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GSK tuż przed startem

Bez podwyżek dla przedsiębiorców
Koniec listopada to 
w samorządach tradycyjnie 
czas ustalania stawek 
podatków na kolejny rok. I to 
właśnie kwestia wysokości 
podatku od nieruchomości 
była jedną z najważniejszych 
spraw poruszanych podczas 
ostatniej sesji rady miejskiej 
(27.11).

Zgodnie z decyzjami, 
jakie zapadły na sesji, 
podatki od gruntów 
i budynków, w któ-

rych prowadzona jest działal-
ność gospodarcza, nie wzro-
sną. Nadal pozostaną na pozio-
mie 0,95 zł za m kw. (za grunt) 
i 23,90 zł za m kw. (budynki). 
Nieco do góry pójdą natomiast 
opłaty za budynki mieszkalne 
– z 0,81 zł za m kw. do 0,85 zł 
za m kw. 
Bez zmian pozostaną stawki 
podatków od środków trans-
portowych. 
Jeśli chodzi o podatek rolny, 
dojdzie do niewielkiej pod-
wyżki wynikającej ze wzrostu 

średniej ceny skupu żyta (we-
dług ustawy wysokość podat-
ku rolnego jest uzależniona od 
ceny skupu żyta). Opłata za 1 
hektar przeliczeniowy wynie-
sie 146,38 zł. Stawka obowią-
zująca w 2020 roku wynosiła 
146,15 zł.
Podczas posiedzenia podjęto 
także uchwały dotyczące przy-
jęcia trzech programów: „Stra-
tegii Rozwiązywania Proble-
mów Społecznych dla Miasta 
i Gminy Grójec na lata 2021 
– 2027”, „Gminnego Progra-
mu Wspierania Rodziny na 
lata 2021 – 2023” oraz Gmin-
nego Programu Przeciwdziała-
nia Przemocy w Rodzinie na 
terenie Gminy Grójec na lata 
2021 – 2025. 
Podczas sesji nie doszło nato-
miast do głosowania nad dwo-
ma uchwałami, które znalazły 
się w porządku obrad. Zosta-
ły wycofane na wnioski radnej 
Małgorzaty Szymańczak oraz 
burmistrza Dariusza Gwiaz-
dy. Pierwsza dotyczyła ustale-
nia stawek za odbiór i gospo-

darowanie odpadami komu-
nalnymi, zaś druga – przyję-
cia statutu Grójeckiego Ośrod-
ka Sportu „Mazowsze”. W obu 
przypadkach grójeccy samo-
rządowcy uznali, że chcą po-

1 stycznia to dla grójeckiego samorządu nie tylko rozpoczęcie nowego roku. To także data 
przejęcia przez Grójecką Spółkę Komunalną (GSK) zadań związanych z gospodarowaniem 
odpadami. Jak wygląda stan przygotowań spółki? 

Proces tworzenia GSK 
formalnie rozpoczął 
się jesienią zeszłego 
roku, kiedy to rada, po-

dejmując odpowiednią uchwa-
łę, zezwoliła na powstanie spół-
ki. Wkrótce powołano jej preze-
sa. Funkcję tę powierzono Janu-
szowi Gawłowi, który wcześniej 
pełnił już m. in. funkcje wicebur-
mistrza, radnego powiatu grójec-
kiego oraz prezesa Zakładu Wo-
dociągów i Kanalizacji. Mając 
już osobę zarządzającą, nadszedł 
czas na rejestrację w Krajowym 
Rejestrze Sądowym. Procedu-
ra ta trwała kilka miesięcy i za-
kończyła się pomyślnie w mar-
cu. Dopiero od tego momentu 
można było przystąpić do kon-
kretnych działań typu rozpisy-
wanie przetargów, uzyskiwanie 
zezwoleń, zaciąganie zobowią-
zań, podpisywanie umów itp. 

7320 pojemników
Jest wiele kwestii, o których 
trzeba pomyśleć, by spółka mo-
gła funkcjonować zgodnie z pra-
wem i skutecznie realizować 
swoje zadania. Jedna z tych naj-
bardziej oczywistych to zabez-
pieczenie mieszkańców w po-
jemniki. Przetarg na dostawę 
kontenerów ogłoszono w lip-

cu, a w sierpniu go rozstrzygnię-
to. Koszt zakupu 7320 pojemni-
ków różnej wielkości – od 120 
dm3 do 1100 dm3 – i o różnej ko-
lorystyce – antracytowe, niebie-
skie, żółte i brązowe – wyniósł 
923 tys. zł. 
Oczywiście zapłata i dostar-
czenie to nie koniec obowiąz-
ków związanych z pojemnikami. 
Trzeba je przecież gdzieś składo-
wać, zanim trafią do mieszkań-
ców i wspólnot. Kolejne kwe-
stie to odpowiednie oznakowa-
nie i wreszcie dostarczenie ich 

do ludzi (rozwożenie rozpocznie 
się na początku grudnia, o do-
kładnych terminach będą infor-
mowani w kolejnych komunika-
tach). Nie będzie to jednak takie 
proste. Konieczne jest wynajęcie 
ciężarówek. W końcu 7320 kon-
tenerów, nawet wykonując kil-
kanaście kursów dziennie, nie 
da się przewieźć należącym do 
GSK busem (będzie o nim mowa 
za chwilę). 

Trudne odbiory
Następna fundamentalna sprawa 

to śmieciarki. Cztery używane 
auta służące do zbierania śmieci 
zostały już zakupione (natural-
nie w drodze przetargu) i czeka-
ją na początek nowego roku. Ale 
to nie wszystko. Potrzebny był 
także bus, służący m. in. do wy-
konywania tzw. trudnych odbio-
rów, czyli z tych gospodarstw, do 
których nie da się dojechać du-
żymi śmieciarkami. Na terenie 
gminy jest kilkadziesiąt takich 
trudno dostępnych miejsc (bar-
dzo wąskie uliczki, polne i leśne 
dróżki itp.).  
Ponadto, bus, którego już mo-
gliśmy dostrzec na grójeckich 
ulicach, będzie wykorzystywa-
ny np. przy opróżnianiu koszy 
ulicznych i do odbierania tzw. 
„gabarytów” (odpadów wielko-
gabarytowych). 
Flota GSK powiększyła się rów-
nież o ładowarkę teleskopową. 
Będzie ona służyć do przełado-
wywania odpadów. 
Załóżmy na przykład, że pra-
cownicy spółki odbiorą od 
mieszkańców odpady wielkoga-
barytowe. Następnie dostarczą je 
do bazy. A tam, właśnie za po-
mocą ładowarki, worki zostaną 
przerzucone do większych kon-
tenerów.  

Dokończenie na s. 8

pracować nad treścią doku-
mentów. Uchwały będą jesz-
cze analizowane podczas po-
siedzeń komisji rady miej-
skiej.

Dominik Górecki
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ŻYCIE GRÓJCA

Szanowni Mieszkańcy, 
Na wstępie chciałbym podziękować Radnym za przyjęcie 
na październikowej sesji zgłoszonych przeze mnie uchwał. 
Merytoryczne uwagi i konstruktywne pytania pozwalają 
mi wierzyć w dalszą owocną współpracę z Radą Miejską. 
Jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję.
Jednocześnie, odpowiadając na kierowane do mnie 
pytania przez Mieszkańców, pragnę odnieść się do jednej 
z uchwał Rady Miejskiej, dotyczącej ustawy o ułatwieniach 
w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych 
oraz towarzyszących, potocznie zwanej „Lex developer”.  
Zgodnie z treścią specustawy z 2018 r., burmistrz nie może 
zakazać budowy, natomiast jest zobowiązany przedstawić 
Radnym projekt uchwały zezwalający na inwestycje 
mieszkaniowe w trybie "Lex deweloper". 
Grójeccy Radni mogą ją przyjąć albo odrzucić. Rada 
przy takich decyzjach powinna, choć nie musi, zgadzać 
się z opinią Miejskiej Komisji Urbanistycznej, która już 
wydawała negatywne opinie dotyczące lokalizacji inwestycji 
mieszkaniowych, argumentując je zbyt dużym natężeniem 
ruchu (korki), małą liczbą miejsc parkingowych oraz 
dbałością o ład przestrzenny. 
W Gminie Grójec nie mamy podjętej uchwały określającej 
standardy urbanistyczne. Mimo że dwukrotnie zgłaszałem 
projekt takiej uchwały, Radni za każdym razem zdejmowali 
go z porządku obrad. Wiele gmin posiada takie uchwały. 
Dzięki temu nie mają chaosu budowlanego, przestrzeń 
jest uporządkowana, a Mieszkańcy mogą być pewni, że za 
oknem nie wyrośnie kilkupiętrowy budynek. 
W całym kraju samorządowcy podejmują uchwały 
o standardach urbanistycznych w celu zminimalizowania 
zamętu, który wprowadziła ustawa "Lex deweloper".
Życzyłbym sobie oraz Państwu, aby decyzje Rady Miejskiej 
były rzetelnie przemyślane, a opinie Miejskiej Komisji 
Urbanistycznej, która jest komisją ekspertów, były brane pod 
uwagę. 
Przecież wszystkim nam zależy na tym, aby miasto 
rozwijało się z myślą o kolejnych pokoleniach.

Burmistrz Miasta i Gminy Grójec
Dariusz Gwiazda

SŁOWO OD BURMISTRZA

W czwartym kwartale 2020 r. gmina Grójec realizuje kolejne etapy zaplanowanych inwestycji 
drogowych. W ostatnim czasie zakończono realizacje dróg Głuchów- Podole oraz drogi nr 1654W 
Kociszew- Mięsy. 

Przebudowa drogi
powiatowej 
Kociszew - Mięsy 
Inwestycja została zrealizowana we współ-
pracy ze Starostwem Powiatowym w Grójcu. 
Środki gminy Grójec to 93000,00 zł, środki Po-
wiatu Grójeckiego – 62000,00 zł, łączny koszt: 
155000,00 zł

Budowa drogi gminnej Głuchów - Podole
Zadanie zrealizował wykonawca „ZYKO-DRÓG” Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Żelaznej 3, 26-600 Radom. 
Łączny koszt prac wyniósł 504999,60 zł brutto. Środki pozyskano z „Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla 
gmin i powiatów.” 

Kolejny etap ul. Batalionów Chłopskich 
W trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania, wybrano ofertę wykonawcy „ZYKO-DRÓG” Spół-
ka z o.o. z siedzibą przy ul. Żelaznej 3, 26-600 Radom. Dodatkowo, dzięki bardzo dobrej współpracy z „Dys-
trybucja S.A Region Energetyczny Grójec”,  dokonano wymiany słupów (na koszt PGE), które stały w środku 
chodnika. 
Umowa na wykonanie robót z wykonawcą została podpisana w dniu 29 września 2020 r. Koszt realizacji: 1 
491405,52 zł brutto. Prace mają zostać zakończone do końca grudnia bieżącego roku. Inwestycja została 
w całości sfinansowana ze środków gminy Grójec.

II etap budowy ul. Relaksowej w Grójcu połączony 
z budową odcinka ul. Bokserskiej 
W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania wy-
brano ofertę wykonawcy Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Spółka z o.o. z siedzibą 
przy ul. Asfaltowej 2, 05-604 Jasieniec. Umowa na wykonanie robót z wykonawcą została podpisana w dniu 
18 września 2020 r. Koszt realizacji przedmiotu umowy wynosi: 674 355,50 zł brutto – budowa ul. Relaksowej 
w Grójcu (II etap) oraz 222785,89 zł brutto – budowa ul. Bokserskiej

Modernizacja odcinka 
sieci ciepłowniczej 
w ul. Laskowej
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa 
osiedlowej sieci ciepłowniczej zlokalizowanej 
w ulicy Laskowej w Grójcu, będąca pierwszym 
etapem inwestycji. Roboty obejmują przebu-
dowę osiedlowej sieci cieplnej zlokalizowanej 
w ulicy Laskowej w Grójcu, na działce nr ew. 3361/1, obr. 0001 Grójec. Zakres przedmiotowych prac obejmu-
je roboty ziemne, instalacyjno-inżynieryjne oraz budowlane mające na celu realizację przedmiotowej inwe-
stycji w pełnym zakresie. Łączna długość projektowanej inwestycji liniowej w gruncie wynosi: 2x 150,0 [m]. 
Zadanie realizuje firma SQAD. Koszt realizacji I etapu: 336924, 26 zł brutto Planowany termin ukończenia: 15 
grudnia 2020 r. 

Modernizacja kanalizacji
Zakończyła się realizacja drugiego etapu zadania pn. „Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Kobylinie oraz budo-
wa sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie”, mająca na celu poprawę jakości życia mieszkańców. Inwesty-
cja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich "Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Inwestycje drogowe gminy Grójec 
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Tegoroczne obchody 
Narodowego Święta 
Niepodległości odbyły się 
w nieco skromniejszej, 
ale podniosłej i uroczystej 
formule. Wszystko z uwagi na 
obostrzenia związane z epidemią 
koronawirusa.

W  102.  rocznicę  Od-
zyskania  Niepodle-
głości  spotkano  się 
przed  pomnikiem 

jednego z ojców wolnej Polski, Jó-
zefa Piłsudskiego. Kwiaty pod po-
mnikiem złożył burmistrz Dariusz 
Gwiazda w asyście dyrektor Gró-
jeckiego  Ośrodka  Kultury  Moni-
ki Woźniak oraz dyrektor Zakładu 
Gospodarki  Komunalnej  Małgo-
rzaty  Nowakowskiej,  a  także  de-
legacje: posła na Sejm RP Marka 
Suskiego,  którego  reprezentował 
radny Artur  Moskal;  Rady  Miej-
skiej w Grójcu na czele z jej prze-
wodniczącym Karolem Biedrzyc-
kim oraz radnymi Małgorzatą Mo-
lendą, Januszem Dulembą, Henry-
kiem Feliksiakiem oraz Danielem 
Marcinkowskim;  Centrum  Roz-
poznania i Wsparcia Walki Radio-
elektronicznej  Garnizonu  Grójec 

Narodowe Święto Niepodległości

oraz Wojsk Obrony Terytorialnej.
Po  złożeniu  kwiatów  zapalono 
znicz,  a  następnie  dowódca  Gar-
nizonu Grójec płk Andrzej Koze-
ra zaprosił wszystkich zgromadzo-
nych  do  wspólnego  odśpiewania 
hymnu.
Honorową  wartę  przy  pomniku 
pełnili żołnierze CRiWWRe Gró-
jec.  Wojsko  także  zapewniło  na-
głośnienie, dzięki któremu w oko-

licach pomnika marszałka Piłsud-
skiego rozbrzmiewały dźwięki ta-
kich pieśni  jak: „O mój  rozmary-
nie" czy „Śpij kolego".
Burmistrz  Dariusz  Gwiazda  od-
wiedził  także  grób  Tadeusza  Ol-
szewskiego,  ostatniego  przedwo-
jennego burmistrza Grójca, człon-
ka  POW  oraz  żołnierza  wojny 
1920  r.,  znajdujący  się  na  cmen-
tarzu przy ulicy Mszczonowskiej, 

pomnik Pamięci Narodowej, znaj-
dujący się na cmentarzu przy uli-
cy  Mogielnickiej,  oraz  pomnik 
w Budkach Petrykowskich,    upa-
miętniający trzech żołnierzy Armii 
Krajowej zamordowanych 1 grud-
nia  1945  r.  przez  Służbę Bezpie-
czeństwa PRL: Zbigniewa Hanke-
go, Bolesława Łukowskiego i Ta-
deusza Liszkiewicza.
                                  UGiM Grójec

GRÓJEC POD
BIAŁO-CZERWONĄ
Gmina Grójec głosami miesz-
kańców wygrała w głosowaniu 
maszt i flagę Polski. 
Głosować można było do 11 li-
stopada do godziny 23:59.
"Pod biało-czerwoną" - to rzą-
dowy projekt, który zakłada sfi-
nansowanie przez rząd Rze-
czypospolitej Polskiej zakupu 
masztów i flag w każdej z gmin 
w Polsce, której mieszkańcy do-
łączą do projektu. Inicjatywa za-
kupu masztu i flagi zależała  od 
mieszkańców.
Grójec zdobył 579 głosów i zna-
lazł się pośród 4 gmin (Jasieniec, 
Chynów oraz Pniewy) w powie-
cie grójeckim, które otrzymają 
flagę i maszt.

