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 Wiosna jest dobrą porą na powrót do 
normalności, jeszcze sprzed czasów 
pandemii. Bogata oferta kulturalno-
rozrywkowa urozmaici czasu wolny 
mieszkańców gminy Grójec.

Grójecki Ośrodek Kultury 
był jednym z nielicznych 
tego typu instytucji w całej 
Polsce, które działały pod-

czas kolejnej fali epidemii COVID-19. 
W funkcjonowaniu placówki pomogło 
zastosowanie nowoczesnych techno-
logii oraz zespół pracowników – osób 
pozytywnie zakręconych na punkcie 
kultury.  

Majówka w InternecieMajówka w Internecie
Długo planowane i wyczekiwane 
Święto Kwitnących Jabłoni, ze wzglę-
dów na obostrzenia w całym kraju, nie 
odbyło się. W zamian GOK przygoto-
wał alternatywę w postaci "Majówki z 
Kwitnącym GOK-iem". Program miał 
na celu zaprezentowanie oferty kultu-
ralnej placówki. – Zrealizowaliśmy 
dwudniowy blok rozrywkowo-arty-
styczny, uzupełniając go o konkursy 
i warsztaty. Staraliśmy się, aby pro-
gram był zróżnicowany, – mówi dy-
rektor GOK, Monika Woźniak. 
Pierwszego dnia wystąpili The Ri-
ders, Touch The Soul i Golden Flash. 
Ich występy można było obejrzeć na 
kanale internetowym Grójeckiego 

Koncerty, projekty i warsztaty w Kwitnącym GOK-uKoncerty, projekty i warsztaty w Kwitnącym GOK-u

Ośrodka Kultury za pośrednictwem 
Youtube. Drugiego dnia zaprezento-
wały się dzieci oraz młodzież, bio-
rąca aktywny udział w warsztatach 
tematycznych. Później przyszedł czas 
na koncerty Orkiestry Dętej Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Grójcu, Paw-
ła “Biby” Binkiewicza, Grójeckiej 
Orkiestry Kameralnej oraz Chóru 
Miasta Grójec. W nagraniach wystą-
pili także instruktorzy tańca GOK,, 
plastycy z Grupy Plastyków Ziemi 
Grójeckiej, Dziecięca Formacja Tań-
ca Towarzyskiego i młodzieżowe trio 
gitarzystów działające przy GOK. 
– Wszystkich, którzy jeszcze nie wi-
dzieli naszej "Majówki", zachęcamy 
gorąco do wysłuchania i obejrzenia. 
– dodaje Monika Woźniak.

 Nadchodzące wydarzeniaNadchodzące wydarzenia
W maju zostały zniesione kolejne ob-
ostrzenia. Pracownicy Grójeckiego 
Ośrodka Kultury czekali na tę chwilę 
od dawna i przygotowywali  wyda-
rzenia, warsztaty oraz kolejne projekty. 
Czerwiec otwiera nam Dzień Dziec-
ka w Ogródku Jordanowskim, gdzie 
atrakcji i wrażeń dla dzieci będzie co 
niemiara. Swoją działalność wznawia 
grójeckie kino, wzbogacając swoją 
ofertę o kino plenerowe. W połowie 
czerwca zaplanowano koncert z okazji 
Dnia Rodziców (15 czerwca), a już pod 
koniec miesiąca wielkie Święto Ko-
gutka Grójeckiego. Grójecki Ośrodek 
Kultury w porozumieniu z Grójeckim 
Ośrodkiem Sportu i Miejsko-Gmin-
ną Biblioteką Publiczna, zaplanował 

program "lato w mieście". Niedługo 
poznamy jego szczegóły. 

Gdzie szukać informacji? Gdzie szukać informacji? 
Aby być na bieżąco z naszymi dzia-
łaniami, wystarczy polubić i obser-
wować nasz kanał informacyjny w 
mediach społecznościowych Face-
book. Powiadomienia przypomną o 
zbliżających się wydarzeń i imprezach. 
Szczegółowe informacje o konkursach 
i prowadzonych zajęciach w GOK, 
regulaminy oraz niezbędne dokumen-
ty znajdują się na naszej stronie www.
gokgrojec.pl. Jesteśmy także dostępni 
telefonicznie, mailowo i stacjonarnie. 
Czekamy na Państwa i widzimy się na 
kolejnych wydarzeniach.               
                                                             GOKGOK

Taksówkarz, który był synem pułkuTaksówkarz, który był synem pułku
Nieraz słyszałem od mamy  
ciepłe słowa o sympatycznym 
taksówkarzu, panu Lizoniaku,  
który dawno temu, aż wstyd się 
przyznać jak dawno, przywiózł 
mnie z warszawskiego szpitala 
do domu, wykazując nawet 
troskę o to, bym nie udusił się 
w beciku. Po latach napotkałem 
jego nazwisko na liście grójeckich 
kombatantów. Wydawało się, 
że na tym zakończy się moja 
przygoda z tą zagadkową 
postacią. Aż w kwietniu tego 
roku, gdy wraz z Krzysztofem 
Lichosikiem gadaliśmy o nader 
światowych rzeczach, zadziałała 
– nie po raz pierwszy zresztą w 
tym miejscu – magia. Oto do 
księgarni weszła młoda pani w 
maseczce, przynosząc pamiątki 
po Jerzym Lizoniaku.

KKatarzyna Frączak, pra-atarzyna Frączak, pra-
cująca w Przedszkolu cująca w Przedszkolu 
nr 4 w Grójcu, ku moje-nr 4 w Grójcu, ku moje-
mu zdumieniu,  okaza-mu zdumieniu,  okaza-

ła się być wnuczką  legendarnego  ła się być wnuczką  legendarnego  
taksówkarza. W momencie śmier-taksówkarza. W momencie śmier-
ci dziadka miała dziewięć lat, toteż  ci dziadka miała dziewięć lat, toteż  
niewiele mogła powiedzieć o nim  niewiele mogła powiedzieć o nim  
ponad to, że była jego oczkiem w ponad to, że była jego oczkiem w 
głowie, że jako dziecko czuła ema-głowie, że jako dziecko czuła ema-
nujące z niego ciepło. Na szczęście nujące z niego ciepło. Na szczęście 
udostępnione przez nią pamiątki, udostępnione przez nią pamiątki, 
czyli pojedyncze  dokumenty oraz  czyli pojedyncze  dokumenty oraz  
albumy ze zdjęciami, pozwoliły albumy ze zdjęciami, pozwoliły 

przynajmniej częściowo poznać przynajmniej częściowo poznać 
sylwetkę Jerzego Lizoniaka. W  sylwetkę Jerzego Lizoniaka. W  
jego biografii odzwierciadla się, w jego biografii odzwierciadla się, w 
całej złożoności, najnowsza histo-całej złożoności, najnowsza histo-
ria Polski.ria Polski.

Wojenna komuniaWojenna komunia
Urodził się 26 grudnia 1931 r. w 
Piotrkowie Trybunalskim w wo-
jewództwie łódzkim, jako syn 
Józefa i Cecylii Lizoniaków. W 
dniach 2-4 września 1939 r. Piotr-
ków bombardowany był przez  
niemieckie lotnictwo, następne-
go dnia stoczono bitwę, po której 
Wehrmacht zajął płonące miasto. 
Wtedy zginął ojciec? Co się stało 
z mamą? Co działo się z rodziną 
w początkowym okresie wojny? 2 

maja 1943 r. niespełna dwunasto-
letni Jurek Lizoniak, blondynek z 
przedziałkiem na głowie, ubrany 
w garniturek, krótkie spodenki, 
podkolanówki i trzewiki, trzyma-
jąc w prawej dłoni świecę, pozu-
je do zdjęcia, będącego pamiątką 
Pierwszej Komunii Świętej. Przy-
stąpił do niej w kościele parafial-
nym pw. Przemienienia Pańskiego 
w Łodzi. 

Trzynastoletni ochotnik Trzynastoletni ochotnik 
W maju 1944 r. ni stąd, ni zowąd 
objawia się nam jako łącznik Ar-
mii Krajowej w Skierniewicach, 
ps. „Mały Lis”. A już 2 września 
tego roku jest żołnierzem-ochotni-
kiem 12. Pułku Piechoty, sformo-

wanego we wsi Baranówka w re-
jonie Sum, wchodzącego w skład 
4. Dywizji Piechoty 1. Armii Woj-
ska Polskiego. Zatem będąc dziec-
kiem, został żołnierzem – synem 
pułku. Na archiwalnych zdjęciach 
widzimy jasnowłosego chłopczy-
ka w mundurze, zawieruszonego 
wśród żołnierzy, z których nie-
jeden mógłby być przynajmniej 
jego dużo starszym bratem, jeśli 
nie ojcem. Traktowali go jak syna? 
Młodszego brata? Trzynastoletni 
Jurek, trzymając w prawej dłoni 
już nie komunijną świecę, lecz 
szablę, z dumną miną siedzi na ko-
niu-Kubusiu, nie przeczuwając, że 
wkrótce potem – w zasadzce urzą-
dzonej przez Niemców – straci  
Kubusia i sam omal nie postrada 
życia. W kompanii zwiadowczej 
12. Pułku Piechoty pokona szlak 
bojowy od Warszawy do Łaby, bę-
dąc dwukrotnie rannym. 

Żołnierskie łzyŻołnierskie łzy
12.  Pułk Piechoty zadebiutował 
na froncie 10 września 1944 r. 
podczas walk o Pragę, prawo-
brzeżną dzielnicę Warszawy. Do 
16 września wraz z pozostałymi 
jednostkami 1. Armii Wojska Pol-
skiego uczestniczył w oczyszcza-
niu przedpola miasta, a następnie 
zajął pozycje obronne wzdłuż Wi-
sły. 14 stycznia 1945 r. ruszył do 
boju w ramach styczniowej ofen-
sywy Armii Czerwonej. 

