietrzak, 
Mieczysław Pietrzak, Jarosław 
Karls oraz Andrzej Ostaszewski.
Zmiany polityczne i społeczne, 
które nastąpiły w Polsce po 1989 
r., wywarły duży wpływ na funk-
cjonowanie klubu. W 1992 r. pre-
zesem został Andrzej Borzechow-
ski, a patronat nad klubem objęły 
władze samorządowe Grójca. 
W sezonie 1994/95 Mazowsze 
awansowało do nowo powstałej 
ligi makroregionalnej, obejmują-
cej swoim zasięgiem ówczesne 
województwa: radomskie, lubel-
skie i bialskopodlaskie. Trenerem 
beniaminka w IV lidze był An-
drzej Prawda. Trzon zespołu sta-
nowili wówczas: Mirosław Łukie-
wicz,  Adam Tadzik, Paweł Gaik, 
Krzysztof Samborski, Marcin 
Pawlak, Wiesław Krawczyk, Sła-
womir Wojciechowski, Cezary Ba-
ranowski, Robert Nojek, Dariusz 
Kostrzewski, Andrzej Macieńko, 
Witold Lisicki, Piotr Kierszniew-
ski, Krzysztof Wierzbicki oraz Hu-
bert Baranowski. W tym sezonie 
piłkarze GKS wywalczyli również 
Puchar Polski na szczeblu okręgu 
radomskiego. W finałowym po-
jedynku, na własnym stadionie, 
w obecności 1,5 tys. widzów po-
konali 2:1 MG MZKS Kozienice. 

Główka kontra Matysek
Ważne wydarzenie dla klubu, ale 

też całego miasta, miało miejsce 
30 sierpnia 2000 r. Wówczas gró-
jecka drużyna rozegrała mecz to-
warzyski z przygotowującą się 
do eliminacji Mistrzostw Świa-
ta w Korei reprezentacją nasze-
go kraju, prowadzoną przez Je-
rzego Engela. Bramkę honorową 
dla Mazowsza, po przepięknym 
strzale z dystansu, zdobył Kon-
rad Główka, pokonując Adama 
Matyska.

Znów w III lidze
W sezonie 2001/2002 zespół 
z Grójca zajął pierwsze miejsce 
w jednej z dwu grup IV ligi ma-
zowieckiej i po barażach z dru-
żyną z Łomianek uzyskał histo-
ryczny awans do III ligi. Preze-
sem klubu był wówczas Krzysz-
tof Bińkiewicz, który przejął stery 
po Wojciechu Kłosińskim. Pierw-
szy sezon w III lidze drużyna Ma-
zowsza, pod wodzą trenera Bogu-
sława Oblewskiego, zakończyła 
na siódmym miejscu w tabeli. Ko-
lejnymi trenerami zespołu na tym 
poziomie rozgrywkowym w ko-
lejnych dwóch sezonach byli: An-
drzej Prawda, Artur Kupiec oraz 
Marek Zub.

W walce o Puchar Polski
Ostatnim dużym sukcesem gró-
jeckiego klubu – za czasów pre-
zesury Mieczysława Czekańskie-
go – był awans w 2004 r. do roz-
grywek Pucharu Polski na szcze-
blu centralnym, gdzie nasza dru-
żyna pod wodzą trenera Andrzeja 
Prawdy zmierzyła się z wielokrot-
nym mistrzem Polski i zdobywcą 
Pucharu Polski – Legią Warsza-
wa, czołową drużyną Ekstrakla-
sy Pogonią Szczecin oraz Świ-
tem Nowy Dwór Mazowiecki. 
W swojej grupie Mazowsze z do-
robkiem 6 punktów zajęło trzecie 
miejsce.

Na wozie i pod wozem
W sezonie 2008/2009 GKS do-
sięgnęły kłopoty finansowe zwią-
zane z ograniczeniem komercyj-
nej działalności parkingu przy 
giełdzie samochodowej w Słom-
czynie, co miało odzwierciedle-
nie w składzie personalnym, a co 
z tym idzie w wynikach pierwsze-
go zespołu. Mimo ambitnej po-
stawy drużyny, złożonej w dużej 
mierze z wychowanków, oraz du-
żego zaangażowania trenera Kon-
rada Główki, nie udało się utrzy-
mać III-ligowego bytu.
Na IV-ligowym froncie zespół 
prowadzony przez takich szko-
leniowców, jak Jan Makowiec-
ki, Robert Radoński, Dariusz Mo-
dzelewski, Sławomir Baćmaga, 
Bolesław Strzemiński, Andrzej 
Prawda i Paweł Gaik, występował 
przez sześć sezonów. Najbliżej 
powrotu do III ligi było za kaden-
cji trenerów Radońskiego i Strze-
mińskiego. 
Po sezonie 2014/2015 Mazow-
sze dość niespodziewanie spadło 
do ligi okręgowej. Na tym szcze-
blu występowało przez pięć kolej-
nych sezonów, i za każdym razem 
plasowało się w czołówce tabeli, 
będąc blisko powrotu do IV ligi. 
Sztuka ta udała się ostatecznie do-
piero w 2020 r.
Przygotowując powyższą publi-
kację korzystałem z materiałów p. 
Mariana Iwańskiego i opracowań 
p. Artura Kukułki.

Mateusz Adamski

W kończącym się roku przypada jubileusz 75-lecia Grójeckiego Klubu Sportowego „Mazowsze”. Obecny zarząd 
przygotowywał uroczystości, aby uczcić to wydarzenie. Niestety, plany pokrzyżowała epidemia.