R.R.

Dwie  placówki  oświatowe  gminy Grójec  otrzymają  dofinansowanie 
z rządowego programu "Aktywna tablica". Środki w kwocie 28 000,00 
zł zostaną rozdysponowane po równo do dwóch szkół podstawowych. 
W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 zostaną zakupione 2 monito-
ry interaktywne o przekątnej 55 cali, w Publicznej Szkole Podstawo-
wej nr 3 środki zostaną przeznaczone na zakup 6 laptopów ze sprzę-
tem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnione-
go przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednic-
twem transmisji audiowizualnej.

Informacja prasowa Urzędu Gminy i Miasta Grójec 

Program "Aktywna Tablica" 
dla gminy Grójec  Nowoczesny samochód dla 

obsługi podopiecznych 
Domu Pomocy Społecz-
nej w Tomczycach prze-

kazało Starostwo Powiatu Grójec-
kiego. Pojazd wart ponad 150 tysię-
cy złotych został zakupiony przez 
Starostwo przy wsparciu  środków 
z Państwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych. 
– W ubiegłym roku wykonaliśmy 
analizę techniczną pojazdów znaj-
dujących się w naszych DPS-ach 

i uznaliśmy, że nowy samochód 
dla Tomczyc jest konieczny – mówi 
Krzysztof Ambroziak, starosta po-
wiatu grójeckiego. Dyrekcja oraz 
podopieczni placówki od dawna 
czekali na nowy pojazd. W Domu 
Pomocy Społecznej w Tomczycach 
na stałe przebywa ponad 100 osób. 
Samochód będzie służył zarów-
no do bieżącej obsługi placówki jak 
i transportu pacjentów. 
Auto dla Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej zostało zakupione dzięki sta-

raniom wielu jednostek na czele 
ze Starostwem Powiatowym. Swój 
udział miała również gmina Grójec 
oraz prywatni darczyńcy (ofiarowa-
li 13 tys. zł). 
– Na posiedzeniu zarządu zdecydo-
waliśmy jednogłośnie, że będziemy 
starać się pozyskać środki na zakup 
auta. Udało się złożyć wniosek i po-
zyskać środki finansowe z Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych – mówi staro-
sta grójecki.     Informacja prasowa

NOWOCZESNE SAMOCHODY DLA DPS-U W TOMCZYCACH 
ORAZ DLA WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ W GRÓJCU

Gmina Grójec poinformowała na 
swojej stronie o otwarciu kopert 
z ofertami dotyczącymi realizacji 
zadania pod nazwą  „Projekt 
remontu i zmiany sposobu 
użytkowania budynku dworca 
kolejki wąskotorowej w Grójcu ”.  
Cel ma zostać zrealizowany do 30 
kwietnia 2021 r.

Do  przetargu  przystąpiło 
siedmiu  wykonawców. 
Rozpiętość  proponowa-
nych  kwot  za  wykona-

nie  projektu  była  znaczna,  bowiem 
proponowane  ceny  wahały  się  od 
64.206,00 zł do kwoty 512.418,00 zł.
Gmina ma przeznaczone na reali-
zację  tego  projektu  70  tysięcy  zł 

Będzie projekt remontu dworca kolejki wąskotorowej
brutto.  Ceny  zaoferowane  przez 
trzech wykonawców zmieściły się 
w tej kwocie. Przetarg wygrała fir-
ma  z Warszawy o  nazwie Asman 
Pieniężny  Architekci  Sp.  z  o.o. 
(64.206,00  zł),  która  dotychczas 
wykonała  pięć  tego  typu  projek-
tów. Obecnie postępowanie jest na 
etapie  oceny  i  badania  złożonych 
ofert.  Przypomnijmy,  że  tema-
tem  zagospodarowania  przestrze-
ni  wokół  dworca  kolei  wąskoto-
rowej mają zająć się studenci kie-
runku    Gospodarka  Przestrzenna 
z SGGW pod okiem dr hab. Kin-
gi  Rybak.  Jak  poinformował  bur-
mistrz Dariusz Gwiazda, wstępna 
koncepcja  ma  być  przedstawiona 
do końca roku. 

Szymon Wójcik

Przedstawiciele samorządu grójeckiego oraz Garnizonu Grójec złożyli kwiaty pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego
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Przypomnijmy, że na początku 
2019 roku Rada Miejska pod-
jęła uchwałę mówiącą o wyj-

ściu ze Związku Międzygminnego 
pod nazwą „Natura”. Głosami 16 rad-
nych zdecydowano, że gmina utworzy 
własną spółkę odpowiedzialną za go-
spodarkę odpadami. Decyzję radnych 
poparł burmistrz Dariusz Gwiazda. 

Pojemniki na odpady
Obecnie używane pojemniki na od-
pady zostaną zabrane przez dotych-
czasowego operatora (firmę Prezero) 
z ostatnim odbiorem odpadów na tere-
nie gminy Grójec. Jednocześnie od po-
czątku grudnia pracownicy Grójeckiej 
Spółki Komunalnej będą dostarczać 
nowe pojemniki dla mieszkańców za-
budowy jednorodzinnej wraz z nowy-
mi harmonogramami odbioru poszcze-
gólnych frakcji odpadów.  
Nowe harmonogramy odbioru odpa-
dów będą również dostępne na stro-
nie miasta www.grojecmiasto.pl oraz 
w Wydziale Gospodarki Odpadami  
(WGO) mieszczącym się przy ulicy 
Mszczonowskiej 23. 
Spółka zakupiła już pojemniki o po-
jemnościach 120 i 240 litrów, któ-
re będą dostarczane zgodnie z liczbą 
mieszkańców podaną w deklaracji. Po-
zostałe frakcje odpadów (plastik i me-
tale, papier oraz szkło) jak dotychczas 
będą pakowane w workach. Pojemni-
ki zostaną oznaczone kodem kresko-
wym, który będzie przyporządkowany 
do każdej nieruchomości.

Co nowego? 
Popiół to nowa frakcja śmieci w jed-
nolitym systemie segregacji i odbio-

Idzie nowe - zmiany w gospodarce odpadami
Od stycznia 2021 r. obowiązki odbioru i wywozu odpadów od mieszkańców gminy Grójec, przejmie nowo 
powstała Grójecka Spółka Komunalna. Od nowego roku mieszkańców gminy czeka trochę udogodnień 
oraz zmian w kwestii śmieci. 

ru odpadów. Będzie on odbierany raz 
w miesiącu w sezonie grzewczym 
zgodnie z nowym harmonogramem 
(styczeń, luty, marzec, kwiecień, paź-
dziernik, listopad, grudzień). Do spe-
cjalnie przeznaczonych worków wrzu-
camy wyłącznie wystudzony popiół 
z palenisk domowych ze spalania ma-
teriałów opałowych: węgla, drewna, 
brykietu, eko groszku, pelletu, kok-
su. Nie wrzucamy natomiast gorące-
go popiołu oraz żadnych innych odpa-
dów. Ponadto popiół można dostarczać 
przez cały rok do Punktu Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
w Kobylinie (PSZOK). 

Kody kreskowe
Kolejną istotną zmianą są kody kre-
skowe, które mieszkańcy muszą na-
kleić w widocznym miejscu na każ-
dym worku przygotowanym do od-
bioru. Mieszkańcy posiadający worki 
jeszcze z oznakowaniem dotychczaso-
wego operatora też mogą je wykorzy-
stać, pod warunkiem naklejenia kodu. 
Zestaw kodów również zostanie do-
starczony przez GSK do mieszkańców. 

Harmonogram
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców, gmina Grójec doko-
nała analizy harmonogramu odbio-
rów z 2019 r. i postanowiła zwiększyć 
częstotliwości odbiorów poszczegól-
nych frakcji śmieci. Od nowego roku 
raz w miesiącu będzie odbierany pa-
pier w zabudowie jednorodzinnej, któ-
ry do tej pory był odbierany jedynie raz 
na kwartał. Odpady biodegradowal-
ne będą dodatkowo zabierane w sezo-
nie jesiennym, tak więc zniknie pro-

blem zalegających liści oraz pozostało-
ści zieleni. To samo tyczy się świątecz-
nych choinek, wpisanych w harmono-
gram odbioru w styczniu oraz lutym. 

Po co zmiany? 
Kody kreskowe będą służyły do 
sprawdzania ilości odpadów na danej 
nieruchomości. Zdążają się sytuacje, 
że jest tzw. deklaracja zerowa (w da-
nej nieruchomości nie zadeklarowano 
żadnych mieszkańców i nie są wytwa-
rzane odpady), pomimo tego śmieci są 
wystawiane, a zgodnie z ustawą gmina 
ma obwiązek odebrać odpady z każdej 
nieruchomości.  
– Wprowadzenie kodów kreskowych 
jest jednym z elementów uszczelnie-
nia systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi. Dzięki temu będzie-
my mogli sprawdzać, czy odbiór od-
był się zgodnie z harmonogramem, 
czy właściciel nieruchomości prawi-
dłowo segreguje odpady, czy odpa-
dy pochodzą od mieszkańców gmi-
ny Grójec, którzy złożyli prawidło-
we deklaracje o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunal-
nymi oraz to, jak przebiega selektyw-
na zbiórka odpadów komunalnych na 
terenie gminy Grójec. Samorządy zo-
bowiązane są ustawowo do osiągnię-
cia odpowiednich poziomów recy-
klingu i przygotowania do ponow-
nego użycia odpadów komunalnych, 
takich jak: papier, metal, tworzywa 
sztuczne i szkło. Uszczelnienie sys-
temu gospodarowania odpadami po-
może w osiąganiu wymaganych po-
ziomów i uchroni gminę przed karami 
pieniężnymi, co będzie miało wpływ 
na wysokość opłaty za gospodarowa-

nie odpadami komunalnymi w przy-
szłości – mówi z-ca burmistrza Jaro-
sław Rupiewicz.
Nowe rozwiązania gminy Grójec 
i Grójeckiej Spółki Komunalnej mają 
przyczynić się do uszczelnienia sys-
temu odbioru odpadów oraz elimi-
nować nielegalne wysypiska śmie-
ci. Przypomnijmy, że grójecka straż 
miejska tylko w tym roku interwenio-
wała już kilkanaście razy, ujawniając 
dzikie wysypiska oraz osoby i firmy 
odpowiedzialne za ten proceder. 

Czy będzie drożej? 
Więcej za śmieci mogą zapłacić 
mieszkańcy bloków oraz wspólnot 
mieszkaniowych. To wszystko będzie 
zależało od uchwały, której projekt zo-
stał przedstawiony na najbliższym po-
siedzeniu 27 listopada. Radni jednak 
uznali, że chcą jeszcze bliżej przyjrzeć 
się tej kwestii i zdecydowali o zdjęciu 
jej z porządku obrad.
W projekcie uchwały mowa jest o no-
wej stawce w wysokości 9,10 zł/m3, 
czyli podwyżce o 1,10 zł za każdy 
1m3 zużytej wody (obecnie 8 zł/m3). 
– Nowa stawka w zabudowie wielo-
rodzinnej jest skutkiem naszej anali-
zy danych za lata 2019-2020. Według 
obliczeń WGO, osoba w zabudowie 
wielorodzinnej zużywa średnio ok. 
3,5m3 wody, czyli płaci obecnie ok. 
28 zł. Nowa stawka jest jedną z niż-
szych stawek w województwie ma-
zowieckim. Dla przykładu stawka za 
1 m3 w gminie Lesznowola wynosi: 
11,85 zł, w gminie Wołomin – 10,00 
zł, a stawka zaproponowana dla War-
szawy to 12,73 zł – argumentuje Jaro-
sław Rupiewicz.

Przyszłość śmieci
Z pewnością każdy z nas zastanawia 
się, czy za śmieci będziemy płacić jesz-
cze więcej w kolejnych latach. Na to 
pytanie starają się odpowiadzieć swo-
im mieszkańcom samorządy na terenie 
całego kraju. Niestety, nie ma w tym 
przypadku jednoznacznej odpowie-
dzi, ponieważ na podwyżki składa 
się wiele czynników. 
W dużym stopniu stawka za odbiór 
śmieci zależy też od nas, ponieważ 
jeśli uda się utrzymywać wymagany 
przez Unię Europejską poziom re-
cyklingu, unikniemy dodatkowych 
opłat i kar. Zatem im mniej odpa-
dów nienadających się do ponowne-
go użytku wygeneruje gmina, czyli 
mieszkańcy, tym lepiej dla nas. 
Kolejnym czynnikiem jest uszczel-
nienie systemu i wykazanie wszyst-
kich osób, które powinny płacić za 
śmieci. W tym roku w ewidencji 
gminy ujawniono dodatkowe 600 
osób, więc rocznie daje nam to po-
nad 230 tys. zł więcej w budżecie. 
Problemem Wydziału Gospodarki 
Odpadów jest również egzekwowa-
nie terminowej płatności za wywóz 
śmieci. Są gospodarstwa i mieszkań-
cy z zaległościami sięgającymi po-
czątku 2020 r. 

Spółka potrzebna?
Utworzenie własnej spółki, która 
jest odpowiedzialna za odbiór i wy-
wóz śmieci, to także oszczędności na 
przyszłość. Oczywiście początkowo 
utworzenie całej infrastruktury oka-
zało się sporym wydatkiem dla gmi-
ny, ale w przyszłości inwestycja po-
winna zwrócić się z nawiązką.  Sa-
morząd nie będzie musiał ogłaszać 
przetargów i szukać zewnętrzne-
go operatora do odbioru i przewo-
zu śmieci, który narzucałby swo-
je stawki. Czy będzie taniej i lepiej? 
Przekonamy się o tym już nieba-
wem.                                                        SW
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Program Wychowawczo-
Profilaktyczny Publicznej 
Szkoły Podstawowej Nr 1 w 
Grójcu przedstawia sylwetkę 
absolwenta szkoły, który jest 
świadomy, rozważny, dba o 
bezpieczeństwo swoje i innych. 
Młody człowiek – opuszczający 
mury naszej szkoły  – to  
patriota szanujący swój kraj, 
język i tradycje.

Szczególną okazją do na-
uki szacunku dla naro-
dowej przeszłości jest 
Święto Niepodległości. 

Właśnie dlatego – pomimo pan-
demii koronawirusa – podjęli-
śmy szereg skoordynowanych 
działań edukacyjnych, służą-
cych wychowaniu dzieci i mło-
dzieży w duchu patriotyzmu.

W świetlicy
Nauczyciele pracujący w świe-
tlicy szkolnej (Wiesława Le-
wandowska, Justyna Wróbel 
i Ewelina Bocheńska) wraz 
z uczniami uczcili Święto Nie-
podległości poprzez wyjaśnie-
nie wychowankom takich po-
jęć jak: Wolna Polska czy 11 
Listopada 1918, a także przed-
stawienie postaci Józefa Pił-
sudskiego. Śpiewano pieśni 
patriotyczne oraz wykona-
no prace plastyczne przedsta-
wiające symbole narodowe.   

Hymn i symbole
W ramach ogólnopolskiej ak-
cji MEN pt. „Szkoła do hymnu”,  
we wtorek 10 listopada o godzinie 
11:11, podczas lekcji prowadzo-
nych oczywiście zdalnie, odśpie-
wano „Mazurka Dąbrowskiego”. 
Na stronie szkoły dostępny jest film 
z tego wydarzenia, zatytułowany 
#SzkołaDoHymnu. We współpra-
cy z Ministerstwem Obrony Na-
rodowej, wykorzystując broszurę 
„Szanuj, kochaj, broń”, przygoto-
waną przez MON, przeprowadzo-
no lekcje na temat prawidłowych 
sposobów przedstawiania flagi i in-
nych symboli narodowych, odpo-
wiedniej postawy podczas śpiewa-
nia hymnu. 