Dokończenie na s. 6 Dokończenie na s. 6 

Jerzy Lizoniak w czasach pracy w PKS Grójec
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ŻYCIE GRÓJCA

Drodzy Mieszkańcy, 

Od dwóch lat zmieniamy Grójec. Chodzi tu o naszą okolicę 
–  ulubiony skwer, park, ławeczkę, czy też inne Państwa ulubione 
miejsca w naszej gminie. Chodzi o miejsca wypoczynku i naszą 
społeczność, o inwestowanie dziś w pomyślne jutro.  „Małe 
miejsca”, stanowiące  integralną część „Naszego Grójca”, mogą i 
powinny być jego wizytówką.
Zaczęliśmy od usuwania dzikich wysypisk, wyburzania starych 
budynków  (np. obok biblioteki, po czworakach w Głuchowie czy 
też przy torach wąskotorówki),  zakupu działek przylegających 
do parku (pod żłobek i pod uporządkowanie strefy obok GOK),  
wycinania  z pasów zieleni szpecących reklam,  a czekają kolejne 
miejsca, bo lista jest długa. 
Wprawdzie pandemia trochę wydłużyła ten proces, lecz kolejne 
projekty, dotyczące zagospodarowania nowych skwerów i 
zieleńców, są już realizowane. W tym roku Zakład Gospodarki 
Komunalnej przejął większość obowiązków związanych z 
utrzymaniem czystości w gminie. Wiele miejsc wygląda już lepiej. 
Skwer obok pomnika Piłsudskiego i skwer obok „Modrzewianki” 
(po jej rozbiórce) jeszcze w tym roku przejdą rewitalizację, a 
skwer obok byłego hotelu „pielęgniarek” przy ul. Mogielnickiej,  
od lat zaniedbany, zazieleni się i rozkwitnie  polnymi kwiatami 
– to tylko niektóre realizacje zrównoważonego rozwoju miasta i 
gminy. Nowe nasadzenia w postaci platanów, lip i sosen pojawiły 
się już przy ulicach Sienkiewicza, Jana Pawła II oraz Kard. 
Wyszyńskiego,  a następne nasadzenia też będą widoczne. 
Chciałbym jeszcze pozostać przy temacie zieleni w naszym 
mieście. Przypominam Państwu o ankiecie dotyczącej 
rewitalizacji naszego parku, dostępnej na naszej stronie 
internetowej. Wypełniając ją,  realnie przyczynicie  się Państwo 
do planowanych zmian. Jestem zobowiązany poruszyć temat 
planowanej wycinki drzew na terenie Szkoły Podstawowej nr 
1. Posiadamy prawomocną decyzję Starosty Grójeckiego na 
wycinkę drzew, która jest niezbędna do tego, żeby po rozbudowie 
szkoły zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i komfort uczniom, 
nauczycielom oraz pracownikom obsługi.  Z wielką ostrożnością 
podchodzimy do wycinki drzew. Kiedy liczba wycinanych drzew 
niezbędnych do realizacji rozbudowy szkoły nr 1 przekroczyła 
nasze wyobrażenia, zrezygnowaliśmy z wycinki innych drzew, 
na które mieliśmy wcześniej zgodę (np. chore drzewa przy 
dworcu kolei wąskotorowej, kasztanowce przy wyjeździe z 
ul. Kard. Wyszyńskiego do ul. Piłsudskiego, które ograniczają 
widoczność itp.). Wyrażamy zgodę na wycinkę  tylko wtedy, 
gdy nowe inwestycje budowlane kolidują z istniejącą zielenią 
i po ich wykonaniu zagrożona jest dalsza egzystencja drzew. 
Budowa basenu, hali Spartakus i boisk przy SP nr 2 również 
spowodowała wycinkę wielu okazałych drzew, niestety taka jest 
cena zrównoważonego rozwoju. Pomimo niepopularnej ingerencji 
w zieleń miejską, Grójec nadal jest przepełniony roślinnością i 
budzi podziw naszych gości.  
Rekompensując  wycięcie drzew przy ul. Poświętne i obok SP 
nr 1, posadzimy ponad dwukrotnie więcej nowych drzew o 
odpowiednio dużej objętości pnia. Od początku moim celem 
nadrzędnym rozbudowy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1  
było  to, aby młodzież  od 1 do 8 klasy  uczyła się w tym samym 
gmachu, czyli  nie musiała po ukończeniu 6 klasy przenosić 
się do budynku w drugim końcu miasta. Musimy pamiętać, 
że powiększamy szkołę o 9 sal dydaktycznych, nowoczesną 
stołówkę i kuchnię oraz o halę sportową. Między innymi właśnie 
ze względu na halę  zmieniamy plan miejscowy, by przy niej 
mógł powstać parking dla uczestników imprez sportowych oraz 
gości szkoły. Wszystkie działania od początku były konsultowane  
z Dyrekcją Szkoły i Radą Rodziców, a także  przedstawiane  
radnym. 
                                                    Burmistrz Gminy i Miasta Grójec                   
                                                          Dariusz Gwiazda

SŁOWO OD BURMISTRZA

Władze miasta zastanawiają się 
nad wdrożeniem tzw. Centrum 
Usług Wspólnych (CUW). Pomysł 
zrodził wiele pytań.

Centrum Usług Wspól-
nych to w dużym 
uproszczeniu jednost-
ka, która dla innych 

jednostek – w przypadku Grójca 
mogą to być np. GOK, GOS, bi-
blioteka, szkoły, przedszkola czy 
ośrodek pomocy społecznej – 
świadczyć będzie usługi dotyczą-
ce księgowości, kadr, zamówień 
publicznych czy też wynagro-
dzeń. W obecnej chwili część z 
tych instytucji zajmuje się tymi 
kwestiami we własnym zakresie. 
Natomiast w imieniu placówek 
oświatowych takimi zadaniami 
zajmuje się Zespół Administra-
cyjny Placówek Oświatowych 
(ZAPO). CUW nie będzie ob-
sługiwać natomiast gminnych 
spółek.

PrzekształceniePrzekształcenie
Radni, burmistrz Dariusz Gwiaz-
da oraz jego zastępca Jarosław 
Rupiewicz dyskutowali na temat 
CUW-u podczas ostatniej sesji 
rady miejskiej, która odbyła się 
24 maja. 
Radni chcieli między innymi 
wiedzieć, czy CUW oznacza ko-
nieczność utworzenia nowej jed-
nostki. Burmistrz zaznaczył, że 
nie ma takiej potrzeby, ponieważ 
CUW powstałby na bazie wspo-
mnianego ZAPO (na zasadzie 

CUW i znaki zapytania CUW i znaki zapytania 

przekształcenia ZAPO w CUW). 
Jak powiedział burmistrz, CUW 
na początek objąłby placówki 
oświatowe, a także GOK. Nie-
wykluczone jest też włączenie 
do Centrum kolejnych placówek 
na dalszym etapie. 

PrzygotowaniaPrzygotowania
Skąd pomysł wdrożenia CUW-
-u? Jak zapewnia burmistrz 
Dariusz Gwiazda, chodzi o 
oszczędności, usprawnienie 
pracy administracyjnej, popra-
wę jakości usług, optymaliza-
cję zatrudnienia. CUW mógł-
by też obsługiwać przetargi 
i dokonywać zamówień dla 
wszystkich jednostek. 
Gmina we własnym zakre-
sie przeprowadziła już audyt 
korzyści z funkcjonowania 
CUW-u. Powołano także ze-
spół, który pracuje nad przy-

gotowaniem zmian. 
W audycie – o czym mówio-
no na sesji – nie uwzględniono 
jednak pewnych kosztów, które 
na obecną chwilę są nieznane. 
Chodzi np. o środki potrzebne na 
ewentualne odprawy dla pracow-
ników.

Będzie komisja?Będzie komisja?
Na obecnym etapie pomysł ze-
brania części obowiązków do 
jednej jednostki budzi wiele 
wątpliwości i rodzi sporo pytań. 
Przewodniczący rady miejskiej 
Karol Biedrzycki zaproponował 
zatem zorganizowanie specjal-
nej komisji, na której mogliby 
być obecni burmistrz, urzędnicy 
pracujący nad przygotowaniem 
CUW-u, radni oraz dyrektorowie 
jednostek branych pod uwagę 
przy tworzeniu Centrum. 

Dominik GóreckiDominik Górecki

Prawo oddolnej inicjatywyPrawo oddolnej inicjatywy

Radni ustalili zasady 
obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej na terenie gminy 
i miasta Grójec.

Obywatelska inicjatywa 
uchwałodawcza to pra-
wo mieszkańców do 
wprowadzenia na sesję 

rady miejskiej swojej uchwały. 
Dodanie jej do porządku obrad nie 
oznacza jednak, że zostanie ona na 
pewno przyjęta. Radni będą mogli 
ją poprzeć lub odrzucić. 
Aby uchwała trafiła na sesję trze-
ba spełnić kilka określonych for-
malności. Najpierw trzeba założyć 
przynajmniej 5-osobowy komi-
tet, a następnie napisać poprawny 
projekt uchwały (z tytułem, pod-
stawą prawną, przepisami i pro-
ponowanym terminem wejścia w 
życie). Kolejnym wymogiem jest 
konieczność zebrania podpisów od 
300 mieszkańców gminy posiada-
jących czynne prawo wyborcze. 
Gdy już ten wymóg zostanie speł-
niony, dokumenty powinny zostać 

złożone do przewodniczącego rady 
miejskiej. Potem urząd sprawdza 
poprawność wniosku i liczbę ze-
branych podpisów. Jeśli wszystko 
się zgadza, uchwała zostaje włą-
czona do porządku sesji. Natomiast 
jeżeli są błędy, należy je poprawić.
Komitet może prowadzić kampa-
nię promocyjną wśród mieszkań-
ców na rzecz przyjęcia uchwały. 
Najtrudniejszy do spełnienia wyda-
je się wymóg dotyczący zebrania 
co najmniej 300 podpisów miesz-
kańców. Według strony mampra-
wowiedziec.pl w ponad 100-ty-
sięcznej Legnicy, aby projekt 
uchwały trafił na sesję konieczne 
jest tylko 200 podpisów. Ale już w 
Łukowie potrzeba poparcia aż 10% 
osób uprawnionych do głosowania, 
co w przypadku tego miasta daje aż 
3100 podpisów.
Obywatelska inicjatywa uchwało-
dawcza z powodzeniem funkcjo-
nuje już w innych miastach. Na 
przykład w 2015 roku w Opolu 
grupa mieszkańców zebrała pod-
pisy pod projektem uchwały sprze-
ciwiającym się organizowaniu 

przedstawień cyrkowych z udzia-
łem zwierząt. Radni przychylili się 
do ich wniosku.

Dominik GóreckiDominik Górecki
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DOTACJE DLA GMINY 
OD MAZOWSZA

Samorząd Województwa Mazowieckiego zdecydował 
o przyznaniu kilku dotacji dla gminy Grójec na łączną 
kwotę  387 500 zł. Środki zostaną przeznaczone na 
rozwój gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożar-

nych, budowę drogi, nowe oświetlenie w 6 sołectwach, montaż 
progów zwalniających oraz doposażenie placu zabaw. 
Pozyskane środki to głównie wsparcie dla gminnych jednostek 
Ochotniczych Straż Pożarnych. Strażacy z OSP Mirowice otrzy-
mają 100 000,00 zł na zakup średniego samochodu technicz-
nego oraz 25 000,00 zł na remont swojej strażnicy. Natomiast 
OSP Grójec 20 000,00 zł przeznaczy na zakup specjalistycznego 
sprzętu ratunkowego.
Druga część pozyskanych środków to pieniądze z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR) oraz Mazowieckiego Instru-
mentu Aktywizacji Sołectw (MIAS). 170000, 00 złotych  z FOGR 
pozwoli na realizację zadania pod nazwą: przebudowa drogi 
gminnej nr 160512W dojazdowej do gruntów rolnych Głuchów-
-Wysoczyn od km 0-+645 do km 1+645. Szczęsna, Kośmin, Wo-
rów, Załącze, Marianów, Lisówek to sołectwa, których mieszkań-
cy będą mogli cieszyć się z montażu nowych lamp przy swoich 
ulicach. Nowe wyposażenie na placu zabaw zostanie zakupione 
na plac zabaw w Słomczynie, a w Uleńcu pozyskane środki zo-
staną przeznaczone na montaż progów zwalniających. W sumie 
na zadania w ramach MIAS zostanie wydatkowane 72 500,00 zł.

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw 2021:
Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Szczęsna 10 000,00 zł                              Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kośmin 10 000,00 zł
Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Worów 10 000,00 zł                                  Doposażenie placu zabaw w miejscowości Słomczyn 6 500,00 zł
Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Załącze 10 000,00 zł                                 Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Marianów 10 000,00 zł
Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Lisówek 10 000,00 zł                                Montaż progów zwalniających w miejscowości Uleniec 6 000,00 zł
                                                          Materiały prasowe Urzędu Gminy i Miasta Grójec 

DAR MIESZKAŃCÓW DLA MIASTA
Państwo Lidia i Marek Łuszczykowie przekazali nieodpłatnie miastu Grójec reprodukcję obrazu Wojciecha Kossa-
ka "Szarża w wąwozie Somosierry". Przedstawiono na nim m. in. postać płk. Jana Kozietulskiego.  Obraz ma być 
pierwszym eksponatem przyszłego Muzeum Grójca, które ma powstać w filii GOK (dworzec wąskotorówki).