Trener Łabęda, prezes Peszek i bramkarz Maliszewski
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kobylinie

W ostatnim miesiącu tego roku, gmina Grójec zakończyła realizację dwóch inwestycji, które znacząco przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców. 
Kolejne trzy są już na ukończeniu.

INWESTYCJE GMINY GRÓJEC 

Gmina Grójec sfinalizowała istotną dla mieszkańców Kobylina inwestycję. 
Wybudowano 1,735 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 47 szt. przyłączy 
kanalizacyjnych, dzięki czemu mieszkańcy tej wsi zyskali możliwość 
odprowadzania ścieków do sieci zbiorczej bez konieczności ciągłego 
opróżniania zbiorników bezodpływowych.  
Całkowity koszt realizacji zadania to 2 708 655,45 zł, z czego 1 491 950,04 
zł  stanowiło dofinansowanie w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-
ściekowa” i  poddziałania:  „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, 
w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja 
inwestycji uległa opóźnieniu ze względu na problem z uruchomieniem 
tłoczni ścieków, bez której niemożliwe byłoby prawidłowe działanie 
całego systemu kanalizacji sanitarnej w tej części Kobylina. Otóż już  po 
rozpoczęciu inwestycji właściciele jednej z działek w Kobylinie wycofali 
zgodę na przebieg po ich działce odcinka kanału tłocznego. Pomimo prób 
negocjacji konieczne okazało się wykonanie projektu zamiennego dla 
przebiegu kanału tłocznego w taki sposób, aby ominąć sporną działkę. 
Sporządzenie nowej dokumentacji i uzyskanie kolejnego pozwolenia 
dla tłoczni ścieków spowodowało znaczne opóźnienie w realizacji 
przedsięwzięcia.

Budowa ulicy Relaksowej połączona 
z budową ulicy Bokserskiej

Roboty wykonało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w 
Grójcu Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Asfaltowej 2, 05-604 Jasieniec. 
Umowa na wykonanie robót podpisana została 18 września 2020 r. 
Inwestycja składała się z dwóch etapów, a jej koszty wyniosły:  I etap 
(wykonanie podbudowy ul. Relaksowej): 308 485,88 zł brutto; II etap 
(budowa ul. Relaksowej): 674355,50 zł brutto; budowa ul. Bokserskiej 
222 785,89 zł brutto, czyli łącznie cały koszt wyniósł 1 205 627,27 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1604W

Trwają prace nad kolejnym etapem zadania pod nazwą:  „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 1604W Szczęsna - Rożce na odcinku Uleniec-
Czekaj o długości 1820,00mb oraz na odcinku Czekaj - Rożce o długości 
3350,00mb oraz odcinka przez miejscowość Szczęsna o długości 
410,00mb i przebudowa drogi powiatowej Nr 1613W Rożce-Rębowola 
na odcinku Rożce-Daszewice o długości 2300,00mb ”. 
W inwestycję drogową, która jest jednocześnie jednym ciągiem 
drogowym, są zaangażowane jeszcze gminy Belsk Duży oraz Pniewy na 
czele ze Starostwem Powiatowym w Grójcu. 
Wkład gminy Grójec w realizację odcinka Uleniec - Czekaj o długości 
1781,50 mb oraz odcinka w miejscowości Szczęsna o długości 410 mb 
w realizację tego zadania to kwota 480 190, 15 zł. Taką samą kwotę 
przeznaczyło Starostwo Powiatowe w Grójcu. Dotacja z Województwa 
Mazowieckiego 1413191,58 zł, wkład podmiotów gospodarczych: 
60000,00zł. Łączny koszt inwestycji: 2433571,88 zł

Sieć ciepłownicza w ulicy Laskowej

Trwają pracę nad modernizacją sieci ciepłowniczej zlokalizowanej w ulicy 
Laskowej w Grójcu. Jest to pierwszy etap tego przedsięwzięcia. Roboty 
obejmują przebudowę osiedlowej sieci cieplnej zlokalizowanej w tej ulicy. 
Zakres przedmiotowych prac obejmuje roboty ziemne, instalacyjno-
inżynieryjne oraz budowlane mające na celu realizację przedmiotowej 
inwestycji w pełnym zakresie. Łączna długość projektowanej inwestycji 
liniowej w gruncie wynosi: 2x150,0 [m]. Zadanie realizuje firma SQAD. 
Koszt realizacji 1 etapu:  336924,26 zł brutto. W budżecie na 2021 r. 
zarezerwowane są środki w podobnej wysokości. 

Prace nad stworzeniem świetlicy rozpoczął sołtys Falęcina, śp. Władysław 
Michalik.  Dzięki dobrej współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego 
udało się zrealizować kolejną ważną inwestycje w gminie Grójec. Wybudowana 
świetlica umożliwi organizację imprez i wydarzeń dla mieszkańców sołectwa oraz 
przyczyni się do integracji lokalnej społeczności. W ramach inwestycji wykonano: 
dokumentację projektową, świetlicę z płyty warstwowej o całkowitej powierzchni 60 
metrów kwadratowych, podbudowę w postaci płyty fundamentowej. W następnej 
kolejności planowane jest doprowadzenie mediów, zagospodarowanie terenu wokół 
budynku oraz doposażenie budynku wewnątrz, które będzie finansowane środkami 
pochodzącymi z funduszu sołeckiego i dotacji zewnętrznych. Inwestycja finansowana: 
74 112,85 zł - wkład własny gminy Grójec, 10 000,00 zł - Mazowiecki Instrument 
Aktywizacji Sołectw ,19 022,70 zł - Fundusz Sołecki. Łącznie na zadanie przeznaczono: 
103 135,55 zł. Łączny koszt inwestycji: 2433571,88 zł.

Świetlica wiejska w Falęcinie