Film
Zwieńczeniem działań był film 
według scenariusza wicedyrektor 
Moniki Fijałkowskiej pt. „Z pie-
śnią ku wolności”, zrealizowany 
we współpracy z wychowawca-
mi poszczególnych klas. Począt-
kowo program mieli współtworzyć 
uczniowie oddziałów 6-8 pod kie-
runkiem Pauliny Oleniacz, jednak 
przejście na nauczanie zdalne po-
krzyżowało te plany. Ostatecznie 
realizacji projektu podjęli się Do-
rota Woźniak oraz Janusz Szarlip. 
Zapraszamy do obejrzenia filmu, 
zamieszczonego na stronie PSP Nr 
1 w Grójcu.         Dorota Woźniak

PSP nr 1 pielęgnuje patriotyzm

U "Bajkopisarzy Świata" stawiają na rozwój i modernizację  
Publiczna Szkoła Podstawowa w Lesznowoli stawia na rozwój, modernizacje i poprawę warunków nauczania. Wszystkie 
przeprowadzone inwestycje są efektem wspólnych działań - rodziców, dyrekcji oraz gminy Grójec. 

Sołectwo Lesznowola jest 
największe pod względem 
liczby mieszkańców spo-
śród wszystkich terenów 

wiejskich gminy Grójec. To tutaj 
chętnie osiedlają się mieszkańcy ze 
swoimi rodzinami. Jednym z powo-
dów jest zapewne dobre połączenie 
w kierunku Piaseczna i stolicy, ale 
także i Grójca, do którego dojazd 
trwa zaledwie 10 minut.  Zaletą tego 
miejsca z pewnością jest okoliczna 
szkoła podstawowa. 

Szkoła
W 1930 roku oddano do użytku bu-
dynek szkoły, który nie był jeszcze 
ukończony w całości. II wojna świa-
towa skutecznie pokrzyżowała pla-
ny na dalszy rozwój placówki, bo-
wiem budynek został zajęty przez 
okupanta niemieckiego. Po wojnie 
ponownie przystąpiono do budo-
wy, którą finansował Urząd Gminy 
w Grójcu, a mieszkańcy Lesznowoli 
i sąsiednich wsi chętnie angażowa-
li się w pomoc przy pracach budow-
lanych. Otwarcie 7-klasowej szko-
ły podstawowej nastąpiło 1 wrze-
śnia 1947 r.
Od tego momentu placówka roz-

wija się i rozbudowuje swoją infra-
strukturę.

Wyposażenie
W ostatnim czasie szkoła zakupiła 
nowe szafki dla uczniów. 
– Nowe szafki zostały zakupione po 
połowie z gminnego budżetu szkol-
nego oraz środków zgromadzonych 
przez Radę Rodziców. Nie zapomi-
najmy też o wymianie oświetlenia 
w całej szkole na ledowe – opowia-
da dyrektor placówki, Beata Werpa-
chowska. 
Udało się zmodernizować na-
wierzchnię przy stołach do ping-
ponga, szachów i częściowo na 
placu zabaw, a to wszystko dzięki 
mieszkańcom, którzy podjęli taką 
decyzje na zebraniu sołeckim. Fun-
dusz sołecki sfinansował również 
zakup nowej zabawki na placu za-
baw. Jeszcze wcześniej, dzięki sku-
tecznie złożonemu wnioskowi przez 
Urząd Gminy i Miasta Grójec, so-
łectwo otrzymało kolejne środki na 
ulepszenie placu zabaw z Mazo-
wieckiego Instrumentu Aktywizacji 
Sołectw. 
–  Otrzymaliśmy z gminy dodat-
kowe spore środki finansowe, któ-

re bardzo nas wspomogły. Kupi-
łam dodatkowo 2 monitory multi-
medialne, 3 laptopy, myszki, głośni-
ki, mobilne pianino, 2 drukarki, po-
moce dydaktyczne do pracy z dzieć-
mi z orzeczeniem o potrzebie kształ-
cenia specjalnego, meble, wyposa-
żenie pracowni chemicznej, pomo-
ce do nauki matematyki, i wiele in-
nych. Mamy w każdej sali lekcyjnej 
monitor multimedialny, który bar-
dzo wzbogaca metody i formy za-
jęć lekcyjnych. To wszystko bardzo 
nam pomoże w realizacji zadań dy-

daktyczno-wychowawczych – kon-
tynuuje dyrektorka. 

Co jest potrzebne?
W obliczu nieustannie zwiększają-
cej się liczby mieszkańców sołectwa 
oraz okolicznych wsi, gminna pla-
cówka oświatowa robi się coraz cia-
śniejsza dla przybywających dzieci 
i młodzieży.  W 13 oddziałach uczy 
się już 279 dzieci, a więc rozbudo-
wa zdaje się nieunikniona. W przy-
szłym roku zaplanowany jest re-
mont klas z młodszego pionu. Radni 

Rady Miejskiej w Grójcu wspólnie 
z burmistrzem będą musieli w przy-
szłości zastanowić się nad wygospo-
darowaniem środków na to zadanie. 
– Jako dyrektor jestem bardzo zado-
wolona ze współpracy z gminą, któ-
rej zależy na tym, aby dzieci uczyły 
się w warunkach odpowiadających 
XXI wiekowi. Myślę, że tego ludzie 
nie wiedzą a jest to duża sprawa dla 
wszystkich szkół –  mówi dyrektor 
Werpachowska.
Dyrektor placówki, pomimo utrud-
nień związanych z pandemią CO-
VID-19, z nadzieją i uśmiechem na 
twarzy spogląda w przyszłość, cie-
sząc się z mniejszych i większych 
inwestycji oraz sukcesów w swojej 
placówce. 
– Warto też wspomnieć, że gmina 
wprowadziła dodatkową godzinę 
matematyki oraz języka obcego, jest 
to duża sprawa dla wszystkich szkół. 
Dzięki dobrej współpracy, udało 
nam się pozyskać piec konwekcyj-
ny (służy do przyrządzania zdro-
wej żywności) od Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 1. Na pewno przy-
da się w naszej stołówce – dodaje na 
zakończenie pani dyrektor.
                                        Szymon Wójcik

W kieszeni cicho odezwał się telefon. Sołtys, 
który właśnie stracił ojca, informował, że ze 
względu na kwarantannę nie będzie zbierał 
czwartej raty podatku, więc trzeba zapłacić 

ją przelewem bankowym. Przeszły go ciarki. Już wie, cze-
mu sąsiad nie przyniósł kartki w sprawie podatku. Tym ra-
zem po prostu kartki nie było, bo sołtys jej nie puścił. Jesz-
cze kilka dni temu planował pogadać z jego tatą, który, 
przy trzeciej racie podatku, z taką pasją opowiadał lokalne 
podania o nadzwyczajnych wydarzeniach. No to już nie 
będzie rozmowy. Nie tylko zresztą z nim. Na tablicy, stoją-
cej obok sklepu, niemal codziennie nowa klepsydra.
– Zbliża się koniec świata – uznał Franz, biorąc w sklepie 
na zeszyt pięć małpek. 
Uspokajał Franza, iż nie musi tyle pić, bowiem  tak  na-
prawdę świat cały czas dla kogoś się kończy bądź  zaczy-
na.  Świat wciąż trwa, niezagrożony w swoim bycie, cho-
ciaż jakby  inny, niż był, jakby bardziej obcy,  zarówno dla 
Franza, jak i dla niego. Obaj jakoś nie mogli sobie przypo-
mnieć,  kiedy ostatnio  rozmawiali  z sąsiadami, których 
nazwiska widnieją na klepsydrach. Na weselu? Na pogrze-
bie? Pod kościołem? W sklepie? Na punkcie skupu owo-
ców? U sołtysa w czasie zbierania podatku lub szczepienia 
psów? Cóż, każdy zamknął się na swoim podwórku. Total-
ny indywidualizm, nie tak jak dawniej, kiedy ludzie, cho-
ciaż też grzeszni, wychodzili do ludzi.
Od kilku dni Muza, wachlując go po upojnym przytulaniu, 
widziała w jego oczach jakiś smutek. Obudził się w niej nie-
pokój. 
– Żal mi świata, którego już nie ma – wyznał, kładąc głowę 
na jej kolanach i rozpoczynając wspominanie.
Był taki czas, że na wsi był jeden telefon, więc jak ktoś 
chciał gdzieś zadzwonić, czy miejscowy, któremu zachoro-
wało dziecko, czy kierowca, któremu na szosie rozkraczył 
się moskwicz, to przychodził i dzwonił albo raczej zama-
wiał rozmowę międzymiastową.  Bo wtedy ludzie ze sobą 
konwersowali, i to nie tylko przez telefon (z drutem oczy-
wiście). Letnią porą, co niedziela, rów przy szosie – naprze-
ciwko mleczarni – zapełniał się mieszkańcami wsi, któ-
rzy przynosili ze sobą koce, wiktuały, napoje. Siedzieli do 
późnego wieczora, żartując, plotkując, grając w karty lub 
w warcaby, słuchając radyjek na baterie, a w tym czasie 
młodzież randkowała, dziatwa zaś  goniła za szmacianką, 
naśladując Deynę i Beckenbauera. Boisko było na piasz-
czystej drodze, zimą udającej tor saneczkowy, bramka na 
ścianie sklepu spożywczego albo pomiędzy malinówka-
mi w sadzie.  
W dni powszednie przystanek autobusowy zapełniał się 
uczniami, jadącymi do szkoły w mieście, oraz chłoporobot-
nikami, spieszącymi do najbliższego zakładu pracy (peere-

lowskiego). A on, co świt, od poniedziałku do soboty, drep-
tał do szkółki, poboczem szosy, mijając się co minutę z  ki-
chającą syrenką, poczciwą warszawą albo ekskluzyw-
ną wołgą. Jak wołga była czarna, chował się za drzewem, 
gdyż  czarne wołgi, jak niosła fama, porywały dzieci, żeby 
wytoczyć z nich krew potrzebną na lekarstwo dla nadzia-
nych Szkopów umierających na białaczkę. W każdym razie 
szosą mechanicznych wehikułów jeździło niewiele, więc  
zdarzało mu  się z kolegami na niej bawić. 
Oni, najlepsi koledzy, nie mogli bez siebie żyć. Piłka, karty, 
bierki, pikuty, ganianina, składak, motorower, oranżada 
w szklanej butelce, kromka chleba, zwana przylepką, dwa 
kanały  telewizyjne, Wyścig Pokoju, „Bolek i Lolek”, „Podróż 
za jeden uśmiech” (w tym serialu, z 1971 r., jest scena, kie-
dy Poldek proroczo żartuje, że Dudusiowi brak w kiesze-
ni  tylko telefonu bez drutu). Niewiele potrzebowali do 
szczęścia, dopóki w ich życie nie wkroczyły żony. Skończy-
ła się piłka, a zaczęła rodzina. Widywali się coraz rzadziej, 
a w końcu tylko na weselach i pogrzebach. W międzycza-
sie urodziły im się dzieci, które już nie chodziły do szkoły 
pieszo. Ze względu na zagrożenie wypadkami  wożono je 
samochodami, bowiem samo przejście na drugą stronę 
jezdni stanowiło już nie lada wyczyn. Wreszcie, w miejsce 
starej szosy zbudowano nowoczesną  drogę ekspresową, 
wyburzając, w związku z tą inwestycją, część wioski. 
Gdyby dziś powstali z grobów sąsiedzi, którzy kiedyś 
w niedziele spotykali się na rowie, nie poznaliby swojego 
miejsca na Ziemi. Nie odnaleźliby tamtej zlewni, do któ-
rej dostarczali mleko, tamtego sklepu, którego ściana słu-
żyła za bramkę, tamtego domu, w którym ciocia odkraja-
ła od chleba przylepki, tamtych chłoporobotników, któ-
rych zastąpili nowi, zmotoryzowani, pędzący do fabryk, 
będących w posiadaniu obcego kapitału, volkswagena-
mi golfami. Oni sami zresztą, chociaż nieboszczycy, nie 
wzbudziliby żadnej sensacji. Komu opłaciłoby się odry-
wać wzrok od telefonu bez drutu, wypasionego smartfo-
na, będącego całym światem, by oglądać relikty zamierz-
chłej przeszłości? 
– Franzowi, który nie przepił jeszcze swojej duszy, ale zgu-
bił telefon – zauważyła Muza.
– Chodźmy nad nasze Jezioro Wiktorii – zaproponował, 
biorąc ją za rękę.
Poszli przez kolorowy  sad, po dywanie utkanym z sze-
leszczących liści, w kierunku bajorka, które jeszcze nie za-
marzło. 
– Co robisz? – spytała, zdziwiona, widząc, jak wrzuca do 
wody swój telefon bez drutu.
– Nie potrzebuję go,  bo to ty jesteś moim światem – od-
powiedział, wyczarowując jej uśmiech.             

Remigiusz Matyjas 

TELEFON BEZ DRUTU
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GOSPODYNIE ZADBAŁY O ZAPOMNIANE GROBY
Koło Gospodyń Wiejskich Boskie Bab-
ki złożyło wniosek do Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa i pozy-
skało chryzantemy od lokalnego produ-
centa. Jest to działanie związane z rządo-
wym programem pomocy dla producen-
tów kwiatów, którzy ponieśli olbrzymie 
straty w związku z zamknięciem cmen-
tarzy w dniach 31.10-02.11. W poprzed-
ni weekend gospodynie zadbały o groby 
na dwóch grójeckich cmentarzach.
Setka chryzantem została ustawiona za-
równo na grobach zwykłych grójczan, 
jak i zasłużonych dla ziemi grójeckiej po-
staci, m.in. Tadeusza Olszewskiego, Wła-
dysława Zarzyckiego, a także Wincente-
go Malickiego. Ten ostatni rzadko wspo-
minany jest w lokalnej historii, pomi-
mo dużego zaangażowania w eduka-
cję najmłodszych mieszkańców Grój-
ca. Wincenty Malicki urodził się w 1893 
r., od 1927 r. był kierownikiem szkoły po-
wszechnej nr 1 w Grójcu. W latach oku-
pacji niemieckiej, jako członek ZWZ – AK, 
organizował tajne nauczanie oraz po-
magał zagrożonym ludziom, wykonując 
fałszywe dokumenty. Takim dokumen-
tem posługiwał się zatrzymany i wylegi-
tymowany przez Niemców mieszkaniec 
Warszawy, który wydał nazwisko i adres 
Malickiego. Został on aresztowany wraz ze swoim synem Włodzimierzem 16 lutego 1944 r., następnie przewieziony i 
przesłuchiwany na Pawiaku. Zginął w egzekucji na terenie warszawskiego getta w marcu 1944 r. Jego syn również był 
żołnierzem AK, za fałszowanie dokumentów został rozstrzelany na Pawiaku w maju 1944 r.
Oprócz cmentarzy Boskie Babki odwiedziły również przydrożne kapliczki, a także miejsca pamięci żołnierzy walczą-
cych o naszą Ojczyznę. To piękna inicjatywa, która pozwala ocalić od zapomnienia część naszej historii.                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                          JM 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
„SAMOPOMOC”

ogłasza 
konkurs ofert na

ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO
o pow. użytkowej 12,00 m 2

Lokalizacja
GRÓJEC OS. POLNA, PAWILON B, 

1. Konkurs odbędzie się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej  
– Grójec ul. Mogielnicka 30D o godz. 13.00 w dniu 10.12. 2020 roku. 