Stop Smartfonizacji! Pod tym hasłem 
w ostatni weekend czerwca zostanie 
rozegrany turniej koszykarski 3x3, 
będący kwalifikacją do mistrzostw 
Polski. To w Grójcu jedna z drużyn 
otrzyma bilet – przepustkę do 
wielkiego finału mistrzostw kraju.

Głównym wydarzeniem 
tego koszykarskiego week-
endu będzie jednak turniej 
organizowany dla dzieci i 

młodzieży pod hasłem Stop Smartfo-
nizacji! w ramach gminnego programu 
PiRPA.
- To, co dla nas niezwykle ważne,  to 
przekazanie naszej młodzieży bak-
cyla sportu, a przynajmniej aktyw-
ności fizycznej. Wszak to najlepsza 
alternatywa dla wszelkich uzależ-
nień. Dlatego turniej odbędzie się 
pod hasłem Stop Smartfonizacji!, 
a cała strefa sportowa będzie Strefą 
Wolną od Uzależnień – powiedział 
burmistrz Dariusz Gwiazda. 
Kwalifikacje do Mistrzostw Polski 3x3 
w kategorii OPEN, które będą roze-
grane w Grójcu, to trzeci, po Toruniu 
(29 maja) i Łodzi (6 czerwca) z kolei 
turniej.
W ramach grójeckiego eventu orga-
nizator, czyli  Grójecki Ośrodek Spor-
tu „Mazowsze”, przewidział liczne 
atrakcje, w tym obecność gościa spe-
cjalnego, Rafała Lipińskiego „Lipka”, 
mistrza świata we wsadach do kosza 
(slumdunkach), który pokaże najmłod-

szym i tym nieco starszym koszykar-
skie tricki.
– Dlaczego zdecydowaliśmy się na ko-
szykówkę? Wybór był prosty, przecież 
nasze miasto koszykówką stoi. Grójec 
z pewnością jest ważnym miastem na 
koszykarskiej mapie Polski, a nasze 
drużyny coraz lepiej poczynają sobie 
w zawodach różnych kategorii wieko-
wych – skomentował Ireneusz Wojcie-
chowski, dyrektor GOS „Mazowsze”, 
pomysłodawca organizacji turnieju. 
–  Po trudnym czasie chcemy dać dzie-
ciom i młodzieży możliwość świetnej 
zabawy i poruszania się na świeżym 
powietrzu, a dodatkowo wszystkim 
mieszkańcom Grójca zawody na naj-
wyższym poziomie. Nie zapominamy 
oczywiście o aspekcie przeciwdziała-
nia uzależnieniom, który stał u podstaw 
organizacji turnieju  –  dodał dyrektor 
Wojciechowski.
– Bardzo się cieszę, że taka impreza 
zagości w naszym mieście, zwłaszcza, 
że dla naszej młodzieży będzie to do-
bra odskocznia  od niełatwej ostatnio 
rzeczywistości i świetne rozpoczęcie 
wakacji. Na co dzień gramy w hali 
koszykówkę 5x5, więc tym bardziej 
będzie to urozmaicenie dla naszych za-
wodników, a fakt obserwacji i kibico-
wania najlepszym w koszykówce 3x3 
w Polsce tylko dodaje smaku całemu 
turniejowi – zauważył Dariusz Fijał-
kowski, dyrektor PSP Nr2 w Grójcu i 
sekretarz MKS Grójec. 

Info. MKS GrójecInfo. MKS Grójec

Wielka impreza koszykarska 
jeszcze w czerwcu w Grójcu!
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Przeciwnicy i prześmiewcy  Święta Kogutka Grójeckiego głoszą m.in., iż „kogut z naszym regionem nie ma nic 
wspólnego”. Nigdy na ziemi grójeckiej nie spotkali się oko w oko z żywym samcem kury domowej? Jeśli tak, to 
zapewne zszokuje ich wiadomość, że koncepcja projektu realizowanego obecnie przez Grójecki Ośrodek Kul-
tury nie zrodziła się ani w wyniku spożycia alkoholu, ani na zamówienie polityczne lokalnych władz. O ile mi 

wiadomo, autor pomysłu, notoryczny abstynent, nie jest powiązany z żadną siłą polityczną, choć oczywiście nie miałby 
nic przeciwko temu, by kiedyś kogutkowe święto, jeśli w ogóle się przyjmie i utrwali, przyciągało do Grójca także dostoj-
ników krajowych czy unijnych, w tym i francuskich, utożsamiających się z kogutem galijskim. Zaśpiewalibyśmy wspólnie 
z nimi żartobliwą  piosnkę o Napoleonie Bonaparte-rozwodniku, wykonywaną około dwustu lat temu  na podgrójeckiej 
wsi. Wszystko w imię promocji, której nigdy dość. 
Na dziś jednak ważniejszy jest inny aspekt zagadnienia, nieobecny w komentarzach internautów. Odnowienie wielkanoc-
nego zwyczaju kogutka, funkcjonującego w okolicach Grójca jeszcze w drugiej połowie XIX w., ma być pretekstem do 
odkrycia oryginalnej  kultury ludowej Grójecczyzny, czyli czegoś, czego jako mało-ojczyźniana społeczność  nie znamy, 
a bez czego trudno jest świadomie żyć – nie tylko pod Grójcem, ale i w samym Grójcu, mieście, całkiem jeszcze niedaw-
no posiadającym charakter rustykalny. Rzecz niełatwa do wykonania, bo z reguły, nawet w kręgach zorientowanych w 
temacie folkloru, kontentujemy się zapożyczeniami z innych regionów czy cepeliowskimi podróbkami. 
Zatem nasza kultura ludowa  śpi w cieniu jabłoni, czekając, aż ją zbudzimy i się nią zauroczymy.  Wyrosła z najniższej i najliczniejszej warstwy społeczeństwa, której przez wieki 
uprzywilejowane stany odmawiały  prawa do oświaty, przynależności do narodu czy w ogóle do bycia człowiekiem. Wyrosła z „chamów”, bo tak właśnie, posiłkując się biblijną 
opowieścią o jednym z trzech synów Noego, tym złym – Chamie, nazywano chłopów. Wypłynęła prosto z „chamskich” serc, z biedy, z bólu, z tęsknoty, z radości oraz ze smutków. 
Zrymowana, wyśpiewana, wygrana, wytańczona, wymalowana  (itd.), pełna wiary i przesądów, jest poruszającym  świadectwem życia owych Janków, Maćków, Kasiek, Mary-
siek, nierzadko naszych przodków. Przodków nie czytatych, nie pisatych, a przez to niepotrafiących swoich duchowych i materialnych dzieł udokumentować.
 Zatem jak to się stało, że możemy teraz – w ramach projektu GOK-u – do tej spuścizny  sięgnąć? Zawdzięczamy to jednostkom, które w połowie XIX stulecia, w ramach turystycz-
nych wypadów z Warszawy w okolice Czerska, zetknęły się z kulturą  ludową, zainspirowały się nią, a z czasem dojrzały do tego, by w sposób naukowy ocalić ją od zapomnienia. 
Słowem, etnografom z Oskarem Kolbergiem na czele. To m.in. w jego wiekopomnym dziele znajdziemy pieśni śpiewane pod Grójcem w latach 40.50. i 60. XIX w. Można by z nich 
stworzyć scenariusz widowiska musicalowego, o treści zadziwiającej  aktualnością. Z tych utworów, trochę ocenzurowanych przed drukiem przez samych etnografów, sączy się 
nie tylko wódka pita w karczmach czy przaśna cielesność, w której mężczyzna jawi się niczym psisko zachodzące swoją ofiarę „od spasi” (od tyłu), ale  także uniwersalna prawda 
o życiu. Kultura ludowa, w każdym wydaniu regionalnym, wciąż może być źródłem inspiracji twórczej oraz zadumy nad ludzkim losem. Natrząsać się z niej, zamiast  się  nad 
nią pochylić, to tak, jakby pozbywać się ze skarbca kultury narodowej „Dziadów” Mickiewicza, mazurków Chopina czy oper Moniuszki, jakby gardzić tożsamością i mądrością, 
wreszcie,  jakby wstydzić się własnego pochodzenia.   
W Grójcu zapomnieliśmy nie tylko o wielkanocnym kogutku? Także o końskim łajnie sprzątanym z rynku  po czwartkowym targu? O chrumkających i gdakających stworach, 
które hodowano w komórkach na środku miasta? O mućkach wracających z łąki do domu ulicą ZWM czy Świerczewskiego? O uprawnych polach, na których obecnie stoją bloki 
mieszkalne?
Wszyscy, w jakiś sposób, pochodzimy ze wsi albo jesteśmy z nią związani. Z tej konstatacji, jak ze wszystkiego, można szydzić, choć można ją też spożytkować ku refleksji. A wtedy 
nie zdziwi nikogo  nawet ratuszowy kogutek, budzący grójczan  o piątej rano swoim dźwięcznym: kukuryku! 

Remigiusz Matyjas

Wszyscy jesteśmy ze wsi

Pod koniec kwietnia 
Urząd Gminy i Miasta w 
Grójcu ogłosił przetargi na 
modernizację boiska przy ul. 
Sportowej oraz przebudowę 
boiska Orlik przy szkole 
podstawowej nr 1.

Z wnioskiem w spra-
wie modernizacji bo-
iska piłkarskiego przy 
hali „Spartakus” do 

burmistrza Dariusza Gwiazdy 
wystąpiła Grójecka Rada Spor-
tu. Argumentuje to ogromnym 
zapotrzebowaniem ze strony 
klubów i szkółek piłkarskich 
na prowadzenie zajęć i trenin-
gów. Jak wskazano w podjętej 
uchwale z października 2020 
roku: „obecna infrastruktura 
przy ul. Laskowej  jest niestar-
czająca do prowadzenia regu-
larnych treningów dla klubów i 
szkółek piłkarskich, co wpływa 
na obniżenie jakości szkolenia i 

poziomu sportowego.”
Grójecka Rada Sportu zwróciła 
uwagę, że obiekt przy ul. Spor-
towej 16 jest wyposażony w 
sztuczne oświetlenie, ale obec-
nie na boisku tym nie można 
prowadzić regularnych i inten-
sywnych treningów piłkarskich, 
ze względu na rodzaj użytej 
nawierzchni. – Po jej wymia-
nie byłby pełnowartościowym 
obiektem do szkolenia i trenin-
gów piłkarskich. W okresie je-
sienno-zimowym umożliwiałby 
prowadzenie zajęć w godz. 16-
22.00 przy sztucznym oświetle-
niu – wskazała GRS.
Władze gminy przychyliły się 
do tego wniosku. Na boisku do 
gry w piłkę nożną na dotychcza-
sowej nawierzchni poliuretano-
wej zostanie położona sztuczna 
"trawa". Do ogłoszonego prze-
targu zgłosiło się dziewięć firm. 
Gmina zamierza przeznaczyć na 
to zadanie 380 tys. zł. Dwie zło-