2. Oferty należy składać w sekretariacie Zarządu Spółdzielni Mieszka-
niowej  – Grójec ul. Mogielnicka 30D, do dnia 10.12. 2020 r. 

do godz. 11.00. 
3. Oferty złożone po terminie nie będą przyjmowane. Nie dopuszcza 

się wprowadzania jakichkolwiek zmian w złożonych ofertach. 
4. Wadium w wysokości 500 zł ( słownie: pięćset złotych) 

należy wpłacić najpóźniej w dniu składania oferty ( potwierdzenie 
wpłaty stanowi element oferty) w kasie Spółdzielni lub na konto 

Spółdzielni  nr rach.: 18 9291 0001 0083 6856 2000 0010, w formie po-
lecenia przelewu. Tytuł wpłaty: „ wadium dot. Wynajem lokalu użytko-

wego Os. Polna
 Pawilon B” 

5. Dowodem wpłaty wadium jest oryginał potwierdzenia z banku lub 
kasy Spółdzielni Mieszkaniowej. 

6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który konkurs wygrał zalicza się 
na poczet kaucji z tytułu umowy najmu lokalu użytkowego. 

7. Osoby, które nie wygrały konkursu wadia wpłacone w formie gotów-
ki mogą odebrać bezpośrednio po konkursie lub w dniu następnym 

w kasie Spółdzielni Mieszkaniowej.
8. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do zawarcia umowy 

w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu pod rygorem utraty 
praw do jej zawarcia oraz wpłaconego wadium. 

9. Oferta musi zawierać: 
1. adres lokalu, którego dotyczy 

2. ścisłe określenie przedmiotu oferty co do: 
a. rodzaju proponowanej działalności 

b. formy prowadzenia proponowanej działalności 
c. inne dodatkowe propozycje lub informacje 

3. imię i nazwisko oferenta, datę sporządzenia oferty 
4. w zależności od charakteru prawnego podmiotu gospodarczego:

- w przypadku osób fizycznych – zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, 

- w przypadku spółek prawa handlowego oraz innych osób prawnych 
– NR KRS

5. oświadczenie, iż nie zalega z płatnościami wobec Spółdzielni 
Mieszkaniowej

6. dowód dokonania wpłaty wadium w oryginale. 
7. Proponowaną wysokość opłaty czynszowej za 1 m2/ m-c z tytułu 

najmu lokalu. Kwota zostanie powiększona o podatek VAT 
w wysokości 23 %. 

10. Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach 
nie identyfikujących oferenta. 

11. Ogłaszający konkurs ma prawo swobodnego wyboru ofert oraz 
uznania bez podania przyczyny, że konkurs nie dał rezultatu. 

12. Ogłaszający konkurs uprawniony jest do odwołania konkursu w ca-
łości lub części bez podania przyczyny lub unieważnienia konkursu. 

Unieważnienie konkursu wymaga uzasadnienia. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Zarządu Spół-

dzielni Mieszkaniowej, tel. (048) 664 25 52 
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To pana pierwsza kadencja w Ra-
dzie Miasta. Ponadto od lat udziela 
się pan społecznie.
Sołtysem Woli Worowskiej je-
stem już trzecią kadencję. Dziękuję 
mieszkańcom za zaufanie i poparcie. 
A w Ochotniczej Straży Pożarnej słu-
żę od 32 lat.

Wystarcza czasu na wszystko?
Trzeba znaleźć czas nie tylko na obo-
wiązki, ale także na dzieci, żonę oraz 
bliskich. Na razie jakoś udaje się to 
wszystko połączyć, choć nie ukry-
wam, że momentami przytłacza nad-
miar obowiązków. A tym bardziej, 
że staram się aktywnie uczestniczyć 
we wszystkich wyjazdach oraz inter-
wencjach OSP Grójec. Często trzeba 
jechać do wypadku drogowego albo 
pożaru w środku nocy. Posiadam 
uprawnienia do prowadzenia pojaz-
dów gaśniczych, średnio 4-5 razy 
w miesiącu pełnię dyżur całodobo-
wy. Od kilku lat rząd polski zauwa-
ża i docenia Ochotnicze Straże Po-
żarne, dofinansowując strażaków. Je-
stem za to bardzo wdzięczny. Sprzęt 
jest z najwyższej półki.

Właśnie minęły dwa lata kadencji 
burmistrza oraz Rady Miejskiej 
tej kadencji. Jak pan ocenia swoje 
pierwsze lata w samorządzie?
Pierwszy rok był dla mnie dosyć 
ciężki. Zasiadam we wszystkich ko-
misjach, co  jest bardzo czasochłon-
ne, ale problematyka gminna bardzo 
mnie interesuje i staram się wciąż 
rozwijać w tym kierunku. Chciałem 
też od razu wszystkim na raz pomóc, 
a to nie jest takie proste. W drugim 
roku było już dużo lepiej pod wzglę-
dem organizacyjnym oraz współpra-
cy z innymi samorządami.

A z jakimi jednostkami współ-
pracuje jeszcze grójecka Rada 
Miejska?
Przykładem może być współpraca 
ze Starostwem Powiatowym. Dzię-
ki skutecznym rozmowom udało się 
zrealizować przebudowę  dróg  Bi-
kówek-Uleniec i  w Woli Worow-
skiej. Mieszkańcy od lat czekali na 
remont tego fragmentu drogi.

Czy powołanie Grójeckiej Spółki 
Komunalnej będzie dobrym roz-
wiązaniem w kwestii gospodarki 
odpadami?
Założenie jest dobre, natomiast jesz-
cze za wcześnie, aby oceniać dzia-
łania tej spółki. Z tego, co wiem, 
zakupiono już odpowiedni sprzęt 
i wszystko idzie zgodnie z planem. 
Jestem w stałym kontakcie z preze-
sem Januszem Gawłem.

Czy jest szansa, żeby mieszkańcy 
płacili mniej za odbiór śmieci?
Na dziś stawka za śmieci nie zmniej-
szy się. Miejmy nadzieję, że ceny nie 
wzrosną i utrzymają się na tym sa-
mym poziomie. Wszyscy mieszkań-
cy gminy muszą się przyłożyć i dbać 
o poprawną segregację oraz starać się 
produkować jak najmniej śmieci. Po-
czątki obowiązkowej segregacji nie 
były łatwe, ale po 2-3 tygodniach 
wraz z żoną oraz dziećmi wyrobili-
śmy w sobie nawyk segregowania.
Wielu osobom system naliczania 
opłaty od zużytej wody nie bardzo 
odpowiada. Ten sposób w naszej 
gminie jest wprowadzony w zabudo-
wach wielorodzinnych.
Około 1/3 mieszkań w blokach gró-
jeckich jest zamieszkiwana przez 
osoby, które niekoniecznie meldu-

TOMASZ JUSTYŃSKI: GRAM W OTWARTE KARTY

ją się pod adresem wynajmowanego 
mieszkania. Myślę, że ten sposób na-
liczania jest sprawiedliwy.

Porozmawiajmy o rozbudowie 
Szkoły Podstawowej nr 1.
Gmina Grójec rozwija się w szyb-
kim tempie, przybywa mieszkań-
ców, a co za tym idzie również dzie-
ci i młodzieży. Rozbudowa tej szko-
ły jest bardzo ważna, ale w przyszło-
ści, jeśli tylko pojawią się jakieś wol-
ne środki, trzeba pomyśleć o wybu-
dowaniu kolejnej placówki szkolnej.

Grójeccy radni udzielili absolu-
torium burmistrzowi za popraw-
ne wykonanie budżetu w 2019 r. 
Natomiast Dariusz Gwiazda nie 
otrzymał wotum zaufania od rad-
nych. Czy jest szansa na real-
ną współpracę radnych z burmi-
strzem?
Nie mogę odpowiadać za wszyst-
kich, ale klub radnych, do którego 
należę, taką chęć wielokrotnie wyra-
żał. W projekcie na przyszły rok do 
zrealizowania jest ważna inwestycja 
drogowa we współpracy ze Staro-
stwem Powiatowym, a mianowicie 
ulica Poświętne. Trzeba będzie wy-
pracować w tej sprawie kompromis. 
Będziemy wspierać pana burmistrza 
w tym zadaniu, ponieważ jest to jed-
na z ważniejszych inwestycji drogo-
wych w Grójcu.

A jakieś inne cele i priorytety w tej 
kadencji?
To, co zaplanowałem do realizacji 
na 5-letnią kadencję, udało się nam 
zrealizować w dwa lata. Udało się 
i idziemy dalej. Gram w otwarte kar-
ty. Mam na uwadze potrzeby każde-
go sołectwa, ponieważ nie może być 
tak, że tylko w kilku wsiach realizo-
wane są inwestycje, tylko trzeba je 
prowadzić wszędzie, na terenie całej 
naszej gminy.

Jak się pracuje w komisjach? 
Czy tam również dochodzi do tak 
ostrych dyskusji radnych z burmi-
strzem?
90% spraw podejmowanych na ko-
misjach to bardzo istotne, wręcz 
kluczowe tematy dla samorządow-
ców. Podczas spotkania z reguły jest 
zawsze jeden z burmistrzów, dzię-
ki czemu  możemy podpytać się 
o sprawy bieżące, i to jest na plus. 
Każdy może wyrazić swoje zda-
nie, na komisje przychodzą także 
i mieszkańcy.
Szczególnie trudne są komisje miesz-
kaniowe, gdzie trzeba bardzo uwa-
żać, żeby kogoś nie skrzywdzić. Lu-
dzi dotykają tragedie i nieszczęścia. 
Trzeba podchodzić do tego też racjo-
nalnie i z pewną dozą empatii.

A jak wygląda gospodarka miesz-
kaniowa gminy Grójec?
Udało nam się przekonać burmistrza, 
żeby przeznaczyć miejsce i środ-
ki na budynki socjalne. W Często-

Z Tomaszem Justyńskim, radnym Rady Miejskiej w Grójcu, rozmawia Szymon Wójcik.

niewie planujemy postawić konte-
nery socjalne. Szukamy również de-
velopera, który w ramach współpra-
cy z gminą przekazałby mieszkania 
dla tych najbardziej potrzebujących 
mieszkańców w zamian za dział-
kę gminną w atrakcyjnej lokalizacji 
w mieście.

Jak pan ocenia funkcjonowanie 
Urzędu Gminy i Miasta Grójec?
Nowy burmistrz, podobnie jak i rad-
ni, też wdrażał się przez pierwsze pół 
roku do swojej roli. Liczyłem na to, 
że w kolejnym roku będzie już tyl-
ko lepiej i poniekąd tak jest, choć jest 
jeszcze wiele rzeczy do dopracowa-
nia. My, jako radni, również uczy-
my się i wciąż pracujemy nad swo-
im rozwojem. Pandemia dała się we 
znaki też gminie oraz wszystkim jed-
nostkom administracyjnym. Wyko-
nawcy przesuwają inwestycje nawet 
o 90 dni, tłumacząc się, że to z po-
wodu koronawirusa.  W skali roku to 
dużo, a potem musimy zaplanowa-
ne inwestycje przesuwać na następ-
ny rok.
 
Z którymi radnymi współpraca 
układa się panu najlepiej?
Tak jak już powtarzałem, współpra-
cuję ze wszystkimi. Rozmawiamy 
z klubem Prawa i Sprawiedliwości 
oraz z radnymi z komitetu Nam Za-
leży. Od każdego słyszę, że chce dla 
gminy i jej mieszkańców jak najle-
piej. I o to staramy się wszyscy, pra-
cując na co dzień na rzecz naszej ma-
łej ojczyzny.

Jak pan ocenia działania w zapo-
bieganiu pandemii COVID-19 na 
terenie naszej gminy?
Epidemia zaskoczyła cały świat. 
Zmagamy się z nią wszyscy. Pierw-
sza jej  fala dla naszego regionu oka-
zała się niezwykle trudna, ale udało 
się zapanować nad liczbą zakażeń. 
Wszystkie służby medyczne i mun-
durowe stanęły na wysokości za-
dania. Starosta  i burmistrz podej-
mowali szereg działań mających na 
celu troskę o bezpieczeństwo i zdro-
wie mieszkańców. Mieszkańcy rów-
nież starali się pomagać, organizując 
mnóstwo akcji społecznych. Musi-
my dalej zachowywać dystans spo-
łeczny oraz przestrzegać zasad bez-
pieczeństwa.

Na koniec chciałem zapytać o bez-
pieczeństwo mieszkańców w gmi-
nie Grójec. Sporo mówi się ostat-
nio o monitoringu.
To jest bardzo ważny temat, i to nie 
tylko ze względów bezpieczeństwa, 
gdyż  powstanie monitoringu przy-
czyniłoby się z pewnością do wyeli-
minowania nielegalnych wysypisk 
śmieci. Rozmawiałem już z komen-
dantem Straży Miejskiej i jest to je-
den z priorytetów na chwilę obec-
ną. Nagrania zabezpieczane na mo-
nitoringach miejskich są dowodem 
w wielu sprawach karnych.

Na osiedlu w Jasieńcu, przy budynku Czerska 2A, wybudowana 
została nowa altana śmietnikowa. Na przyszły tydzień planowany 
jest montaż oświetlenia z czujnikiem ruchu. Po dorobieniu 
odpowiedniej ilości kluczy zostaną one wydane mieszkańcom 
budynków Czerska 2A, Topolowa 1 oraz Topolowa 2. Następnie 
pojemniki, które dotychczas były ustawione przy parkingu, 
naprzeciwko budynku Topolowa 1, zostaną umieszczone w altanie.

NOWA ALTANA ŚMIETNIKOWA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
„Samopomoc” w Grójcu

ogłasza konkurs ofert na
ZAWARCIE UMOWY NAJMU 

LOKALU UŻYTKOWEGO
o pow. użytkowej 78 m2

Lokalizacja
GRÓJEC ul. KOZIETULSKIEGO 1 LOKAL UŻYTKOWY NR 2

1. Konkurs odbędzie się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej – Grójec 
ul. Mogielnicka 30D o godz. 1300 w dniu 10.12.2020r.

2. Oferty należy składać w sekretariacie Zarządu Spółdzielni Miesz-
kaniowej – Grójec, ul. Mogielnicka 30D do dnia  10.12.2020r. do 

godz.1100
3. Oferty złożone po terminie nie będą przyjmowane. Nie dopuszcza 

się wprowadzania jakichkolwiek zmian w złożonych ofertach.
4. Wadium w wysokości 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) należy 
wpłacić najpóźniej w dniu składania oferty (potwierdzenie wpłaty sta-
nowi element oferty) w kasie Spółdzielni   lub na konto  Spółdzielni  nr 
rach.: 18 9291 0001 0083 6856 2000 0010, w formie polecenia przele-

wu. Tytuł wpłaty: „ wadium dot. Wynajem lokalu użytkowego ul. Kozie-
tulskiego 1 lok. 2” 

5. Dowodem wpłaty wadium jest oryginał potwierdzenia przelewu z 
banku lub wpłaty do kasy Spółdzielni.

6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który konkurs wygrał zalicza się 
na poczet kaucji z tytułu umowy najmu lokalu użytkowego.

7. Osoby, które nie wygrały konkursu wadium wpłacone w formie go-
tówki mogą odebrać w kasie Spółdzielni Mieszkaniowej w ciągu 7 dni 

roboczych lub na wskazany rachunek bankowy.
8. Zwycięzca konkursu zobowiązany jest do zawarcia umowy w termi-
nie 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu pod rygorem utraty praw 

do jej zawarcia oraz wpłaconego wadium.
9. Oferta musi zawierać:

1. adres lokalu, którego dotyczy
2. ścisłe określenie przedmiotu ofert co do:

a) rodzaju proponowanej działalności
b) formy prowadzenia proponowanej działalności

c) inne dodatkowe propozycje lub informacje
3. imię i nazwisko oferenta, datę sporządzenia oferty

4. w zależności od charakteru prawnego podmiotu gospodarczego: 
-w przypadku osób fizycznych-zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, 
-w przypadku spółek prawa handlowego oraz innych osób prawnych 

nr KRS
5. pozostałe dokumenty dot. prowadzonej działalności gospodarczej-

REGON, NIP
6. oświadczenie, iż nie zalega z płatnościami wobec Spółdzielni Miesz-

kaniowej
7. dowód dokonania wpłaty wadium w oryginale

8. proponowaną wysokość opłaty czynszowej za 1 m2/m-c z tytułu naj-
mu lokalu. Kwota zostanie powiększona o obowiązujący podatek VAT.
10. Ofert należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach 

nie identyfikujących oferenta
11. Ogłaszający konkurs ma prawo swobodnego wyboru ofert oraz 

uznania bez podania przyczyny, że konkurs nie dał rezultatu.
12. Ogłaszający konkurs uprawniony jest do odwołania konkursu w ca-

łości lub części bez podania przyczyny lub unieważnienia konkursu. 
Unieważnienie konkursu wymaga uzasadnienia

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Zarządu Spół-
dzielni Mieszkaniowej, tel. (048) 664 25 52.
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GSK tuż przed startem
Dokończenie ze s. 1

Do przewożenia największych 
kontenerów GSK wykorzysta ko-
lejne auto – hakowiec. Ten samo-
chód, który spółka będzie użytko-
wać w ramach umowy leasingowej, 
trafi do Grójca dopiero w styczniu. 
– W przypadku papieru, szkła czy 
plastiku wożenie odpadów mały-
mi śmieciarkami bezpośrednio do 
RIPOK-u [Regionalna Instalacja 
Przetwarzania Odpadów Komu-
nalnych – red.] nie jest racjonalne 
ekonomicznie. Taniej jest zebrać 
większą ilość śmieci, załadować je 
do dużego kontenera na hakowiec, 
i dopiero wtedy je wywieźć – tłu-
maczy prezes GSK Janusz Gaweł.
– W dniach, w których hakowiec 
nie będzie jeździł na RIPOK, może 
być wykorzystywany jako zwykła 
śmieciarka – dodaje prezes.

Taniej ze zbiornikiem
Kontenery i pojazdy to oczywiście 
nie wszystko, co jest potrzebne do 
funkcjonowania spółki. GSK mu-
siała zakupić programy kompute-
rowe, licencje, a dla pracowników 
zajmujących się odbiorem – szaf-
ki, odzież ochronną i kontenery so-
cjalne.
Ledwie kilka dni temu na terenie 
bazy spółki w Kobylinie stanął też 
zbiornik na paliwo o pojemności 
5000 litrów. 
– Mając ten zbiornik, możemy ku-

pować paliwo hurtowo po nieco 
niższych cenach – wyjaśnia Janusz 
Gaweł. 

Lepsza kontrola
Równie istotna jak odpowiedni 
sprzęt jest właściwy system pra-
cy. Zapytaliśmy więc prezesa GSK 
o to, w jaki sposób od stycznia bę-
dzie wyglądał odbiór odpadów. – 
Mieszkańcy oraz wspólnoty otrzy-
mają ponumerowane pojemniki 
z kodami kreskowymi (na workach 
będą stosowane naklejki). Przy od-
biorze pracownik z każdego konte-
nera lub worka za pomocą skanera 
sczyta kod. Dane te natychmiasto-
wo zostaną przesłane do Wydzia-
łu Gospodarki Odpadami, zajmują-
cego się prowadzeniem ewidencji, 
naliczaniem opłat i kontrolą. W ten 
sposób gmina na bieżąco będzie 
otrzymywać informacje na temat 
ilości śmieci wystawianych przez 
danego mieszkańca oraz na temat 
tego, czy odpady są prawidłowo 
posegregowane – mówi Janusz Ga-
weł. – Dzięki temu będziemy mogli 
wyeliminować niektóre niezgodne 
z prawem praktyki – dodaje. 
Chodzi m. in. o sytuacje, w których 
mieszkaniec wystawia do odbioru 
5 kontenerów wypełnionych odpa-
dami, a – jeśli wierzyć deklaracji – 
mieszka tylko z dwójką domowni-
ków. Nie zgłasza bowiem do syste-
mu kilkudziesięciu cudzoziemców, 

którzy u niego pracują i produkują 
śmieci.
Inny popularny sposób na obcho-
dzenie systemu wykorzystują nie-
którzy przedsiębiorcy. Po prostu 
nie podpisują umów z firmami od-
bierającymi odpady (albo podpi-
sują na odbiór śmieci tylko z naj-
mniejszego kontenera). W efek-
cie śmieci powstałe w wyniku pro-
wadzenia działalności gospodar-
czej wrzucają do pojemników do-
mowych. System wprowadzony 
w GSK ma zapobiegać również ta-
kim sytuacjom.
System uszczelni się także na 
PSZOK-u. Tam pracownik rów-
nież będzie kontrolował, kto, ile 
i jakie przywozi odpady. 
– Nie może być sytuacji, że ktoś 
dwa razy w miesiącu przywozi na 
PSZOK kilkadziesiąt opon. A zda-

rzają się takie sytuacje. Przecież 
to obciąża każdego mieszkańca – 
mówi prezes.  

Plany na przyszłość
GSK ma plany rozwoju. Ich reali-
zacja zależy jednak od funduszy. 
– Chcielibyśmy zakupić belowni-
cę do papieru. Dzięki niej poczy-
nimy spore oszczędności. W kon-
tenerze zmieści się raptem 500 kg 
niezbelowanego papieru, a zbelo-
wanego – 10-12 ton – ma nadzieję 
Janusz Gaweł. 
Spółka oczekuje także na decyzję 
środowiskową, która jest niezbęd-
na, by wybudować przeładow-
nię. To kolejna inwestycja mają-
ca w dłuższej perspektywie cza-
su zmniejszyć koszty ponoszone 
przez GSK.

Dominik Górecki

21 listopada 1945 r. „Józef” 
zarządził zbiórkę na górach 
Paducha od zachodniej strony 
Grójca. Wieczorem stawiło się 
w pełnym rynsztunku bojowym 
72 mężczyzn. „Józef” postanowił 
rozbić Powiatowy Urząd 
Bezpieczeństwa Publicznego 
i uwolnić aresztowanych AK-
owców – wspominał największą 
akcję grójeckiego podziemia 
antykomunistycznego jej 
uczestnik, Ryszard Pietras (ps. 
„Cygan”).

Wspomnianym „Jó-
zefem” był konspi-
racyjny przełożo-
ny „Cygana”, Gró-

jecczanin z konieczności i wyboru, 
dowódca Ruchu Oporu Armii Kra-
jowej (podporządkowanego Stron-
nictwu Narodowemu) Stefan Gło-
gowski. Siedziba PUBP mieści-
ła się w Grójcu przy ul. Mogiel-
nickiej 15 w dawnym budynku za-
konnym Zgromadzenia Córek Ma-
ryi Niepokalanej. Podczas wojny 
Niemcy urządzili tu siedzibę Ge-
stapo. W kaplicy na poddaszu urzą-
dzili pomieszczenie do przesłuchań 
i salę sądową. W identyczny spo-
sób pomieszczenie było wykorzy-
stywane po wojnie przez UB. 

Odpowiedź na terror
Po zajęciu Grójca przez Armię 
Czerwoną 15 stycznia 1945 r.  
władzę w mieście i okolicy objął 
PUBP kierowany przez oficera so-
wieckiego NKWD, majora Kirpi-
czowa. Funkcjonariusze UB okra-
dali i terroryzowali miejscową lud-
ność, torturowali żołnierzy podzie-
mia w siedzibie „bezpieki”. Od-
powiedzią na komunistyczny ter-
ror sterowany przez Sowietów i re-
alizowany przez miejscowych ko-
laborantów był opór młodzieży, 
która działała w podziemiu w cza-

sie okupacji niemieckiej. W mar-
cu 1945 r. Głogowski za namową 
byłych młodych żołnierzy grójec-
kiego Obwodu AK, wywodzących 
się m.in. z Narodowej Organizacji 
Wojskowej oraz ze starszych człon-
ków Szarych Szeregów, zorganizo-
wał i jako komendant stanął na cze-
le ROAK. Podczas spotkania w go-
spodarstwie Stanisława Pietrzaka 
(ps. Stanisław”) na Kępinie powo-
łano komendę powiatową ROAK 
i rozdzielono zadania. W skład ko-
mendy weszli podporucznicy: Je-
rzy Łuczyński (ps.„Kruk Biały”),  
odpowiedzialny za szkolenie woj-
skowe i dywersję, Stanisław Wi-
śniewski (ps.„Morski”), szef wy-
wiadu (umieścił albo zdobył infor-
matorów w partiach politycznych 
i instytucjach publicznych, m.in. 
w PUBP). Żona Głogowskiego 
Krystyna (ps. „Lena”) została  łącz-
niczką.

Uwolnić żołnierzy podziemia 
Akcja żołnierzy dowodzonych 
przez „Józefa” miała doprowadzić 
do uwolnienia żołnierzy podziemia. 
Bezpieka więziła tam wówczas 

około 40 osób, w tym 5 członków 
ROAK z okolic Goszczyna. Mimo 
zmasowanego ognia nie uda-
ło się zdobyć więzienia. W wyni-
ku ostrzału zginęło dwóch wartow-
ników UB, Jan Krawiecki i Józef 
Stańczyk. Podczas odwrotu przez 
przypadek zastrzelono robotnika 
Stanisława Kaweckiego. Areszto-
wany został przez UB ranny w ata-
ku, 16-letni żołnierz ROAK, uczeń 
IV klasy Gimnazjum Ogólno-
kształcącego w Grójcu, Leon Ko-
morowski (ps. „Żbik”).

Zawsze wracamy po swoich 
Głogowski po akcji na PUBP prze-
niósł się do stolicy, przybrał nazwi-
sko Stefan Madanowski i zamiesz-
kał na Boernerowie, ale utrzymy-
wał stałe kontakty z oddziałem. 
W połowie stycznia 1946 r. odwie-
dził go Zbigniew Maliszewski (ps. 
„Rwal”) i poinformował, że Komo-
rowski przebywa w szpitalu Prze-
mienienia Pańskiego przy ul. Ko-
welskiej na warszawskiej Pradze. 
Przekonywał dowódcę, że nale-
ży go uwolnić. „Józef” zdecydo-
wał o przeprowadzeniu rozpozna-
nia i przygotował plan odbicia. 25 
stycznia 1946 r. kilku żołnierzy 
ROAK, w tym Głogowski, Mali-
szewski, Pietras, Władysław Kac-
przak (ps. „Artur”), Wiesław Caba-
nowski (ps. „Ciemny”), Jan Kwa-
pisz (ps. „Krępy”), Henryk Stefań-
ski, brat. ks. Bolesława oraz Jan Sa-
lanowski i Mieczysław Piotrowski 
z Pogotowia Akcji Specjalnej Na-
rodowego Zjednoczenia Wojsko-
wego, bez jednego wystrzału od-
bili Komorowskiego strzeżonego 
przez uzbrojonych funkcjonariuszy 
UB. Przez trzy miesiące Głogow-
ski ukrywał go i leczył w mieszka-
niu na Bornerowie. 

Przetrwała pamięć
W maju i czerwcu 1946 r. areszto-

75. rocznica akcji ROAK na siedzibę grójeckiej „bezpieki"

GRÓJECKA
SPÓŁKA
KOMUNALNA
Grójecką Spółkę Komunal-
ną (GSK) powołano z my-
ślą o powierzeniu jej spraw 
związanych z odbiorem od-
padów z terenu gminy Gró-
jec. Samorząd do tej decy-
zji pchnęły coraz wyższe 
ceny, jakie za swoje usługi 
życzą sobie firmy zajmują-
ce się wywożeniem śmieci. 
Trzeba jednak pamiętać, że 
pewne elementy wpływa-
jące na wysokość stawek 
dotyczą wszystkich firm 
działających w tej branży, 
w tym GSK. Mowa tu m. in. 
o wysokości opłaty środo-
wiskowej, podwyżek cen 
energii czy wzroście płacy 
minimalnej. Miejska spół-
kę należałoby także trakto-
wać w kategoriach długo-
terminowej inwestycji. Za-
kup belownicy, utworze-
nie przesypowni czy moż-
liwość wstępnego sorto-
wania odpadów w dłuż-
szej perspektywie cza-
su może sprawić, że opła-
ty dla mieszkańców gmi-
ny Grójec będą niższe niż 
gdzie indziej. W kolejnych 
latach spółka może rów-
nież przejmować zadania, 
które obecnie zlecane są 
przez gminę podmiotom 
zewnętrznym. Mowa o: 
utrzymaniu dróg, zapew-
nieniu czystości na ulicach, 
chodnikach oraz pielęgna-
cji miejskiej zieleni.Oczy-
wiście, wszystko to wyma-
ga umiejętnej organiza-
cji, odpowiedniego sprzę-
tu i czasu. Jest to bez wąt-
pienia szansa na poprawę 
usług komunalnych w na-
szym mieście.
   DG

wano „Józefa” i czołowych żołnie-
rzy oddziału. Głogowski został ska-
zany przez komunistyczny sąd na 
karę śmierci. Wyrok wykonano 6 lu-
tego 1948 r. w więzieniu na Rako-
wieckiej w Warszawie. Przetrwała 
jednak pamięć o tych, którzy nie zga-
dzali się na sowiecką okupację Polski 
i walczyli z nią z bronią w ręku. 

Tomasz Plaskota
Źródło zdjęcia S. Głogowskiego: H. 
Świderski, Armia Krajowa w obwo-
dzie Grójec „Głuszec”, DWN, War-
szawa 1993. 

Stefan Głogowski

Ładowarka zakupiona przez GSK
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Wystawy w Pracowni PAADM
Do 18 grudnia w Pracowni PAADM na Bankowej można zobaczyć 
wystawę malarstwa, rysunku i grafiki pt. „Świat Przedstawiony 
4 - obrazy zwierząt”. 

Obecna ekspozycja poświęcona jest tematowi, który w sztukach 
wizualnych jest nazywany animalistyką. Są to często przedstawie-
nia scen rodzajowych z udziałem zwierząt, które można było od-
krywać już w prehistorycznych malowidłach. Historia malarstwa 
pokazuje, iż ta tematyka przewija się przez wszystkie epoki. Nie-
trudno zauważyć, że życie zwierząt jest nierozerwalnie związa-
ne z ludzkim. Na wystawie w Pracowni PAADM będą Państwo mo-
gli  zobaczyć, z jakim zaangażowaniem autorzy prac stworzyli wi-
zerunki zarówno oswojonych jak i dzikich zwierząt. Podczas pra-
cy skupiali się nie tylko na oddaniu proporcji wymiarów, ale przede 
wszystkim na charakterze danego stworzenia. Część obrazów nasi 
młodzi twórcy poświęcili swoim pupilom, co znacząco wpłynęło na 
emocjonalny wymiar prac. 

Obrazy zaprezentowane na wystawie zostały stworzone w nastę-
pujących technikach plastycznych: akryl, akwarela, gipsoryt, gwasz, 
kredka, ołówek, pastele suche, pastele wodne, tempera, tusz japoń-
ski. Mnogość rozwiązań warsztatowych, jak i różnorodność przed-
stawionych wizerunków zwierząt, wskazuje na szeroki wachlarz za-
interesowań i indywidualizm autorów w doborze tematu. 

Autorzy prac: Hania Czernek, Lena Dulemba, Pola Dulemba, Ignacy 
Dziubiński, Marcel Dziubiński, Zosia Dziubińska, Hania Jackowska, 
Wiktoria Katus, Zosia Karas, Hania Krajewska, Maria Kraj, Zosia Kraj, 
Weronika Kusio, Kasandra Sadkowska, Rasima Shukurova.