Orlik i boisko przy hali przejdą modernizację

żone oferty są poniżej tej kwoty. 
Władze gminy postanowiły też 
przebudować w tym roku bo-
isko „Orlik” przy Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 1. Wy-
maga ono m.in. pilnej wymia-
ny nawierzchni do gry w piłkę 
nożną. W przetargu wpłynęło 
osiem ofert. Podobnie, jak w 
przypadku modernizacji boiska 
przy hali, dwie z nich są poniżej 
kwoty, jaką samorząd zamierza 
przeznaczyć na tę inwestycję, tj. 
670 tys. zł. Z kolei dwie inne, są 
minimalnie powyżej tej kwoty. 
– Umowy na oba obiekty nie 
zostały jeszcze podpisane, ale 
wszystko wskazuje na to, że 
wykonawca zostanie wyło-
niony spośród oferentów. Na 
poniedziałkowej sesji Rada 
Miejska przychyliła się do 
zwiększenia środków na "Or-
lik" – mówi burmistrz Grójca, 
Dariusz Gwiazda.                   
                        Mateusz AdamskiMateusz Adamski

ZIELONE INICJATYWY
W GMINIE GRÓJEC
Wraz z początkiem wiosny Urząd Gminy i Miasta Grójec zaplanował 
i wdrożył działania mające na celu zazielenienie terenów w mieście. 
Pojawiła się aleja platanowa, niedługo pojawią się też pierwsze kwiaty 
na skwerze przy ul. Mogielnickiej. Miasto przygotowuje się również 
do planów rewitalizacji parku miejskiego. Aby mieszkańcy mogli mieć 
realny wpływ na zmiany w parku powstała ankieta, którą można wypeł-
nić na stronie miasta. 
Nowe nasadzenia drzew przy ulicach Sienkiewicza, Jana Pawła II oraz 
Kard. Wyszyńskiego  zostały już wykonane. Platany, lipy i sosny to ga-
tunki drzew, które pojawiły się w przestrzeni Grójca. Warto dodać, że 
lipa to – obok robinii akacjowej – najbardziej ceniony przez pszczelarzy 
gatunek (jako podstawowe źródło nektaru czy pyłku). 
Grójecki magistrat zapewnia, że to dopiero początek zielonych rewo-
lucji w mieście. Zakład Gospodarki Komunalnej wykonuje również 
nasadzenia oraz pielęgnację zieleni niskiej zgodnie z zapisami porozu-
mienia zawartego z gminą Grójec oraz w ramach dotacji przekazanej 
przez gminę.

"Kogut w mieście" autorstwa Agnieszki Cecylii Kazały
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Noc była, jak zawsze tutaj, 
upalna i parna. Pod ciemnym, 
italskim niebem usianym 
gwiazdami  wesoło tańczyły 
płomienie licznych ognisk, 
przy których gromadzili 
się ludzie bynajmniej nie  
porozumiewający się w mowie 
znanej miejscowym. Ich 
była jakaś taka świszcząca, 
szeleszcząca – obca. Mundury, 
które nosili, zwłaszcza wysokie, 
rogate czapki, też Bóg wie, 
skąd pochodziły. Mieszkańcy 
włoskiego Reggio nell’Emilia nie 
obawiali się jednak przyjaźnie 
nastawionych przybyszów 
z dalekiej Polonii. Pośród 
żołnierzy układających się 
do spoczynku, cerujących 
poszarpane mundury, 
czyszczących broń powoli 
przemieszczały się dwie 
niezwykłe postacie. 

Jedna z nich była zwalistym, 
postawnym, potężnym 
mężczyzną ubranym w ge-
neralski mundur. Jego to-

warzysz: niższy, dużo szczuplej-
szy, ubrany w cywilny, elegancki 
surdut tokował coś ożywionym 
głosem. 

Tak mogło byćTak mogło być
Nagle do jego uszu doleciała nu-
cona przy jednym z ognisk ryt-
miczna melodia. Gwałtownie się 
zatrzymał, wsłuchał, zaczął coś 
mamrotać pod nosem, aż nagle 
zerwał się do biegu, krzycząc: 
„Racz wybaczyć, generale!”. Po-
gnał niczym wicher do swego na-
miotu, dopadł podróżnego sekre-
tarzyka, chwycił za pióro i zaczął 
szybko pisać… „Jeszcze Polska 
nie umarła…”, nucąc pod nosem 
zasłyszaną przed chwilą melo-
dię. I tylko jego towarzysz, ge-
nerał Jan Henryk Dąbrowski, tak 
gwałtownie osamotniony, podjął 
dalszą wędrówkę pośród swo-
ich legionistów, kręcąc  głową i 
zastanawiając się, jakiż to giez 
ukąsił Józefa. To wszystko oczy-
wiście jest moją czystą konfabu-
lacją, która nie ma żadnego od-
niesienia w źródłach. Niemniej, 
skoro fachowcy toczą spory o to, 
kiedy dokładnie powstał i został 
zaprezentowany po raz pierwszy 
„Mazurek Dąbrowskiego”, po-
zwoliłem sobie na fantazjowanie. 

Krobowskie chwileKrobowskie chwile
Człowiek, spod ręki którego wy-
szły słowa polskiego hymnu,  był 
postacią absolutnie nietuzinkową, 
której życiorys mógłby posłużyć 
za gotowy scenariusz dobrego 
filmu biograficznego. Gospodarz, 
reformator, pisarz, poeta, polityk, 
żołnierz, konfederat barski, mąż 
stanu i dyplomata – Józef Wy-
bicki. Dysponował on wybitnym, 
otwartym umysłem człowieka, 
któremu przyszło żyć w napraw-
dę ciekawych czasach. Niespełna 
5 lat przed napisaniem „Mazurka” 
losy zawiodły tego wybitnego Po-
laka  na ziemię grójecką. W roku 
wojny z Rosją w obronie Kon-
stytucji 3 Maja (1792), będąc de-
putowanym reprezentującym na 
sejmie stan mieszczański, zakupił 
leżący tuż obok Grójca  majątek  
w Krobowie. Niedługo potem do 
krobowskiego dworu sprowadził  
całą swoją rodzinę: żonę Esterę, 

Józef Wybicki – autor słów hymnu Józef Wybicki – autor słów hymnu 
narodowego, patron „Dwójki”narodowego, patron „Dwójki”

córkę Teresę, synów Łukasza i 
Józefa. Intensywnie pracował i 
udzielał się w życiu publicznym 
w  stolicy. Założyć można, że kie-
dy przebywał w swoim majątku, 
w chwilach odpoczynku, poza 
czasem spędzanym z rodziną, 
oddawał się swoim pasjom. Ko-
rzystając z urokliwego miejsca, 
ciszy i spokoju, pięknego parku, 
zapewne pisał kolejne wiersze, 
dramaty, komedie, a nawet opery. 
Choć czas temu nie sprzyjał. 

Konstytucja, zdrada, insurekcjaKonstytucja, zdrada, insurekcja
W kraju miały miejsce znaczące  
wydarzenia. Próbując ratować 
tonącą  Rzeczypospolitą,  uchwa-
lono Konstytucję 3 Maja. W jej 
obronie książę Józef Poniatowski 
bił, jak mógł (a mógł niewiele) 
Moskala, którego ściągnęła do 
kraju zdradziecka Targowica. Na 
nic zdały się Zieleńce, gdy za-
brakło woli, charakteru i konse-
kwencji samemu królowi. Prze-
kreślając dzieło Sejmu Wielkie-
go, w którym sam partycypował, 
przeszedł na stronę zdrajców, a 
za nim dygnitarze państwowi i 
kościelni, szlachta, również Wy-
bicki. Na szczęście ten ostatni 
na krótko. Szybko przypomniał 
sobie wrogie wobec Rosji i jej 
ambasadora Repnina sejmo-
we wystąpienie z roku 1768, po 
którym musiał się ukrywać. To 
był zresztą jego pierwszy krok 
ku wielkiej karierze. Już chwilę 
później znajduje się w Saksonii 
u boku Potockiego, Kołłątaja i 
samego Tadeusza Kościuszki. W 
czasie insurekcji 1794 roku znów 
wielokrotnie przebywa na ziemi 
grójeckiej, pełniąc funkcję ko-
misarza cywilno – wojskowego 
ziemi czerskiej. W tym też cza-
sie po raz pierwszy spotkał się z 
przyszłym twórcą Legionów Pol-
skich we Włoszech – generałem 
Janem Henrykiem Dąbrowskim. 
Wybicki skutecznie bronił go 
przed wojskowym trybunałem 
oskarżającym generała o zdradę. 
Ten epizod połączył ich drogi już 
na zawsze.

Razem z Dąbrowskim  Razem z Dąbrowskim  
Wybicki, będąc już na emigracji, 
ściągnął do Paryża Dąbrowskie-
go i wspólnie podjęli rozmowy 
z francuskim Dyrektoriatem na 
temat utworzenia polskich for-
macji wojskowych u boku rewo-
lucyjnej Francji. Obaj spotkali się 
z bogiem wojny – Napoleonem 

Bonaparte. Tak też rozpoczęła 
się epopeja legionowa, która po 
latach sławy, biedy, głodu, potu 
i krwi zakończyła się koszmarem 
San Domingo. Potworne rozcza-
rowane postawą Francji i Napole-
ona nie załamało przyjaciół. Kie-
dy Grande Armée, w pościgu za 
umykającymi Prusakami,  wkro-
czyła do Wielkopolski w 1806 r.,  
Wybicki i Dąbrowski ponownie 
spotkali się z cesarzem Francu-
zów w Berlinie. To tam padło z 
ust Bonapartego sławetne: „Oba-
czę, jeżeli Polacy godni są być na-

rodem”. I pokazali „chłopcy na-
sze”, co potrafią od Somosierry, 
przez Wagram, pola Raszyna, na 
murach Kremla, czy na skutych 
mrozem brzegach Berezyny, po 
Lipsk. Pod Wagram ciężko ranny 
został syn Wybickiego – Łukasz, 
co przyczyniło się do jego przed-
wczesnej śmierci (24 lata). 

Ostatnie lataOstatnie lata
Po klęsce 1812 r. w czasie zajmo-
wania Księstwa Warszawskiego 
władze pruskie wyznaczyły za 
głowę Józefa Wybickiego nagro-
dę w wysokości 1000 talarów (ok. 
42.000 pln). W jego sprawie na 
dworze berlińskim interweniował 
osobiści car Aleksander I, wtedy 
już także król Polski. Ostatnie lata 

spędził, pracując we władzach 
Królestwa Polskiego (Kongre-
sówki). Pełnił tam najwyższe w 
życiu stanowisko – prezesa Sądu 
Najwyższego Królestwa Polskie-
go. Zmarł nagle w roku 1822 w 
ukochanych Manieczkach. Po-
czątkowo spoczął w jednym gro-
bie ze wspomnianym synem Łu-
kaszem. Już w niepodległej Polsce 
jego szczątki zostały przeniesione 
i pochowane w Krypcie Zasłużo-
nych Wielkopolan w podziemiach 
kościoła św. Wojciecha w Pozna-
niu, na tzw. „Skałce Poznańskiej”. 
Twórca słów „Mazurka Dąbrow-
skiego”, naszego hymnu, od roku 
1994 jest patronem szacownej, 
grójeckiej Szkoły Podstawowej nr 
2.                                   Artur SzlisArtur Szlis

Znamy i czcimy nazwiska dowód-
ców bitew, przypominają o nich 
ulice, nazwy szkół. Niewiele jed-
nak wiemy o naszych rodakach 
zasłużonych dla rozwoju nauki i 
techniki. Jedną z takich osób jest 
urodzony w Pieczyskach Czesław 
Tański,  pionier polskiego lotnic-
twa i szybownictwa, który już na 
początku XX w. zbudował proto-
typ śmigłowca. 