Wystawa czynna od poniedziałku do czwartku: pon. 16:00 - 20:00, 
wt., śr. 17:00 - 20:00, czw. 14:00 - 20:00 w Pracowni Artystycznej PA-
ADM, ul. Bankowa 3/7 (wejście od podwórka, 2 piętro) w Grójcu.
                                                Anna Merska-Mitan

NASZE WYSTAWYArteterapia - warsztaty dla dzieci

Głównym założeniem 
warsztatów jest ode-
rwanie dzieci od tele-
fonów, komputerów 

i innych urządzeń elektronicz-
nych na rzecz kreatywnego spę-
dzenia czasu w twórczej atmos-
ferze, gdzie dzieci wyrażają swo-
je myśli i uczucia za pośrednic-
twem szeroko rozumianej sztuki 
i twórczości. Uczestnicy podczas 
zajęć mieli możliwość poznać 
bliżej własne odczucia i upodo-
bania, oraz uzewnętrznić je 
w działaniach plastycznych, po-
przez ruch (choreoterapia), bądź 
dźwięk (muzykoterapia). Zajęcia 
były dostosowane do wieku i go-
towości dzieci do udziału w zaba-
wie mającej na celu m.in. ekspe-
rymentowanie i poznawanie sie-
bie. Bezcenne były konsultacje 
oraz współpraca z dyrektorami, 
pedagogami oraz nauczycielami, 
szczególnie z grup przedszkol-
nych.
Autorskie warsztaty w każdej 
grupie wyglądały inaczej. Waż-
ne było stworzenie przestrzeni 
przyjaznej tworzeniu i atmosfery, 
w której każdy mógł czuć się bez-
piecznie. Szczególnym aspektem 
było skierowanie uwagi instruk-
tora na stymulowanie rozwoju 
potrzeby poznawczej uczestni-
ków, mającej na celu wejrzenie 
w głąb siebie, a w konsekwencji 
indywidualny sposób przeżywa-
nia przez nich uczuć i myśli. 

Kolory w ciele
Podczas pierwszych zajęć sku-
piliśmy się na odczuciach w cie-
le. Spośród wielobarwnych kar-
teczek dzieci miały za zadanie 
wybierać te kolory, które najbar-
dziej do nich przemawiały. W 3-5 
osobowych zespołach uczestnicy 
z zamkniętymi oczami intuicyj-
nie odkrywali barwy w ciele, na-
stępnie nanosili je na dane części 
odrysowanej na brystolu postaci, 
tworząc mapę odcieni i skojarzeń. 
Ustawione obok siebie mapy wy-
konane przez każdy z zespołów 
utworzyły wystawę. W niektó-
rych grupach przedszkolnych za-
prezentowana w ten sposób eks-
pozycja zachęcała dzieci do re-
fleksji na temat widocznej różno-
rodności odczuć koleżanek i ko-
legów. Kolejne ćwiczenie wyko-
nywaliśmy w ruchu, ugruntowa-
ło ono kontakt z poczuciem sie-
bie poprzez indywidualne sku-
pianie uwagi na poszczególnych 
częściach ciała oraz reagowanie 
poprzez ruch i dźwięk na odbie-
rane bodźce. Działanie to świet-
nie rozładowywało nadmiar ener-
gii u dzieci i pomagało utrzymać 
ich kontakt ze sobą. Zwieńcze-
niem zajęć było oddanie na kartce 
papieru aktualnego stanu samo-
poczucia i myśli poprzez rysunek 
w technice pasteli wodnych, któ-
re często dodatkowo rozbudzały 
ciekowość po rozcieraniu ich pal-
cami przy użyciu wody. 
W grupach wczesnoszkolnych 
uczestnicy w pełni oddali się 
współpracy, kreując barwne wi-
zerunki postaci w różnych do-
stępnych im technikach. Naj-
większym powodzeniem cieszył 

się kolaż w połączeniu z flama-
strami i pastelami.

Odkrywanie upodobań
Zadania z cyklu  „Ulubione, lu-
bię, nie lubię" rozpoczynał ruch 
bez słów. Na pytanie: "Czy lu-
bisz...?" można było odpowie-
dzieć krokiem w przód na "tak", 
stojąc w miejscu na „Tak sobie/
Nie wiem" lub krokiem do tylu na 
"Nie". Wszyscy startowali w jed-
nym szeregu, efekt końcowy za 
każdym razem w każdej grupie 
był inny. Swobodne odpowiedzi 
(z czasem coraz bardziej ekspre-
syjne) na pytania wzbudzały cie-
kawość, chęć samopoznania i wy-
rażania własnych upodobań. Ko-
lejne ćwiczenia były inspirowane 
metodami Edwarda de Bono oraz 
łączyły ruch i działania plastycz-
ne. Siadając w okręgu z kart-
ką przed sobą, każdy z uczestni-
ków wybierał sobie dowolny ko-
lor kredki. Dzieci rysowały po 
jednym elemencie i przechodziły 
o jedno miejsce/kartkę dalej. Ele-
menty kolejno podawał instruk-
tor. Były to np.: ulubiona zabawa, 
... jedzenie, ... przyjaciel. Zada-
nie to m.in. rozbudziło wyobraź-
nię uczestników oraz uwrażli-
wiło ich na własne, jak i innych,  
wybory. Na koniec warsztatów 
w jednej z grup 6-latków chło-
piec opowiedział o swoim wzru-
szeniu, kiedy dowiedział się, że 
jego kolega go lubi. Były też gło-
sy o tym, że dzieci lepiej się wza-
jemnie poznały, przez co stały się 
sobie bliższe. 
W trakcie zajęć z zakresu arte-
terapii uczestnicy mieli sposob-
ność rozwijania samoświadomo-
ści oraz zmiany sposobu odbio-
ru otaczającej ich rzeczywistości. 
Dzięki takim doświadczeniom 
dziecko zaczyna nabierać dystan-
su w stosunku do własnych, nie-
kiedy trudnych przeżyć, uczuć 

W ramach gminnej akcji „Stop Smartfonizacji” finansowanej przez Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpoczął się cykl warsztatów z zakresu 
arteterapii dla dzieci z grójeckich szkół podstawowych i przedszkoli. W zajęciach do 
tej pory uczestniczyło ponad 350 dzieci z terenu gminy Grójec.

i doświadczeń. Dzięki arteterapii 
można kształtować i rozwijać in-
teligencję emocjonalną a szcze-
gólnie takie jej aspekty jak identy-
fikowanie własnych stanów emo-
cjonalnych oraz wyrażanie ich 
w sposób nieraniący innych osób. 

Trochę o sobie
Instruktor zajęć: Anna Merska-
Mitan – magister sztuki, instruk-
tor arteterapii, artystka, malarka, 
animator kultury. W 2014 r. ukoń-
czyła Instruktorski Kurs Kwalifi-
kacyjny o specjalności „Artete-
rapia – Kultura przeciw Wyklu-
czeniu” organizowany przez Cen-
trum „Łowicka” – Dom Kultu-
ry w Dzielnicy Mokotów, War-
szawa. Uzyskała międzynarodo-
wy certyfikat, który posiada Re-
komendację Narodowego Cen-
trum Kultury. Od 11 lat prowa-
dzi warsztaty artystyczne, brała 
udział w licznych wydarzeniach 
kulturalno-artystycznych,  rów-
nież w przestrzeniach publicz-
nych, promując i wdrażając no-
woczesne metody edukacji oraz 
animacji kulturalnej, np. wyda-
rzenie pt. „Tajemniczy Ogród” 
w Parku Sieleckim w Warszawie 
(2017), czy działania z seniora-
mi w Parku Miejskim w Grójcu 
w ramach projektu „Uwolnij pa-
sję, doskonal duszę”. Równole-
gle była kuratorem oraz koordy-
natorem ponad stu wystaw arty-
stycznych i wydarzeń w Polsce 
(ART/X/TOYAMA w Grójcu – 
2019) i za granicą (Wystawa Mło-
dych Polskich Artystów „HORY-
ZONT” podczas Targów Sztu-
ki w Stambule w Turcji – 2012). 
Jej obrazy brały udział w wielu 
wystawach w Polsce i za grani-
cą, m.in. w Austrii, Japonii, Korei 
Południowej, Meksyku, uczestni-
czyła w licznych plenerach ma-
larskich.              
                      Pracownia PAADM

JOLANTA LUSA I BOŻENA GRZEJSZCZYK
Przygodę z malo-
waniem zaczęły w 
roku 2013 r. pod 
pieczą Anny Da-
rii Merskiej- Mitan 
(najpierw w pra-
cowni „Lemon”, 
później w Pracow-
ni Artystycznej 
Anny Merskiej-Mi-
tan „PAADM”). Ulu-
biona technika Jo-
lanty to akware-
la (ostatnio ekspe-
rymentuje z abs-
trakcją i akrylem), zaś Bożeny - pastele. Były członkiniami Stowa-
rzyszenia Plastyków Ziemi Grójeckiej (od 2016), a po jego reorgani-
zacji w 2018 roku, 
Grupy Plastyków 
Ziemi Grójeckiej 
(GPZG). Wystawia-
ły swoje prace w 
wystawach zbio-
rowych m.in . w 
Galerii Grójeckie-
go Ośrodka Kultu-
ry (GOK), Bibliote-
ce Pedagogicznej 
w Grójcu oraz Pra-
cowni Artystycznej 
Anny Merskiej-Mi-
tan „PAADM”.

Jolanta Lusa

Bożena Grzejszczyk
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Barwy dekomunizacji
Każda epoka, uważając się za najlepszą, zwykła nie pozostawiać na poprzedniej epoce suchej nitki i usuwać po niej wszelkie ślady, a zwłaszcza 
symbole. W niektórych przypadkach rozrachunek z przeszłością jest racjonalny, na ogół jednak przybiera formy dość karykaturalne, nieustannie 
racząc nas nakazowością i rozdzielczością, jakby naród wiecznie był za głupi, żeby samemu zadumać się nad meandrami historii.
„Pomnika hańby” wzniesionego  
w 1841 r. w Warszawie na cześć ofi-
cerów-lojalistów, którzy w Noc Listo-
padową 1830 r. okazali wierność ca-
rowi i zostali zabici przez młodych pa-
triotów, pozbyto się w 1917 r., za zgo-
dą okupantów niemieckich, a więc gdy 
w Królestwie Polskim powiało już nie-
podległością. Tu nie było żadnych 
wątpliwości, za to pewne kontrower-
sje wzbudziła wśród  współczesnych, 
zwłaszcza intelektualistów, sprawa roz-
biórki w latach 1924-1926  Soboru św. 
Aleksandra Newskiego, stojącego na 
placu Saskim, a symbolizującego car-
skie rządy w Kraju Nadwiślańskim.  
Wtedy to senator Wiaczesław Bogda-
nowicz uznał fakt niszczenia dzieł sztu-
ki i emblematów prawosławia za prze-
jaw polskiej nietolerancji oraz szowini-
zmu, psujący nam opinię na świecie. 

Wszędzie Dziadek
II Rzeczpospolita, notabene wybu-
rzywszy niemało cerkwi prawosław-
nych, stworzyła własny panteon naro-
dowych świętości, stawiając na pierw-
szym miejscu postać Józefa Piłsud-
skiego, Pierwszego Marszałka Polski. 
Gdzie nie spojrzeć, stały jego pomni-
ki i popiersia, jego imieniem nazywa-
no ulice, drogi, parki czy szkoły, a w  
imieniny Dziadka szkoły wysyłały do 
Belwederu kartki z życzeniami, na któ-
rych składowanie brakowało miejsca. 
Po śmierci Marszałka (12 maja 1935 
r.), stanowiącej zresztą asumpt do dal-
szej budowy jego kultu, szczególnie 
mocno propagowano w narodzie nabo-
żeństwo do prezydenta Ignacego Mo-
ścickiego i Edwarda Rydza-Śmigłego, 
od 10 listopada 1936 r. Marszałka Pol-
ski. Część owej mitologii runęła już we 
wrześniu 1939 r., a z resztą rozprawio-
no się po 1945 r. 

Dziecięca naiwność
Polska Ludowa uznała II RP za pań-
stwo faszystowskie, usuwając z prze-
strzeni publicznej  niemal wszystko, 
co kojarzyło się z sanacyjnym obo-
zem władzy, zarazem jednak powie-
lając wiele propagandowych schema-
tów międzywojnia. Zamiast słać listy 
do Piłsudskiego czy Mościckiego, sła-
no je do prezydenta Bolesława Bieruta, 
którego imieniny, podobnie jak urodzi-
ny Lenina czy Stalina, świętowała cała 
Polska. Co ciekawe, treść listów pisa-
nych  przez młodzież szkolną do Mo-
ścickiego i Bieruta jest uderzająco  po-
dobna. Dużo tu wiary, że prezydent jest 
ojcem jednakowo kochającym wszyst-
kie dzieci, kimś, kto wysłucha żalów, 
pomoże  w biedzie czy nieszczęściu. 
Cóż, dziecko zawsze potrzebuje ojca, 
a szkoła w każdej epoce stanowi wy-
godne narzędzie propagandy państwo-
wej. Z kronikarskiego obowiązku od-
notujmy, że po  II wojnie  światowej 
w Grójcu Piotr Skarga przestał być pa-
tronem szkoły średniej (zastąpiono go 
Aleksandrem Zawadzkim), tak samo 
jak Piłsudski patronem ulicy (zastąpio-
no go Związkiem Walki Młodych). 

Odgrzewane  i świeże
Po wyborach czerwcowych 1989 r. 
rozpoczęło się  usuwanie z przestrze-
ni publicznej symboli socjalizmu, i to 
bardzo widowiskowo, od zburzenia 
w stolicy pomnika  „krwawego Fel-
ka”. W ich miejsce zaczęto przywra-
cać symbole II RP, państwa uznanego 
przez III RP za idealne, a także wpro-
wadzać nowe, wywodzące się przede 
wszystkim z etosu walki z komuni-

zmem, jakby zapomniano, że histo-
ria Polski nie zaczyna się od  II wojny 
światowej, oraz z najnowszej tradycji  
Kościoła katolickiego. W Grójcu naj-
pierw przywrócono Piłsudskiemu pa-
tronat ulicy, a potem w parku odsłonię-
to jego pomnik, chociaż park, o czym 
zapomniano, od 1917 r. nosił (a może 
jeszcze nosi) imię Tadeusza Kościusz-
ki. Gdy 14 sierpnia 1994 r. biskup Zbi-
gniew Kraszewski święcił piaskowco-
wy monument, zerwał się wiatr, omal 
nie zrywając mu z głowy mitry, jakby 
ktoś chciał przypomnieć, że arcybiskup 
krakowski Adam Sapieha sprzeciwił 
się złożeniu trumny Marszałka w kryp-
cie św. Leonarda na Wawelu. W ostat-
nich latach, jakby w odpowiedzi na pe-
erelowską laicyzację, przy wielu ko-
ściołach stanęły pomniki Papieża Po-
laka, którego niemal powszechnie wy-
bierano patronem szkół i ulic, podobnie 
jak Prymasa Tysiąclecia, Stefana Wy-
szyńskiego. Wartość artystyczna wspo-
mnianych posągów często budzi wąt-
pliwości, w niektórych przypadkach 
można nawet mówić wręcz o karyka-
turze Ojca Świętego. Zdaniem znacz-
nej części środowiska plastycznego, 
odpustowo prezentuje się też grójecki 
Piłsudski, niedawno zresztą pomylony 
przez jakiegoś  cudzoziemca ze Stali-
nem. Niewątpliwie dobrze się stało, że 
wreszcie umieszczono  na pomniku ta-
blicę, informującą, że  ów starszy pan 
w czapce maciejówce był Marszał-
kiem – przechodnie nabiorą respektu. 

Zamieszanie
III RP ma już na karku trzydziestkę. 
Rządzący są w siódmym niebie, bo-
wiem wydaje im się, że  dzięki kon-
sekwentnej realizacji ustawy dekomu-
nizacyjnej (z 1 kwietnia 2016 r.) pro-
ces usuwania pozostałości socjalizmu 
przyniósł wymierne efekty. Przypo-
mnijmy, iż pełna nazwa ustawy brzmi: 
Ustawa o zakazie propagowania ko-
munizmu lub innego ustroju totalitar-
nego przez nazwy jednostek organi-
zacyjnych, jednostek pomocniczych 
gminy, budowli, obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej oraz pomniki. 
Na wyrzucenie z przestrzeni publicz-
nej niewłaściwych symboli i zastąpie-
nie ich właściwymi dano samorządom 
czas do 2 września 2017 r. Zgodnie 
z ustawą, gdyby dany samorząd ocią-
gał się z dekomunizacją swojej ma-
łej ojczyzny, wojewoda został upraw-
niony, po konsultacji z Instytutem Pa-
mięci Narodowej, do wydania zarzą-
dzenia zastępczego i zmienienia nazwy 
ulicy na inną. Powstało niemałe zamie-
szanie. W praktyce zmiana nazw ulic 
oznaczała przecież, poza dylematami 
intelektualno-politycznymi  prezyden-
tów, burmistrzów, wójtów i radnych, 

podjęcie wielu czynności: zmiany ta-
blic na budynkach, zmiany nazw przy-
stanków komunikacji miejskiej, a tak-
że wykonanie określonych czynności 
urzędowych przez mieszkańców i za-
rządców nieruchomości oraz właści-
cieli firm.