Nasz bohater urodził się najprawdo-
podobniej 17 lipca 1862 r. Pojawiają 
się i inne daty narodzin, 1861 lub 
1863. Wychowywał się w zubożałej 
rodzinie szlacheckiej, którą do trud-
nej sytuacji doprowadziły carskie 
prześladowania ojca Tańskiego za 
udział w powstaniu styczniowym. 

Po łąkach z jakąś konstrukcją
–  Wyobrażam sobie, jakie zdumie-
nie musiały wzbudzać jego ekspe-
rymenty na polach pod Janowem 
Podlaskim, gdy poważny człowiek 
biegał po łąkach z jakąś konstrukcją 
– opowiadał o Tańskim w Polskim 
Radiu były dyrektor Muzeum Tech-
niki w Warszawie, Jerzy Jasiuk.
Budowę pierwszych modeli latają-
cych konstruktor rozpoczął już w 
1893 r. Dwa lata później spod jego 
ręki wyszedł 18-kilogramowy szybo-
wiec, który nazwał „Lotnią”. Po udo-
skonaleniu konstrukcji, w  czerwcu 
1896 r. w Wygodzie koło Janowa 
Podlaskiego dokonał na nim kilku 
skoków długości 20-40 metrów. 
Jako pierwszy w Polsce zaczął robić 
eksperymenty w szybownictwie. 
Skonstruowany przez niego szybo-
wiec trafił do Muzeum Przemysłu i 
Rolnictwa w Warszawie. Nie prze-
trwał jednak niemieckiej agresji we 
wrześniu 1939 r.

Śrubowiec 
Później zaczął przygodę ze śmi-
głowcami. Jeden z modeli mon-
tował w centrum Warszawy, na 
dachu ulicy Mazowieckiej. W 1907 
r. zbudował prototyp śrubowca, 
bo tak nazwał model śmigłowca 
własnej produkcji. Jednak nie dało 
się unieść maszyny w powietrze 
przy użyciu siły mięśni. Po dodaniu 
silnika śmigłowiec też nie był w sta-
nie latać. Niepowodzenia sprawiły, 
że Tański zaniechał konstruowana 
śmigłowców. Prototyp podobnie, 
jak „Lotnia”, trafił do Muzeum Prze-
mysłu i Rolnictwa w Warszawie, 
jednak placówka spłonęła podczas 
powstania warszawskiego. Replikę 
„Lotni” można oglądać w Muzeum 
Techniki w Pałacu Kultury i Nauki w 
Warszawie.

Samolot
Mimo niepowodzeń Tański nie 
zrezygnował z konstruowania ma-
szyn latających. W 1911 r. zbudował 
samolot z napędem gumowym. 
Niestety podczas prób startu na 
Polach Mokotowskich w Warszawie 
nie wzniósł się w powietrze. 
- Miał za mało doświadczenia tech-
nicznego, co powodowało proble-
my z jego późniejszymi konstrukcja-
mi – podsumował próby Tańskiego 
historyk lotnictwa i konstruktor 
lotniczy,  dr Andrzej Glass, podczas 
audycji w Polskim Radiu.
Na drodze do realizacji marzeń 
Tańskiego stanął również błyska-
wiczny rozwój techniki budowy 
samolotów. 

Malarstwo
Swoją drugą pasję nasz bohater 
zawdzięcza zapewne matce Celi-
nie, która uczyła się malarstwa  u 
Aleksandra Lessera. Czesław Tański 
pobierał nauki w tym w zakresie w 
Szkole Rysunków założonej przez 
Wojciecha Gersona i Aleksandra Ka-
mińskiego w Warszawie. Od 1882 r. 
kontynuował kształcenie w Akade-
mii Sztuk Pięknych w Monachium. 
Spod jego ręki wychodziły głównie 
akwarele prezentujące pejzaże, 
sceny rodzajowe, batalistyczne, 
portrety, akty. Przez dziewięć lat 
pracował w Moskwie jako ilustra-
tor. Łączył swoje pasje, malarstwo z 
fascynacją techniką. 
– Z jego rysunków wynika, że 
bardzo lubił wzorować się na 
owadach. Był bardzo ciekaw, jak te 
skrzydła są skonstruowane – ocenił 
w Polskim Radiu dr inż. Andrzej 
Glass.

Jaki ojciec, taki syn
Jedyny syn Tańskiego, Tadeusz, 
urodził się 11 marca 1892 r. w 
Moskwie. Jeszcze przed I wojną 
światową rozpoczął naukę w Szko-
le Elektrycznej w Paryżu. Podczas 
pracy zawodowej, którą rozpoczął 
we Francji,  zajmował się konstru-
owaniem silników samolotowych 
dla przedsiębiorstw francuskich i 
brytyjskich. Miał duże osiągnięcia 
w tym zakresie, np. największy 
na świecie silnik przeznaczony 
do wodnopłatowców, silnik 
gwiazdowy do napędu lekkich 
samolotów. Kiedy Polska odzyskała 
niepodległość, rozpoczął pracę w 
Sekcji Samochodowej Ministerstwa 
Spraw Wojskowych. Na podwoziu 
niezwykle popularnego w tamtych 
czasach amerykańskiego samocho-
du Ford T skonstruował pierwszy 
polski samochód pancerny Ford 

FT-B. Powstało kilkanaście takich 
pojazdów. Sprawdziły się w wojnie 
z bolszewikami w 1920 r. Po woj-
nie pracował w Stowarzyszeniu 
Mechaników Polskich z Ameryki w 
Pruszkowie. Na jego desce kreślar-
skiej powstawały projekty trakto-
rów i ciężarówek. 

Całkowicie polskiej konstrukcji
W 1922 r. trafił do Centralnych 
Warsztatów Samochodowych. 
Skonstruował pierwsze i, jak się 
okazało później,  jedyne samocho-
dy całkowicie polskiej konstrukcji 
CWS T-1. Wyprodukowano jedynie 
około 800 aut według konstrukcji 
Tańskiego. Trafiły głównie do woj-
ska i administracji państwowej. 
Po zawarciu przez Polskę umowy 
licencyjnej z włoskim Fiatem na 
produkcję modelu 508 zaprzestano 
produkcji samochodów Tańskiego. 
Był niezwykle uzdolnionym kon-
struktorem. Realizował się nie tylko 
w konstruowaniu silników samolo-
towych czy aut. 

Bolesny cios
We wrześniu 1939 r. uczestniczył w 
wojnie obronnej, później porwał 
go wir antyniemieckiej działalno-
ści konspiracyjnej. Nie dane mu 
jednak było przeżyć wojnę. Aresz-
towany został w lipcu 1940 r. przez 
Niemców w ramach akcji AB likwi-
dacji polskich elit. Trafił do obozu w 
Auschwitz. Mógł opuścić więzienie 
i normalnie żyć, odrzucił niemiecką 
ofertę współpracy. Zamordowano 
go 23 marca 1941 r. Jego śmierć 
była ogromnym i bolesnym ciosem 
dla ojca. Czesław Tański zmarł 24 
lutego 1942 r. w wieku 81 lat w  
Olszance koło Puszczy Mariańskiej, 
niedaleko Skierniewic. Osiedlił się 
tam w 1928 r. urzeczony pięknem 
okolicy. Spoczywa na cmentarzu 
w Puszczy Mariańskiej. O jego 
zasługach przypomina miejscowe 
Liceum Ogólnokształcące, które 
nosi jego imię. 
                                     Tomasz Plaskota 

MASZYNY LATAJĄCE CZESŁAWA TAŃSKIEGO
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6 HISTORIA/NASZE SPRAWY

Dokończenie ze s. 1Dokończenie ze s. 1
Do 17 stycznia brał udział w wy-Do 17 stycznia brał udział w wy-
zwalaniu Warszawy, a w zasadzie zwalaniu Warszawy, a w zasadzie 
tego, co z niej zostało. Nasi żoł-tego, co z niej zostało. Nasi żoł-
nierze, w tym i Jurek Lizoniak, nierze, w tym i Jurek Lizoniak, 
zobaczyli martwą pustynię. Stolica  zobaczyli martwą pustynię. Stolica  
była niemal całkowicie zniszczona była niemal całkowicie zniszczona 
w czasie walk powstańczych oraz  w czasie walk powstańczych oraz  
już po powstaniu przez samych już po powstaniu przez samych 
Niemców, którzy wiedząc, że ich Niemców, którzy wiedząc, że ich 
los jest przesądzony,  dopełnili los jest przesądzony,  dopełnili 
dzieło unicestwienia, burząc i pa-dzieło unicestwienia, burząc i pa-
ląc ocalałe budynki. ląc ocalałe budynki. 
– My, żołnierze polscy, płakali-– My, żołnierze polscy, płakali-
śmy nad naszą Warszawą. Nie śmy nad naszą Warszawą. Nie 
było ulicy, którą sprzęt wojskowy  było ulicy, którą sprzęt wojskowy  
mógłby swobodnie przejechać. mógłby swobodnie przejechać. 
Ulice zawalone gruzem, trawniki Ulice zawalone gruzem, trawniki 
zryte, zabytkowe pałace zrównane zryte, zabytkowe pałace zrównane 
z ziemią, szyny tramwajowe po-z ziemią, szyny tramwajowe po-
skręcane, ruiny kościołów, domów skręcane, ruiny kościołów, domów 
mieszkalnych, wszystko wokół za-mieszkalnych, wszystko wokół za-
minowane – wspominał  po latach minowane – wspominał  po latach 
pan Jerzy. pan Jerzy. 

W pogoni za wrogiemW pogoni za wrogiem
Pożegnali Warszawę. Szli albo Pożegnali Warszawę. Szli albo 
jechali dzień i noc, goniąc ucieka-jechali dzień i noc, goniąc ucieka-
jącego wroga i wyzwalając po dro-jącego wroga i wyzwalając po dro-
dze miejscowości, nieraz  spalone i dze miejscowości, nieraz  spalone i 
zgruzowane,  z których wychodzi-zgruzowane,  z których wychodzi-
ły garstki autochtonów. Wynędz-ły garstki autochtonów. Wynędz-
niali ludzie, uśmiechając się przez niali ludzie, uśmiechając się przez 
łzy, witali żołnierzy z orzełkiem na łzy, witali żołnierzy z orzełkiem na 
czapce, choć ten orzełek (piastow-czapce, choć ten orzełek (piastow-
ski) nie miał korony. ski) nie miał korony. 
– Na dłuższych postojach ludzie  – Na dłuższych postojach ludzie  
mówili, że im się to nie śniło, po mówili, że im się to nie śniło, po 
tylu latach niewoli i okrucieństw, tylu latach niewoli i okrucieństw, 
by kiedykolwiek mogli doczekać by kiedykolwiek mogli doczekać 
wyzwolenia. Odejmowali sobie wyzwolenia. Odejmowali sobie 
ostatek od ust, dzielili się z nami, ostatek od ust, dzielili się z nami, 
czym mogli, za co odwdzięczali-czym mogli, za co odwdzięczali-
śmy się zupą ze spalonego kotła, śmy się zupą ze spalonego kotła, 
konserwą wojskową albo sucha-konserwą wojskową albo sucha-
rem – opowiadał Jerzy Lizoniak, rem – opowiadał Jerzy Lizoniak, 
już jako kombatant, podczas jed-już jako kombatant, podczas jed-
nego ze spotkań z grójecką mło-nego ze spotkań z grójecką mło-
dzieżą. dzieżą. 

W konwojuW konwoju
Pod koniec stycznia 1945 r. wkro-Pod koniec stycznia 1945 r. wkro-
czyli do Bydgoszczy. Jednostka czyli do Bydgoszczy. Jednostka 
Lizoniaka otrzymała rozkaz od-Lizoniaka otrzymała rozkaz od-
prowadzenia na tyły frontu jeńców prowadzenia na tyły frontu jeńców 
niemieckich.  Wszystkich, zarów-niemieckich.  Wszystkich, zarów-
no gapiów jak i samych Niemców, no gapiów jak i samych Niemców, 

Taksówkarz, który był synem pułkuTaksówkarz, który był synem pułku
dziwił fakt obecności w konwoju dziwił fakt obecności w konwoju 
dzieciaka z karabinem, czyli Jur-dzieciaka z karabinem, czyli Jur-
ka. On zaś pilnie obserwował tych ka. On zaś pilnie obserwował tych 
ostatnich – oficerów, podofice-ostatnich – oficerów, podofice-
rów, szeregowych żołnierzy. Mieli rów, szeregowych żołnierzy. Mieli 
spuszczone głowy, ledwo wlekli spuszczone głowy, ledwo wlekli 
za sobą nogi. To oni zafundowali za sobą nogi. To oni zafundowali 
chłopcu z Piotrkowa Trybunalskie-chłopcu z Piotrkowa Trybunalskie-
go rzeczy, których nigdy nie powi-go rzeczy, których nigdy nie powi-
nien doświadczyć. nien doświadczyć. 

Wał PomorskiWał Pomorski
Wkrótce potem 4.Dywizja Pie-Wkrótce potem 4.Dywizja Pie-
choty, a wraz z nią nasz młodo-choty, a wraz z nią nasz młodo-
ciany zwiadowca, wzięła udział w  ciany zwiadowca, wzięła udział w  
krwawych walkach o przełamanie   krwawych walkach o przełamanie   
Wału Pomorskiego, a następnie Wału Pomorskiego, a następnie 
w bitwie o Kołobrzeg. Napotka-w bitwie o Kołobrzeg. Napotka-
no  na silny opór wroga, który no  na silny opór wroga, który 
ufortyfikował się w bagnistych ufortyfikował się w bagnistych 
terenach między jeziorami, kryjąc terenach między jeziorami, kryjąc 
się w zamaskowanych bunkrach. się w zamaskowanych bunkrach. 
Polscy żołnierze musieli czołgać Polscy żołnierze musieli czołgać 
się w ukryciu przez pola minowe, się w ukryciu przez pola minowe, 
by dotrzeć do takiego bunkra i go by dotrzeć do takiego bunkra i go 
unieszkodliwić granatem lub mio-unieszkodliwić granatem lub mio-
taczem ognia. Niektóre miejsco-taczem ognia. Niektóre miejsco-
wości po kilka razy przechodziły wości po kilka razy przechodziły 
z rąk do rąk. W okolicy Jastrowia z rąk do rąk. W okolicy Jastrowia 
około 40 żołnierzy polskich, któ-około 40 żołnierzy polskich, któ-
rym zabrakło amunicji, dostało rym zabrakło amunicji, dostało 
się do niewoli. Niemcy zaczęli się do niewoli. Niemcy zaczęli 
ich katować, dźgać bagnetami, a ich katować, dźgać bagnetami, a 
gdy już  nadchodził czas odwrotu,  gdy już  nadchodził czas odwrotu,  
powiązali ich drutem kolczastym, powiązali ich drutem kolczastym, 
rozstrzelali i spalili, nie przejmując rozstrzelali i spalili, nie przejmując 
się prawem wojennym. Kołobrzeg się prawem wojennym. Kołobrzeg 
zdobyto 18 marca, a kilka dni zdobyto 18 marca, a kilka dni 
wcześniej, 13 marca, 2. batalion wcześniej, 13 marca, 2. batalion 
12. Pułku Piechoty, jako pierw-12. Pułku Piechoty, jako pierw-
szy pododdział Wojska Polskiego, szy pododdział Wojska Polskiego, 
osiągnął plaże Bałtyku. Lizoniak osiągnął plaże Bałtyku. Lizoniak 
działał w okolicach Drawska, ści-działał w okolicach Drawska, ści-
gając hitlerowskich  niedobitków, gając hitlerowskich  niedobitków, 
ciągle  grasujących  po lasach i ciągle  grasujących  po lasach i 
wsiach. wsiach. 

ZwycięzcaZwycięzca
Swój szlak bojowy zakończył na Swój szlak bojowy zakończył na 
ziemi niemieckiej, jako uczestnik ziemi niemieckiej, jako uczestnik 
Operacji Berlińskiej. Jego pułk, Operacji Berlińskiej. Jego pułk, 
sforsowawszy w kwietniu  Odrę,  sforsowawszy w kwietniu  Odrę,  
wszedł do walki w rejonie  Wrie-wszedł do walki w rejonie  Wrie-
zen. Walczył na terenie Branden-zen. Walczył na terenie Branden-
burgii i dotarł do Łaby. W maju  burgii i dotarł do Łaby. W maju  
skończyła się wojna, więc nasz skończyła się wojna, więc nasz 
bohater mógł czuć się zwycięz-bohater mógł czuć się zwycięz-

cą. O aktywnym uczestnictwie w cą. O aktywnym uczestnictwie w 
burzliwej historii przypominały burzliwej historii przypominały 
mu odznaczenia polskie: Medal za mu odznaczenia polskie: Medal za 
Warszawę, Medal za Odrę, Nysę, Warszawę, Medal za Odrę, Nysę, 
Bałtyk i Srebrny Medal Zasłu-Bałtyk i Srebrny Medal Zasłu-
żonym na Polu Chwały, a także  żonym na Polu Chwały, a także  
odznaczenia radzieckie: Medal za odznaczenia radzieckie: Medal za 
oswobodzenie Warszawy  i Medal oswobodzenie Warszawy  i Medal 
Zwycięstwa nad Niemcami. Na  Zwycięstwa nad Niemcami. Na  
zdjęciu z tego okresu  widzimy na zdjęciu z tego okresu  widzimy na 
jego piersi cztery medale. jego piersi cztery medale. 

Trudna rzeczywistość Trudna rzeczywistość 
Bił się o Polskę, niewiele jako Bił się o Polskę, niewiele jako 
dziecko rozumiejąc z tzw. polityki. dziecko rozumiejąc z tzw. polityki. 
Rzeczywistość powojenna okazała Rzeczywistość powojenna okazała 
się dla niego kolejnym wyzwa-się dla niego kolejnym wyzwa-
niem. Na mocy uchwały Rządu niem. Na mocy uchwały Rządu 
Tymczasowego z 26 maja 1945 r. Tymczasowego z 26 maja 1945 r. 
skład osobowy i sprzęt jego pułku skład osobowy i sprzęt jego pułku 
posłużył jako zaczyn do sformo-posłużył jako zaczyn do sformo-
wania oddziałów Korpusu Bezpie-wania oddziałów Korpusu Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego. KBW czeństwa Wewnętrznego. KBW 
powołano do walki z tak zwanym powołano do walki z tak zwanym 
podziemiem reakcyjnym,  a także podziemiem reakcyjnym,  a także 
do zapewniania ładu i porządku do zapewniania ładu i porządku 
publicznego na terytorium kraju. publicznego na terytorium kraju. 
Służbę w KBW zaczął 18 listopa-Służbę w KBW zaczął 18 listopa-
da 1945 r. w 13. Pułku w Szczeci-da 1945 r. w 13. Pułku w Szczeci-
nie, przy którym ukończył  Szkołę nie, przy którym ukończył  Szkołę 
Podoficerską, w stopniu kaprala,  Podoficerską, w stopniu kaprala,  
potem spotykamy go w 2. Bryga-potem spotykamy go w 2. Bryga-
dzie w Białymstoku, gdzie awan-dzie w Białymstoku, gdzie awan-
sował na plutonowego, a także w sował na plutonowego, a także w 
6. Pułku w Katowicach. W okresie 6. Pułku w Katowicach. W okresie 
od 19 marca do 24 lipca 1948 r. od 19 marca do 24 lipca 1948 r. 
uczestniczył w kursie dowódców uczestniczył w kursie dowódców 
plutonów KBW w Legnicy. Z re-plutonów KBW w Legnicy. Z re-
guły służył w zwiadzie. Na zdjęciu guły służył w zwiadzie. Na zdjęciu 
wykonanym w 1949 r. w Drohi-wykonanym w 1949 r. w Drohi-
czynie widzimy go, jak siedzi na czynie widzimy go, jak siedzi na 
białym koniu. Co wtedy czuł? Co białym koniu. Co wtedy czuł? Co 
myślał? Miał wtedy niespełna 18 myślał? Miał wtedy niespełna 18 
lat, a tyle już przeżył. 17 stycznia lat, a tyle już przeżył. 17 stycznia 
1951 r., na własną prośbę, został 1951 r., na własną prośbę, został 
zwolniony do rezerwy. zwolniony do rezerwy. 

Z Katowic do GrójcaZ Katowic do Grójca
Nie wiemy, gdzie, kiedy i w jakich Nie wiemy, gdzie, kiedy i w jakich 
okolicznościach poznał Teresą An-okolicznościach poznał Teresą An-
toninę Feliksiak, pannę z Grójca. toninę Feliksiak, pannę z Grójca. 
Wychowywała ją matka, Michali-Wychowywała ją matka, Michali-
na Feliksiak, bowiem ojciec zginął na Feliksiak, bowiem ojciec zginął 
w czasie wojny w obozie koncen-w czasie wojny w obozie koncen-
tracyjnym w Oświęcimiu. W każ-tracyjnym w Oświęcimiu. W każ-
dym razie młody Jerzy Lizoniak dym razie młody Jerzy Lizoniak 
przeprowadził się z Katowic do przeprowadził się z Katowic do 

Grójca. Tutaj, już jako szofer, 27 Grójca. Tutaj, już jako szofer, 27 
lutego 1951 r. wziął ślub ze starszą lutego 1951 r. wziął ślub ze starszą 
od siebie o rok Teresą Feliksiak. od siebie o rok Teresą Feliksiak. 
Tutaj przyszły na świat ich dzieci: Tutaj przyszły na świat ich dzieci: 
Ryszard, Marek i Marzanna. Tutaj, Ryszard, Marek i Marzanna. Tutaj, 
przy al. Niepodległości,  zbudowa-przy al. Niepodległości,  zbudowa-
li dom, w którym nikomu niczego li dom, w którym nikomu niczego 
nie brakowało. Jerzy Lizoniak na nie brakowało. Jerzy Lizoniak na 
utrzymanie rodziny zarabiał jako utrzymanie rodziny zarabiał jako 
kierowca grójeckiego PKS i tak-kierowca grójeckiego PKS i tak-
sówkarz.sówkarz.