Kogo to obchodzi?! 
Co na to wszystko zwykli ludzie? Oni, 
abstrahując od uniesień z pierwszych 
lat transformacji ustrojowej, kiedy ła-
twowiernie myślano, że oto nadszedł 
czas beztroski i  dobrobytu, nie licząc 
późniejszych spektakularnych przy-
padków pomnikowych, nagłośnio-
nych przez media, raczej niespecjal-
nie interesują się, kto jest patronem uli-
cy czy szkoły, albo co to za gość gapi 
się na nich z cokołu. Bo kogo tak na-
prawdę, oprócz wszelkiej maści spe-
cjalistów od dzielenia narodu, rajcują 
takie błahostki, gdy pędzi się z jednej 
roboty do drugiej, by utrzymać dom? 
Szczęściem zawsze znajdzie się jakiś 
Don Kichot. Czy Piotr Skarga został-
by w 1990 r. w Grójcu ponownie  pa-
tronem LO, gdyby Zygmunt Kamiń-
ski, absolwent przedwojennego gim-
nazjum, nie niepokoił od roku 1980 
swoimi listami i petycjami pedagogów 
i uczniów LO, luminarzy Polski Lu-
dowej oraz przewodników Kościoła 
rzymskokatolickiego? Wiercił wszyst-
kim dziurę w brzuchu, aż wreszcie, gdy 
korzystniej dla jezuity   powiał wiatr 
dziejów, dopiął swego. A potem fala 
skargowska rozlała się po całym mie-
ście, chociaż nie każdemu grójczanino-
wi byłoby łatwo coś o ks. Piotrze po-
wiedzieć. Wielu obywateli grodu, po-
mimo że Pietrusiaka zastąpiono Ban-
kową, na miejsce Świerczewskiego 
powróciła POW, a na miejsce ZWM 
powrócił Piłsudski, wciąż – z przy-
zwyczajenia – mieszka na Pietrusiaka, 
chodzi do znajomych na Świerczew-
skiego i  robi zakupy na ZWM. Ilu au-
tochtonów, pytanych przez przyjezd-
nych, jak dojechać pod dany adres, 
potrafi zlokalizować określoną ulicę? 
Tyle teraz ulic  w naszym mieście, że 
się może w głowie pokiełbasić. 

Zawadzki
Ilu grójeckich licealistów epoki Go-
mułki i Gierka kojarzy postać Alek-
sandra Zawadzkiego (1899-1964), 
wieloletniego wicepremiera i prze-

wodniczącego Rady Państwa? 
W 1990 r. przestał on być patronem 
LO, a potem ulic i innych instytucji 
w Polsce. Najwyraźniej nie pomógł 
mu fakt, pomijany w oficjalnych ży-
ciorysach pisanych w okresie PRL
-u, że w 1920 r. na ochotnika wal-
czył w wojnie z bolszewikami i od-
znaczony został Krzyżem Walecz-
nych. I tak należał on do tych przed-
stawicieli tzw. komunistycznego reżi-
mu, którzy najdłużej utrzymywali się 
w przestrzeni publicznej. Dzięki sa-
morządowi Warki stał się nawet sym-
bolem tego, że problem dekomuniza-
cji można obejść, a przy okazji zaosz-
czędzić trochę czasu i  forsy. W 2011 
r. Towarzystwo Miłośników Warki 
zgłosiło postulat wykluczenia Alek-
sandra Zawadzkiego z patronatu uli-
cy i zastąpienia go rotmistrzem Pilec-
kim, w ostatnich latach niemal eta-
towym patronem ulic. Ankieta prze-
prowadzona wśród właścicieli pose-
sji znajdujących się przy ulicy wyka-
zała, że w większości są oni „prze-
ciwko zmianie nazwy ulicy,  jedno-
cześnie nie wykazując wiedzy, kim 
była osoba, której imieniem nazwa-
na była ulica”. 

Genialna Warka!
Wtedy ktoś wpadł na fenomenalny 
pomysł, by Aleksandra Zawadzkie-
go zastąpić Aleksandrem Zawadz-
kim. Wystarczyło wpisać w Google 
nazwisko, aby wyskoczył Aleksan-
der Zawadzki (1798-1868), profesor 
Uniwersytetu Lwowskiego, przy-
rodnik.  W 2012 r. Rada Miejska 
Warki podjęła prekursorską uchwa-
łę o nadaniu licy, stanowiącej dział-
kę ewidencyjną nr 1324, imienia 
Aleksandra Zawadzkiego. Obyło się 
bez kosztów! O wareckim rozwiąza-
niu głośno zrobiło się w całym kra-
ju, a w gminie Pszczyna na Górnym 
Śląsku w roku 2017 zostało ono po 
prostu skopiowane, z powołaniem 
się na źródło inspiracji, czyli na mia-
sto nad Pilicą. I tak Aleksander Za-
wadzki – komunista przepoczwa-
rzył się w Aleksandra Zawadzkiego 
– profesora, który zapewne miesz-
kańcom ulic jego imienia w Warce 
oraz w Ćwiklicach i Rudołtowicach 
(gmina Pszczyna) jest tak samo obcy 
czy obojętny jak pozbawiony patro-
natu przewodniczący Rady Państwa. 

Krasicki
Dziwne, że podobnego zabiegu nie 
zrobiono w przypadku Janka Krasic-
kiego, działacza komunistycznego. 
A przecież wystarczyło kliknąć w Go-
ogle, by wyskoczył Jan Krasicki (zm. 
1639), stolnik owrucki czy Jan Kanty 
Krasicki (1837-1893), galicyjski poli-
tyk i działacz gospodarczy – a może 
funkcję patrona zgodziliby się przyjąć 
Jan Krasicki (rocznik 1954), profesor 
filozofii, pracownik naukowy Uni-
wersytetu Wrocławskiego? W każ-
dym razie Janek Krasicki jako patron 
wareckiej ulicy przetrwał do 2017 r., 
kiedy to wojewoda mazowiecki wy-
mienił go na generała Leopolda Oku-
lickiego, komendanta głównego Ar-
mii Krajowej, sądzonego w tzw. pro-
cesie szesnastu w Moskwie i tamże 
w 1946 r. zamordowanego. Tak pew-
nie będzie lepiej, chociaż nie brak gło-
sów, że nowy patron odpowiedzialny 
jest za podjęcie decyzji o wybuchu 
powstania warszawskiego, które 
okazało się tragedią dla stolicy i se-
tek tysięcy jej mieszkańców. Są na-
wet przesłanki źródłowe, że Okulic-
ki doprowadził do rozpoczęcia po-
wstania jako agent NKWD – zatem 
pomimo ewidentnych kontrowersji 
został patronem ulicy, i to pewnie 
niejednej. Na zawsze? Przecież po-
tem  przyjdzie, chyba że już jest, IV 
RP, po niej V RP, po tej zaś VI RP, 
i każda zrobi swoje. Jak tu nie zwa-
riować?

Postawmy się na ich miejscu
Cóż, poplątane są polskie dzieje, 
chociaż tym, którzy jeszcze bardziej 
je plączą, wydaje się, że wszystko 
jest proste, czyli czarno-białe. Gdy-
byśmy żyli w  czasach młodego Za-
wadzkiego (polityka), może sami 
znienawidzilibyśmy Piłsudskiego 
za krwawy zamach stanu (zginęło 
w nim około 400 osób, czyli znacz-
nie więcej niż w stanie wojennym), 
wstąpilibyśmy do KPP albo, jak brat 
patrona Miejsko-Gminnej Bibliote-
ki Publicznej w Grójcu, wyjechali-
byśmy do ZSRR, wierząc w to, że 
komuniści zbudowali tam raj na zie-
mi. Zresztą, każdy człowiek popeł-
nia błędy, a pierwszym z nich bywa 
już, niestety, samo przyjście na ten 
dziwny świat. 

Remigiusz Matyjas

Aleksander Zawadzki



ŻYCIE GRÓJCA  |           LISTOPAD 2020 KULTURA/NASZE SPRAWY 11

Stowarzyszenie Koło Gospodyń 
Wiejskich z Lesznowoli uzyskało 
dofinansowanie ze Starostwa 
Powiatowego w Grójcu na 
organizację biegu przełajowego 
dla dzieci i młodzieży, który 
honorowym Patronatem objął 
starosta Krzysztof Ambroziak oraz 
burmistrz Dariusz Gwiazda.

Impreza odbyła się 25 paździer-
nika, dokładnie w dniu zmia-
ny czasu z letniego na zimowy, 
w Lesznowoli na terenie Szkoły 

Podstawowej im. Bajkopisarzy Świa-
ta przy wsparciu Wolontariatu Szkol-
nego.
– To był dzień pełen najprzeróżniej-
szych emocji, cudnych wrażeń, dobrej 
zabawy, sportu, prawdziwej, zdrowej 
rywalizacji, jednak czas przygotowań 
był bardzo trudny i niepewny – mó-
wią organizatorki z KGW.

Trudności
Z dnia na dzień wprowadzane były 
obostrzenia i zakazy związane z pan-
demią COVID-19. Organizatorki śle-
dziły na bieżąco zmiany, wprowa-
dzane przez rząd. Mimo wielu nie-
pewności, po sprawdzeniu wszel-

Udało się zmienić czas na aktywny
kich możliwości, konsultacjach z sa-
nepidem, policją, urzędami udało się 
zorganizować event z zachowaniem 
wszelkich procedur.
Było to bardzo pozytywne wydarze-
nie, zważając na czas jego organiza-
cji, niezbędne dla zdrowia i nie tylko 
fizycznego. Wlało ono w nas wszyst-
kich nadzieję i pozwoliło na oderwa-
nie się od codzienności i aktualnych 
problemów.

Integracja i sport
Dzięki przygotowaniom i samemu 
wydarzeniu uczestnicy oraz organi-
zatorzy wspaniale zintegrowali się, 
odbudowane zostały relacje i wię-
zi poprzez wspólne spędzanie cza-
su na świeżym powietrzu, uprawia-
jąc sport.
Sam bieg był podzielony na kil-
ka dystansów dla różnych grup wie-
kowych, a wzięło w nim udział 105 
dzieci. Frekwencja przerosła naj-
śmielsze oczekiwania organizatorów. 
Biegi były bardzo emocjonujące, wi-
dać było wielkie zaangażowanie nie 
tylko zawodników, ale i rodziców, co 
niektórzy przyjechali z dalszych za-
kątków Polski, co cieszy dodatkowo.

Pomogli partnerzy
Podczas imprezy, oprócz biegu, było 
mnóstwo innych atrakcji, które udało 
się zorganizować i sfinansować rów-
nież dzięki parterom i wsparciu lokal-
nych przedsiębiorców.
Dla dzieci dostępny był dmuchaniec, 
była strefa wypoczynkowa z gorą-
cą herbatą i pysznymi jabłkami, były 
pokazy sprzętu strażackiego (dzię-
ki OSP Zalesie) oraz sesje zdjęciowe 
i filmy. Przed każdym biegiem, przy 
głośnej i radosnej muzyce, były pro-
wadzone rozgrzewki przez profesjo-
nalnego trenera.

Nagrody
Na dzieci czekały wspaniałe nagrody 
i bogate pakiety startowe, a wejście 
na podium dostarczyło mnóstwa nie-
zapomnianych emocji. 
Okazało się, że dzięki temu wyda-
rzeniu, większość uczestników roz-
budziło w sobie pasję do biegania 
lub też odkryło talent do dalszego 
rozwoju, dzięki czemu, miejmy na-
dzieję, będą z sukcesami brać udział 
w zawodach sportowych na szcze-
blu gminnym, powiatowym, woje-
wódzkim lub nawet ogólnopolskim. 

Do tej chwili do organizatorów spły-
wają podziękowania od rodziców 
uczestników.
Sukces ten zapewne zmotywuje 
KGW do organizacji kolejnego spor-
towego wydarzenia. Trzymamy kciu-
ki, żeby dziewczynom udało się bez-
problemowo organizować kolejne 
potrzebne i atrakcyjne wydarzenia 
w naszej gminie.

Podziękowania
Dziękujemy za pomoc Starostwu Po-
wiatowemu, Gminie Grójec oraz lo-

kalnym firmom wspierającym wyda-
rzenie rzeczowo i finansowo: TAN-
GA Budownictwo, JumpWorld, Ad-
venturA, Estancia Group, Grzegorz 
Gos Trener Personalny, Gromed, Ja-
sny Plan, Gospodarstwo Lewandow-
scy, Staży Pożarnej OSP Zalesie, 
Siedzę na Palecie, Maciek Ogrod-
nik, a także Publicznej Szkole Pod-
stawowej w Lesznowoli za wzoro-
wą współpracę i udostępnienie szko-
ły oraz Wolontariatowi Dobre serce 
działającemu przy szkole!                             
                                                   Redakcja

Tegoroczną edycję Turnieju 
Wiedzy o Grójcu i Regionie 
Grójbój, zadedykowaną 
dworom i pałacom grójeckich 
ziemian, odwołano ze względu 
na panującą pandemię. Udało 
się jedynie (i aż) przeprowadzić 
jego część plastyczną.

Szkoda, bo bibliotekarze 
włożyli dużo pracy i za-
angażowania w przygo-
towanie konkursu wie-

dzy, tj. wybór literatury, informo-
wanie szkół, powielenie materia-
łów, ułożenie pytań dla uczest-
ników i odpowiedzi dla Jury, 
a uczniowie i nauczyciele zaczęli 
się do niego przygotowywać  już 
po feriach zimowych. Grójbój co 
roku jest bardzo ważnym wyda-
rzeniem, zatem mamy nadzie-
ję, że wieloletniej tradycji już 
wkrótce uczynimy zadość.  
Póki co udało nam się przepro-
wadzić część plastyczną Grójbo-
ju. 19 listopada komisja pod prze-
wodnictwem Magdaleny Sep-
czyńskiej, pełniącej obowiązki 
dyrektora, oceniła 37 prac, któ-
re wpłynęły do organizatorów. 
W skład jury weszli również: 
plastyk p. Daria Pelchen, histo-
ryk dr Remigiusz Matyjas i bi-
bliotekarz Mirosława Krawczak. 

Grójbój - na razie w wydaniu plastycznym
Mieli oni twardy orzech do zgry-
zienia, co zaowocowało nagro-
dami równorzędnymi. 

Grand Prix z ołówkiem
Grand Prix, czyli „wielką nagro-
dę”, otrzymał Kacper Zarychta 
z PSP w Lesznowoli, który na-
rysował ołówkiem dwór w Tu-
rowicach, obiekt będący naj-
częstszym tematem podejmo-
wanym przez uczestników kon-
kursu. Uczniowie często ilustro-
wali również polowanie w Sta-
niszewicach, w którym wziął 
udział słynny malarz Julian Fa-
łat, a także bal u Romana Dal 
Trozzo w Długowoli. Dla auto-
rów prac inspiracją była litera-
tura zgromadzona w Czytelni 
Miejsko-Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Grójcu, obowiązują-
ca zresztą również uczestników 
konkursu wiedzy. 
Jury podkreśliło różnorodność 
technik plastycznych, które za-
stosowali uczniowie. Były pra-
ce wykonane na szkle, płótnie, 
z wykorzystaniem plasteliny.
Organizatorzy dziękują uczest-
nikom konkursu, ich rodzi-
com oraz nauczycielom. Nagro-
dy i wyróżnienia w postaci bo-
nów podarunkowych można bę-
dzie odebrać 15 grudnia 2020 r. 

w MGBP w Grójcu. Ze względu 
na konieczność zachowania cią-
głości pracy w bibliotece i za-
chowania zasad bezpieczeństwa  
–  organizatorzy podadzą na swo-
jej stronie godzinę i sposób od-
bioru nagród.
   M. Krawczak, M. Sepczyńska

LISTA LAUREATÓW
I nagroda: Bartosz  Kiljański 
(PSP w Zaborowie)  oraz Daria 
Opałka  (PSP nr 1 w Grójcu).

II nagroda: Julia Prokopczyk  
(PSP w Ostrołęce) oraz Miłosz  
Świderski (PSP w Lesznowoli).

III nagroda: Michał Lewandow-
ski (PSP w Zaborowie) i Sylwia 
Machoń (PSP w Lesznowoli). 

Wyróżnienia: Zuzanna Jarosz i  
Kinga Kisiel (PSP w Drwalewie), 
Zuzanna Anyszkiewicz, Wikto-
ria Czwarno i Nikola Zawadzka 
(PSP w Ostrołęce), Paweł Dudek 
i Szymon Skwirowski (PSP w Za-
borowie), Natasza Mazur (PSP w 
Lesznowoli), Oliwia Ostrowska 
(PSP nr 1 w Grójcu). 

Grand Prix: Kacper Zarychta 
(PSP w Lesznowoli).

Wspaniałe właściwości tera-
peutyczne pracy z gliną na za-
jęciach ceramicznych są udo-
wodnione i znane nie od dziś. 
Lepienie wspiera rozwój mo-
toryki małej – tzn. sprawno-
ści dłoni i palców. Podczas pra-
cy ćwiczymy cierpliwość, sku-
pienie i precyzję, a także samo-
dzielność. 
Lepienie w glinie wpływa anty-
stresowo, to forma terapii przez 
sztukę, jest zalecana nie tylko 
najmłodszym, jest świetną for-
mą na relaks dla osób w każ-
dym wieku. 
Takie właśnie są nasze zajęcia, 
łączące młode pokolenie twór-
ców z nieco starszymi miłośni-
kami tworzenia prac ceramicz-
nych. 
Oprócz rozwoju zaintereso-
wań, rozbudzamy wyobraźnię 
i pobudzamy twórcze myśle-
nie. Wolne chwile, które można 
spędzić korzystając z kompute-
ra czy smartfona, zamieniamy 

CERAMIKA ŁĄCZĄCA POKOLENIA 
W GRÓJECKIM OŚRODKU KULTURY

na czas wypełniony kreatywno-
ścią, pobudzając poczucie este-
tyki i umiejętności plastyczne.
Udało się nam zrealizować wie-
le tematów. Wykonane prace 
często otrzymują nazwy, jak np. 
czarka, jedna nazwana „Błękit-
nym jeziorem”, a druga „Turku-
sowym wspomnieniem”. Misy 
zdobione jesiennymi motywa-
mi, oryginalne tace, zabawne 
serca, rybki, duszki… to tyl-
ko część pomysłów. Możliwo-
ści ogranicza jedynie przestrzeń 
pieca lub  kolor  szkliwa. Jed-
nak po wypale prace zaskakują 
nas swoją oryginalnością i pięk-
nem. W oczekiwaniu na kolej-
ne zajęcia gratuluję wszystkim 
uczestnikom wytrwałości i chę-
ci do pracy. Ciekawe co ulepimy 
następnym razem…Zajęcia od-
bywają się w ramach przygoto-
wań przed konkursami plastycz-
no- ceramicznymi. Zapraszam. 

Opiekun zajęć
Agnieszka Kazała
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Był typem piłkarskiego obie-
żyświata, ale szczegól-
ne miejsce w jego sporto-
wym życiu zajmowało gró-

jeckie Mazowsze, w którym pracował 
aż czterokrotnie. W tym czasie prowa-
dzone przez niego drużyny dwukrotnie 
awansowały do IV ligi, zdobywały Pu-
char Polski na szczeblu Radomskiego 
Okręgowego Związku Piłki Nożnej. 
Jego piłkarze potrafili rywalizować, jak 
równy z równym, z samą Legią War-
szawa, a nawet pokonać ekstraklasową 
Pogoń Szczecin czy Świt Nowy Dwór 
Mazowiecki. Kiedy odchodził z klubu, 
drużyna szybko spadała do niższej kla-
sy rozgrywkowej. 

Przyjaciel Engela
Urodził się 10 lipca 1951 r. w Gdań-
sku, ale dzieciństwo i młodość spędził 
we Włocławku. Tam poznał i zaprzy-
jaźnił się z późniejszym selekcjonerem 
reprezentacji Polski w piłce nożnej, Je-
rzym Engelem. 
– Graliśmy razem w juniorskich ze-
społach piłkarskich, a później w senio-
rach. Był skutecznym napastnikiem, 
ale, co najbardziej cenne, był wspania-
łym kolegą, jednym z najweselszych 
kompanów, jakich miałem w wieku 
juniorskim i podczas studiów w Aka-
demii Wychowania Fizycznego Józefa 
Piłsudskiego w Warszawie. Był duszą 
towarzystwa, a jego fantazja wybiega-
ła daleko poza codzienne studenckie 
psoty. O jego żartach krążyły legendy; 
wjazd na oklep na koniu do akademika 
jest trudny do przebicia nawet dla naj-
większych żartownisiów – wspomi-
na na swojej stronie internetowej tre-
ner Engel. 
Jako piłkarz Andrzej Prawda repre-
zentował barwy Kujawiaka Włocła-
wek, a także warszawskich klubów: 
AZS AWF, Marymontu i Polonii. Póź-
niej zajął się profesją trenerską, m.in. 
w dwóch meczach prowadził pierwszy 
zespół Jagiellonii w sezonie 1988/89 
ówczesnej I ligi.

Grójecka mieszanka
Do Grójca trafił latem 1993 r. Zatrud-
nienie go zarekomendował ówczesne-
mu prezesowi Mazowsza, Andrzejo-
wi Borzechowskiemu, bramkarz i wte-
dy grający trener, Mirosław Łukie-
wicz. Znał on trenera Prawdę z czasów 
wspólnej pracy w III-ligowym Elektro-
niku-Polkolor Piaseczno. 
Grójecka drużyna występowała wów-
czas w lidze okręgowej. O jej sile stano-
wili miejscowi zawodnicy, jak wspo-
mniany Mirosław Łukiewicz, Ro-
bert Nojek czy Cezary Baranowski. 
Wzmocnieniem z zewnątrz był m.in. 
wychowanek stołecznej Gwardii, An-
drzej Macieńko. 
– Miał świetne uderzenie z dystansu, 
był postrachem okolicznych drużyn – 
wspomina Marian Iwański, który przez 
wiele lat pełnił funkcję kierownika dru-
żyny. 
– Trener Prawda zawsze przykładał 
wiele uwagi do przygotowania fizycz-
nego, które zespół szlifował na obozach 
treningowych, m.in. we Włocławku. 
Potrafił też scementować dwie grupy: 
naszych wychowanków i zawodników 
przyjezdnych – podkreśla Artur Kukuł-
ka, wieloletni pracownik klubu, a wte-
dy jeszcze kibic Mazowsza. 
Tak stworzona przez trenera Praw-
dę „mieszanka” przyniosła sukcesy 
już w pierwszym sezonie jego pra-
cy w Grójcu. Drużyna zajęła na ko-
niec rozgrywek trzecie miejsce, które 

Andrzej Prawda- trener, którego Grójec nie zapomni
Wygrał w życiu wiele meczów, ale przegrał najcięższą walkę. W wieku 69 lat 
zmarł współtwórca największych sukcesów w historii grójeckiej piłki nożnej, 
trener Andrzej Prawda. 

zagwarantowało awans do IV ligi ra-
domsko-lubelskiej. Zdobyła też Pu-
char Polski na szczeblu okręgu ra-
domskiego. Jak relacjonowały lokal-
ne media, półtora tysiąca ludzi oglą-
dało finał w Grójcu, w którym Ma-
zowsze 2:1 po golach Marcina Paw-
laka i Dariusza Kostrzewskiego po-
konało MG MZKS Kozienice. 
W trzech kolejnych sezonach pod-
opieczni Andrzeja Prawdy ocierali się 
o awans do III ligi. Sezon 1994/95 za-
kończyli na drugim miejscu w tabeli. 
Sezon 1995/96 na trzecim. Na półmet-
ku kolejnych rozgrywek drużyna była 
liderem, ale po słabszej wiośnie uplaso-
wała się ostatecznie na trzecim miejscu 
podium. Po tym sezonie z klubu od-
szedł trener Prawda. 

Powrót 
Był rok 1998. Czasy reformy admi-
nistracyjnej, z którą związana była 
reorganizacja rozgrywek piłkarskich. 
Mazowsze, już bez trenera Prawdy, 
zajęło co prawda dość wysoką, szó-
stą lokatę w tabeli, ale na skutek re-
formy spadło do ligi okręgowej. 
Wiosną 1999 r. na stadion przy uli-
cy Laskowej wrócił trener Andrzej 
Prawda (zastąpił Jana Grabskiego), 
a jego podopieczni wygrali pewnie 
całe rozgrywki i wrócili do IV ligi. 
Awansowali też do finału Pucha-
ru Polski na szczeblu ROZPN, ale 
w nim przegrali po rzutach karnych 
z Pilicą Białobrzegi. 

Trzeba ryzykować
Jak pisały wtedy lokalne media, pił-
karze Mazowsza w przekroju całego 
sezonu zasłużyli na awans, bo grali 
najrówniej. 
– Udało nam się bezboleśnie przejść 

etap przebudowy zespołu. Kiedy 
wcześniej pracowałem w Grójcu 
o obliczu zespołu decydowali Ma-
cieńko, Łukiewicz i Pawlak. Dziś 
ciężar gry spoczywa na Samborskim, 
Gaiku i Komarze – mówił w jednym 
z wywiadów trener Prawda. 
W ważnych meczach szkolenio-
wiec nie bał się stawiać na młodych 
zawodników z Grójca, jak choćby 
Pawła Pałaszewskiego, Mariusza 
Kotańskiego czy Przemysława Durę. 
– Trener musi podejmować ryzyko. 
Stawiać na młodość – przekonywał 
wówczas Prawda. 

Trzeci  i czwarty raz
Po raz trzeci na stadion przy ulicy 
Laskowej wrócił w marcu 2004 r., 
kiedy zespół występował w III lidze. 
Jak mówi ówczesny prezes klubu, 
Mieczysław Czekański, to właśnie 
w tym okresie miał miejsce najwięk-
szy sukces w historii Mazowsza Gró-
jec, czyli wejście do rundy grupowej 
Pucharu Polski na szczeblu ogólno-
polskim.
– Rozegraliśmy wtedy dwa bardzo 
dobre mecze z Legią Warszawa. Na 
Łazienkowskiej przegraliśmy 0:1, 
a w Grójcu 1:2, więc wstydu wiel-
kiego nie przynieśliśmy. Wygrali-
śmy z czołową wtedy drużyną Eks-
traklasy, Pogonią Szczecin, a także 
z występującym w I lidze Świtem 
Nowy Dwór Mazowiecki – wspo-
mina Czekański. – Pan trener Praw-
da przyszedł do nas już po rozpoczę-
ciu sezonu 2003/2004, kiedy zespół 
był zagrożony spadkiem. Dzięki serii 
zwycięskich gier zakończyliśmy roz-
grywki w środku tabeli – dodaje. 
Mieczysław Czekański zwraca także 
uwagę, że szkoleniowiec potrafił wy-
krzesać ze swoich podopiecznych to, 
co najlepsze.
– Zawodnicy, którzy nie byli gwiaz-
dami, pod jego okiem w krótkim 
czasie potrafili zajść bardzo daleko. 
Wspomnę tu chociażby Mariusza 
Soleckiego czy Piotra Petasza, któ-
rzy grali w naszej drużynie, a później 
trafili do Ekstraklasy. To najlepsza 
wizytówka trenera Prawdy – podkre-
śla były sternik Mazowsza.
Czwarty, i jak się później okaza-
ło ostatni raz, posadę szkoleniow-
ca Mazowsza Andrzej Prawda objął 
w marcu 2014 r., kiedy zespół wy-
stępował w IV lidze. Odszedł z klu-
bu rok później, a po kilku miesiącach 
drużyna spadła do ligi okręgowej.

Kwadratowa piłka
– Najlepszy trener, z jakim miałem 
przyjemność pracować jako zawod-
nik – nie ma wątpliwości Michał Ko-
cięba, którego Andrzej Prawda wpro-
wadzał jako nastolatka do pierwsze-
go zespołu Mazowsza Grójec. – Za-
wsze uśmiechnięty, sypiący żartami 
(np. w czasie zajęć jak ktoś się po-
tknął na futbolówce: „Nie stawajcie 
na piłce, zamówione są kwadrato-
we, w środę będą na treningu, to bę-
dziecie stawali"), ale przede wszyst-
kim super fachowiec – kontynuuje 
swój wpis w mediach społecznościo-
wych Kocięba. – Dziś trenerzy mają 
wszystko w komputerze, a on miał 
taki wielki gruby zeszyt z ćwiczenia-
mi, konspektami, taktykami, którego 
zawartość i tak była w jego głowie. 
Na treningach nie można było się 
nudzić, bo piłka miała się… cieszyć 
– wspomina były rzecznik prasowy 
PZPN i Legii Warszawa, a dziś wła-
ściciel szkółki piłkarskiej FC Mun-
dialito. 

Znany w całej Polsce
Szkoleniowca cechowała przy tym 
sumienność i obowiązkowość. 
– Współpracowałem z trenerem 
Prawdą przez wiele lat. W tym czasie 
nigdy, ale to nigdy się nie zdarzyło, 
żeby nie pojawił się na treningu – za-
znacza Mirosław Łukiewicz. 
– Bardzo pozytywny człowiek, du-
sza towarzystwa. Miał przy tym dużą 
wiedzę, nie tylko o sprawach spor-
towych – dodaje zasłużony działacz 
i kierownik pierwszej drużyny Ma-
zowsza, Marian Iwański. 
Informację o śmierci Andrzeja Praw-
dy podały media ogólnopolskie. Po-
żegnania ukazały się też na stronach 
internetowych wielu klubów. Jak bo-
wiem zauważa oficjalna witryna Zni-
cza Pruszków: „W swojej karierze 
trener Prawda odwiedził niemalże 
każdy polski stadion, miał przyjaciół 
w każdym krańcu Polski, a jego na-
zwisko znane było w całym kraju”. 

Będziemy pamiętać
– Andrzej wygrał wiele meczów 
w swoim życiu jako piłkarz i jako 
trener, ale przegrał tę najcięższą i naj-
ważniejszą walkę z wirusem. Żegnaj 
Przyjacielu, będziemy o Tobie za-
wsze pamiętać – napisał w dniu jego 
śmierci Jerzy Engel. 
Przygotowując powyższą publikację 
korzystałem z materiałów archiwal-
nych zebranych przez Pana Mariana 
Iwańskiego.           
                                Mateusz Adamski

FILMOWY SUKCES Z ROLNICTWEM W TLE
Ostatni tydzień listopada to 
przede wszystkim finał Po-
wszechnego Spisu Rolnego, a 
w ramach działań promujących 
ten spis został przeprowadzo-
ny ogólnopolski konkurs filmo-
wy pt.„Dlaczego liczy się rolnic-
two?”. Laureatem 1. miejsca zo-
stał Marcin Kapica, uczeń kla-
sy 5B Publicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Grójcu!
25 listopada nagrody wręczy-
li przedstawiciele Urzędu Sta-
tystycznego w Warszawie oraz 
TVP 3, a także został nagrany 
materiał o „młodym rolniku”. 
Marcin mimo młodego wie-
ku bardzo interesuje się rolnic-
twem, często pomaga w go-
spodarstwie swojej babci. Jeź-
dzi z rodzicami na Targi Rolni-
cze, a jego ulubiona grą jest Farming Symulator. Serdecznie gratulujemy Marcinowi osiągniętego suk-
cesu i zachęcamy do obejrzenia nagrania z wręczenia nagród na stronie www.zyciegrojca.pl