W PKS-ieW PKS-ie
Jego życie to także cząstka nie-Jego życie to także cząstka nie-
opracowanych dziejów grójeckiej opracowanych dziejów grójeckiej 
Państwowej Komunikacji Samo-Państwowej Komunikacji Samo-
chodowej. Jeździł autobusem po ca-chodowej. Jeździł autobusem po ca-
łym kraju, wzdłuż i wszerz, wożąc łym kraju, wzdłuż i wszerz, wożąc 
m.in. wycieczki. Zdarzało mu się m.in. wycieczki. Zdarzało mu się 
powracać do miejsc poznanych już powracać do miejsc poznanych już 
w czasie wojny i w okresie powo-w czasie wojny i w okresie powo-
jennym, co budziło wspomnienia.jennym, co budziło wspomnienia.
– Jako kilkuletnia dziewczynka wy-– Jako kilkuletnia dziewczynka wy-
biegłam z autobusu dziadka prosto biegłam z autobusu dziadka prosto 
pod koła czerwonego fiata osobo-pod koła czerwonego fiata osobo-
wego. Miałam złamaną lewą nogę wego. Miałam złamaną lewą nogę 
i straciłam przytomność. Karetkę i straciłam przytomność. Karetkę 
zawieziono mnie do szpitala w zawieziono mnie do szpitala w 
Warszawie, skąd dziadek przywiózł Warszawie, skąd dziadek przywiózł 
mnie do domu żukiem – opowiada mnie do domu żukiem – opowiada 
Katarzyna Frączak.Katarzyna Frączak.

Na taksówce Na taksówce 
Zachowało się jego zgłoszenie  do Zachowało się jego zgłoszenie  do 
Urzędu Miasta w Grójcu: „Zgła-Urzędu Miasta w Grójcu: „Zgła-

szam przerwę w pracy na postoju szam przerwę w pracy na postoju 
taksówek od 1 VII do 31 VII 1975 taksówek od 1 VII do 31 VII 1975 
r., gdyż jestem zmuszony przepro-r., gdyż jestem zmuszony przepro-
wadzić kapitalny remont taksówki wadzić kapitalny remont taksówki 
we własnym zakresie i pozostałe we własnym zakresie i pozostałe 
dni przeznaczyć na konserwację dni przeznaczyć na konserwację 
domu i wypoczynek. W związku z domu i wypoczynek. W związku z 
powyższym proszę za miesiąc lipiec powyższym proszę za miesiąc lipiec 
o skreślenie z podatku (ryczałt)” – o skreślenie z podatku (ryczałt)” – 
pisał pan Jerzy, którego taksówka pisał pan Jerzy, którego taksówka 
osobowa miała wtedy nr 12. osobowa miała wtedy nr 12. 
– Pod koniec lat 60. zawiózł nas – Pod koniec lat 60. zawiózł nas 
swoją warszawą na pogrzeb aż  swoją warszawą na pogrzeb aż  
do Lipna. Siedziałem z nim kilka do Lipna. Siedziałem z nim kilka 
godzin w samochodzie, słuchając godzin w samochodzie, słuchając 
opowieści o wojennych przygo-opowieści o wojennych przygo-
dach. Ciągle brzmi mi w uszach dach. Ciągle brzmi mi w uszach 
tembr jego głosu. Szkoda, że nie tembr jego głosu. Szkoda, że nie 
zanotowałem tego, co mówił. Ilu zanotowałem tego, co mówił. Ilu 
takich ludzi, jak on, ile takich hi-takich ludzi, jak on, ile takich hi-
storii, jak jego, przepada bezpow-storii, jak jego, przepada bezpow-
rotnie przez naszą nieświadomość rotnie przez naszą nieświadomość 
czy obojętność – zauważa Krzysz-czy obojętność – zauważa Krzysz-
tof Lichosik. tof Lichosik. 

KombatantKombatant
Jerzy Lizoniak z dziecka stał się Jerzy Lizoniak z dziecka stał się 
mężczyzną, ojcem, dziadkiem, mężczyzną, ojcem, dziadkiem, 
zaliczając – wraz z ojczyzną – ko-zaliczając – wraz z ojczyzną – ko-
lejne zakręty polityczne, aż nasta-lejne zakręty polityczne, aż nasta-
ła III RP. W międzyczasie, jako ła III RP. W międzyczasie, jako 
rezerwista, mianowany został na rezerwista, mianowany został na 
stopień starszego sierżanta szta-stopień starszego sierżanta szta-
bowego. W 1978 r. odznaczono bowego. W 1978 r. odznaczono 
go Krzyżem Kawalerskim Or-go Krzyżem Kawalerskim Or-
deru Odrodzenia Polski, co jakiś deru Odrodzenia Polski, co jakiś 
czas dostawał dyplom uznania za czas dostawał dyplom uznania za 
aktywną pracę społeczną w kole aktywną pracę społeczną w kole 
miejskim ZBoWiD w Grójcu, gdzie miejskim ZBoWiD w Grójcu, gdzie 
działał w komisji historycznej. To on działał w komisji historycznej. To on 
na początku lat 70. opracował dwa na początku lat 70. opracował dwa 
albumy Zarządu Powiatowego ZBo-albumy Zarządu Powiatowego ZBo-
WiD, poświęcone miejscom pamięci WiD, poświęcone miejscom pamięci 
na terenie Grójecczyzny. Chodził w na terenie Grójecczyzny. Chodził w 
poczcie sztandarowym. W jego domu poczcie sztandarowym. W jego domu 
toczyły się dyskusje kombatanckie o toczyły się dyskusje kombatanckie o 
Polsce. Były gorące, co zapisało się w Polsce. Były gorące, co zapisało się w 
pamięci wnuczki.pamięci wnuczki.

Nie do pojęciaNie do pojęcia
– Dziadek zmarł 31 maja 1999 r. po – Dziadek zmarł 31 maja 1999 r. po 
ciężkiej chorobie, a babcia w lutym ciężkiej chorobie, a babcia w lutym 
2021 r. Zrobili, co mogli, dla swojej 2021 r. Zrobili, co mogli, dla swojej 
rodziny. Zapamiętałam dziadka ja-rodziny. Zapamiętałam dziadka ja-
ko dobrego człowieka, który umiał ko dobrego człowieka, który umiał 
wszystko załatwić i pomagał ludziom. wszystko załatwić i pomagał ludziom. 
Nie wyobrażam sobie, aby moje Nie wyobrażam sobie, aby moje 
dzieci musiały walczyć na wojnie tak dzieci musiały walczyć na wojnie tak 
samo jak on – zwierza się Katarzyna samo jak on – zwierza się Katarzyna 
Frączak.             Frączak.             Remigiusz MatyjasRemigiusz Matyjas

Jerzy Lizoniak - trzynasoletni kawalerzysta

MAMY JUŻ HEJNAŁ. CZAS NA HYMN?
Niekiedy piosenka wypływa z nas niespodzianie, bywa jednak, że rodzi się dniami, tygodniami, miesiącami,  latami, w bólach, w  ciągłej niepewności,  co potwierdza historia powstania 
utworu   zatytułowanego „O Grójcu pieśń”.  Kazimierz Kochański, w jednej osobie kompozytor muzyki   i autor  słów, napisał go  wiele lat temu, gdy jako nauczyciel wychowania muzycz-
nego pracował w „Jedynce”. 
– Miała to być manifestacja tego, że znalazłem swoje miejsce na ziemi, czyli Grójec. Refren wyglądał jednak inaczej niż teraz. W ciągu 20 lat ciągle coś mi w nim nie pasowało, ciągle coś 
zmieniałem,  jedne słowa zastępując drugimi, aż kilka  lat  temu uznałem, że mam  to, czego szukałem – wyznaje   twórca.

Obecny refren nie pozostawia wątpliwości, że właśnie Grójec jest upragnio-
nym brzegiem, do którego dopłynęliśmy,  do którego zawsze  wracamy z 
krain, do których pognała nas złudna wiara  w to,  że może nam być tam lepiej 
niż tu, w naszym mieście,  przy stole, wśród „swoich”. 
Właśnie o tym od kilku miesięcy śpiewa   Kazimierz Kochański na Facebooku 
Życia Grójca. Ta pieśń tak autentycznie  mogła zabrzmieć tylko w jego wyko-
naniu, gdy w swoim mieszkaniu siedzi na krześle, przy oknie,  akompaniując 
sobie na gitarze i  z pokorą  wydobywając  z serca  słowa  bez  ozdobników. 
Nagranie ma niespełna dwie minuty, więc słuchamy ponownie od początku, 
a potem jeszcze raz.
Trudno się nie zgodzić z  Jarosławem Praszczałkiem, który zna  „O Grójcu 
pieśń”   od roku 2015, gdy prowadził próby Chóru Miasta Grójec w GOK-u. 
Twierdzi on: „Wysokie walory artystyczne dzieła oraz umiłowanie przez auto-
ra kompozycji jego <<małej  Ojczyzny>> sprawiają, iż jest to pozycja godna 
polecenia”. 
Właśnie. Skoro mamy już hejnał  autorstwa pana Jarosława,  zaakceptowa-
ny przez Radę Miejską,  rozbrzmiewający w  sercu  600-letniego grodu nad 
Molnicą, to może powinniśmy pomyśleć o uzupełnieniu rodzącej się  tradycji  
hymnem Grójca? Mogłaby to być pieśń pana Kazimierza? Należałoby ogłosić 
konkurs? Nie chcę niczego sugerować. Tak sobie tylko głośno myślę, że warto 
byłoby mieć też hymn. 
                                                                                                                              Remigiusz Matyjas 
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GGrzegorz Suski, „szanowa-rzegorz Suski, „szanowa-
ny bardzo obywatel”, o ny bardzo obywatel”, o 
którym mowa, to przed-którym mowa, to przed-
stawiciel rodziny Suskich stawiciel rodziny Suskich 

h. Pomian, wywodzącej się z ziemi h. Pomian, wywodzącej się z ziemi 
łomżyńskiej, a w XIX w. już mocno łomżyńskiej, a w XIX w. już mocno 
usadowionej w Grójeckiem. usadowionej w Grójeckiem. 

Rodzice Rodzice 
Wprowadził ją tutaj Franciszek Suski, 
porucznik artylerii, ożeniwszy się 27 
grudnia 1784 r. z Heleną Żółtowską, 
córką Aleksandra i Julianny z Rożec-
kich, właścicieli dóbr Machnatka pod 
Błędowem. Franciszek, wziąwszy 
dymisję z wojska, rozpoczął  gospoda-
rowanie i peregrynację po majątkach. 
Spotykamy go na włościach pod Je-
ziórką,  pod Belskiem, w końcu pod 
Drwalewem. Odszedł z tego świata 
w Budziszynku 13 kwietnia 1809 r., a 
kilka miesięcy później zasnęła snem 
wiecznym jego 6-miesięczna córecz-
ka. Helena z Żółtowskich Suska po 
śmierci męża zamieszkała w dobrach 
Machnatka. Umarła 20 kwietnia 1831 
r. w Golianach. Po Franciszku i Hele-
nie Suskich pozostały dzieci: Wiktor 
(rocznik 1787), Kazimierz (rocznik 
1789), Katarzyna (rocznik 1790), Ma-
rianna (rocznik 1792), Stanisław (ok. 
1797 r. ), Karolina (ok. 1798 r.) oraz 
właśnie  Grzegorz – nasz pupil. 

Mariaż za mariażemMariaż za mariażem
Grzegorz Suski urodził się około  
1801-1804 r., być może w Wiatrowcu. 
Jako dziecko był świadkiem  rodzin-
nych wydarzeń, zwłaszcza ślubów 
rodzeństwa. 6 czerwca 1813 r. Wiktor 
Suski, przedtem dziedzic Budziszyn-
ka, a wtedy Woli Worowskiej, pojął 
za żonę 26-letnią Annę Tąkiel, córkę 
Piotra i Anny z Obrąpalskich, wów-
czas mieszkającą w Drwalewicach. 
Następne mariaże, z Domańskimi i 
Maleszewskimi, miały charakter se-
ryjny. Oto  16 listopada 1818 r. Stani-
sław Suski, wtedy dziedzic Wiatrowca, 
mieszkaniec Machnatki, ożenił się z 
16-letnią Agnieszką Domańską, cór-
ką Ignacego Domańskiego, sędziego 
pokoju powiatu błońskiego, dziedzica 
dóbr Cychry. A już 20 stycznia 1819 
r. Marianna Suska  wyszła za mąż za 
19-letniego Grzegorza Domańskie-
go, brata tejże Agnieszki. W pobliżu 
Machnatki, w Zalesiu, mieszkało 
rodzeństwo Aleksander i Francisz-
ka Maleszewscy, pochodzące ze wsi 
Broszków pod Siedlcami, należącej do 
Ludwika Buyno, kawalera Orderu św. 
Anny II klasy. Ich rodzice już nie żyli, 
a Franciszką opiekował się Walerian 
Buyno, dziedzic dóbr Czerniejów. W 
1821 r. w Wilkowie odbyły się dwa 
śluby, najpierw Katarzyny Suskiej i 
Aleksandra Maleszewskiego, a następ-
nie Kazimierza Suskiego, wtedy kapi-
tana Wojska Polskiego, oraz Franciszki 
Maleszewskiej. Spośród rodzeństwa 
Grzegorza jako ostatnia na ślubnym 
kobiercu stanęła Karolina Suska, zo-
stając w 1824 r. żoną Wincentego 
Kozłowskiego, sekretarza w Wydziale 
Artylerii i Inżynierów Komisji Rządo-
wej Wojny.  

Rozwód i morderstwoRozwód i morderstwo
Małżeństwa te na ogół zdały próbę 
czasu, poza jednym. Szybko smak roz-

wodu poznał Kazimierz Suski, który 
zostawił służbę w wojsku na rzecz zie-
miańskiego bytowania w Machnatce. 
Owszem, 18 listopada 1822 r. na świat 
przyszła córka Kazimierza i Francisz-
ki, Ludwika Salomea. Do myślenia 
daje jednak fakt, iż nastąpiło to we wsi 
Chrzęsne koło Tłuszcza na Mazowszu, 
w domu brata Franciszki, Feliksa Ma-
leszewskiego. Dziecko ochrzczono 2 
lutego 1823 r., jednakże już 3 czerwca 
1824 r. Kazimierz i Franciszka rozwie-
dli się, a 13 października 1825 r. roz-
wódka wyszła za mąż za Jana Romu-
alda Pszczółkowskiego. Zdaje się, że 
córka Kazimierza i Franciszki, Ludwi-
ka Salomea, pozostała w Machnatce, 
przy ojcu, który chyba już nigdy się nie 
ożenił. Tragicznym epilogiem zakoń-
czył się trwały związek Kozłowskich. 
Pan Wincenty pracował na stanowisku 
adiunkta w Głównym Archiwum Kró-
lestwa Polskiego w Warszawie. Został 
zamordowany 10 maja 1860 r. w wie-
ku 77 lat we własnym mieszkaniu przy 
ulicy Miodowej. 

Dzięki spiskowcom? Dzięki spiskowcom? 
Grzegorz Suski, widząc jak brat Wiktor 
ciągle zmienia adresy, gospodarując po 
kolei w Budziszynku,  Woli Worow-
skiej, Turowicach  i Lipiu,  obrał sobie 
– wydawałoby się, że spokojną – drogę 
kariery urzędniczej w Warszawie. Kto 
wie, czy w ogóle zmieniłby stan cy-
wilny, gdyby nie Piotr Wysocki i jego 
podchorążowie. Oto 29 listopada 1830 
r. na Krakowskim Przedmieściu  koło 
Pałacu Namiestnikowskiego z rąk spi-
skujących podchorążych zginął m.in. 
pułkownik Filip Nereusz Meciszew-
ski, rodem z Krakowa, zdolny inży-
nier Wojska Polskiego. Jego nazwisko 
(obok nazwisk sześciu generałów, 
którzy podzielili los tegoż pułkownika) 
zaborcy umieścili na pomniku Pola-
ków poległych za wierność swojemu 
monarsze, wystawionym w 1841 r. na 
placu Saskim. Po Meciszewskim po-
została piątka dzieci i wdowa, Józefa 
z Łęskich Meciszewska, córka Józefa 
Łęskiego, nauczyciela w Korpusie Ka-
detów, profesora anatomii i dyrektora 
obserwatorium Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, stanowiąca niewątpliwie 
dość łakomy kąsek, również  dla młod-
szych kawalerów, takich, jak choćby 
blisko 30-letni Grzegorz Suski. 

Ślub z wdowąŚlub z wdową
Ślub Grzegorza i Józefy nastąpił po-
między rokiem 1830 a 1833. 26 stycz-
nia 1834 r. Grzegorz Suski, urzędnik 
„byłego Komisariatu Polskiego”, 
zamieszkały przy ulicy Elektoralnej, 
z radością poinformował proboszcza 

Cholera w białej sukience

parafii św. Andrzeja, iż 19 stycznia o 
godzinie wpół do ósmej wieczorem 
jego około czterdziestoletnia małżon-
ka, Józefa, powiła córeczkę. Na chrzcie 
świętym otrzymała ona imiona: Hele-
na Józefa Henryka. Rodzicami chrzest-
nymi  dziecka byli: Stanisław Suski, 
wówczas  sekretarz Dyrekcji Towarzy-
stwa Kredytowego Ziemskiego – brat 
Grzegorza oraz Joanna Wulfers. Matka 
chrzestna, rodem z Potyczy w Grójec-
kiem, osiem miesięcy później wyjdzie 
za mąż za Aleksandra Kuczyńskiego, 
by przejść do historii jako ziemianka 
zaprzyjaźniona z Cyprianem Kamilem 
Norwidem. 

Dziedzic LasekDziedzic Lasek
Już pod rokiem 1836 r. Grzegorz Suski 
pojawia się w źródłach jako dziedzic 
Lasek, choć tymczasowo zamieszkały 
w Warszawie przy ulicy Leszno. W 
Warszawie 28 marca tego roku przy-
szedł na świat syn Grzegorza i Józefy, 
ochrzczony 13 kwietnia w parafii św. 
Andrzeja. Rodzicami chrzestnymi 
Władysława Kazimierza Doroteusza 
zostali: Kazimierz Suski – brat Grzego-
rza  i  Anna Suska – jego bratowa. Roz-
wiązanie bardzo osłabiło Józefę Suską. 
Więcej dzieci już nie urodziła.

Rządca spod WieliczkiRządca spod Wieliczki
Grzegorz Suski mógł często bawić w 
Warszawie, gdyż o gospodarstwo w 
Laskach dbał zapobiegliwy rządca. 
Według danych Towarzystwa Kredy-
towego Ziemskiego, w 1866 r. folwark 
Laski z wsiami Laski i Murowanka 
miał rozległość 1432 morgi, z czego 
843 morgi stanowiły grunty orne i 
ogrody, 27 mórg łąki, 450 mórg lasy, 
67 mórg zarośla, a 45 mórg nieużytki 
i place. Taką właśnie schedą zawiady-
wał rządca Michał Pomorski, pocho-
dzący aż spod Wieliczki, z Niewiaro-
wa. Karierę ekonoma zaczynał pod  
Grójcem, mianowicie w Budziszynku 
i Janówku. W 1829 r. ożenił się z Kon-
stancją Narewską. W Janówku, gdzie 
pan Michał zaprzyjaźnił się m.in. z 
właścicielem karczmy,  Antonim Gro-
dzickim, 4 kwietnia 1830 r. urodziła 
się córka: Eleonora Barbara, przyszła 
żona bogatego gospodarza z Piaseczna 
pod Warką, Andrzeja Adamskiego. 2 
sierpnia 1845 r. Grzegorz Suski wraz 
z Eufemią Meciszewską, córką żony 
z jej pierwszego małżeństwa, podawał 
do chrztu synka rządców: Władysława. 
Konstancja Pomorska umrze  29 maja 
1867 r., a jej mąż odejdzie z Lasek po 
śmierci Grzegorza Suskiego, by eko-
nomować w innych okolicznych  ma-
jątkach i wydać ostatnie tchnienie 17 
września 1878 r. w Winiarach, przed-

tem zresztą powtórnie się ożeniwszy. 

Niecodzienna pasażerkaNiecodzienna pasażerka
Cofnijmy się jednak  do feralnego roku  
1852. Na początku maja z Lipia przy-
szła do Lasek wiadomość o śmierci 
Wiktora Suskiego. Podczas  pogrzebu  
brata szeptano o rozwijającej się w Ka-
liskiem epidemii cholery. Nie wiado-
mo, co podkusiło Grzegorza Suskiego, 
by zrobić to, co zrobił. Na początku 
lipca tego roku w drodze powrotnej do 
domu, przejeżdżając w Warce przez 
most na Pilicy, zobaczył pannę, całą w 
bieli. Oniemiał z zachwytu. 
– Stój! – zawołał do stangreta.
– Zabierzecie mnie ze sobą, panie? – 
spytała.
Grzegorz Suski, znany z ludzkości i 
dobrego gustu, wziął pannę na brycz-
kę. Ujechali kawałek drogi, po czym 
pasażerka niespodziewanie kazała sta-
nąć, wysiadła z bryczki i zniknęła dzie-
dzicowi z oczu. 

Lud wie najlepiejLud wie najlepiej
Wkrótce potem Warszawę i ziemię 
czerską, do której, historycznie rzecz 
biorąc, należy Grójeckie, zaatakowa-
ła epidemia cholery. Lud szeptał po 
karczmach i pod kościołami, że na 
ziemię czerską przywiózł ją dziedzic 
Lasek. Owa panna w bieli, wysiadłszy 
z bryczki, miała oświadczyć zdziwio-
nemu Suskiemu, że jest właśnie… 
cholerą i rozpłynąć się jak kamfora. 
Prości ludzie, a  wtedy jeszcze nawet 
i światowi, nie wiedzieli, iż cholerę 
wywołuje bakteria obecna m.in. w 
brudnej wodzie. Wymiotowano, dosta-
wano biegunki, odczuwano rżnięcie w 
brzuchu, rzucano się na ziemię, gryząc 
ją i krzycząc w niebogłosy. Szacuje się, 
że w 1852 r. w niewielkim Królestwie 
Polskim na cholerę zachorowało około 
100 tys. osób, spośród których zmarło 
ok. 50 tys. 16 sierpnia 1853 r. w La-
skach zasnęła w Bogu Józefa Suska. 
Nie wydaje się jednak, by śmierć żony 
pana  Grzegorza miała coś wspólnego 
z cholerą, tak samo zresztą jak śmierć 
rodzeństwa: Katarzyny z Suskich Ma-
leszewskiej, którą 3 listopada 1857 r. 
odprowadził  z kościoła oo. Dominika-
nów na Powązki, Stanisława Suskiego, 
wówczas kontrolera kasy głównej To-
warzystwa Kredytowego Ziemskiego, 
któremu 2 lutego 1859 r. towarzyszył 
w ostatniej drodze z kościoła księży 
Reformatów na też same Powązki, 
Kazimierza Suskiego, którego na po-
czątku marca 1861 r.  odprowadził z 
Machnatki na cmentarz parafialny w 
Błędowie. 

Dla WysockiegoDla Wysockiego
W międzyczasie Grzegorz Suski wy-
kazał się społeczno-patriotyczną  po-
stawą, i to w sytuacji szczególnej, wzy-
wając obywateli ziemi czerskiej, by 
okazali pomoc Piotrowi Wysockiemu, 
który 27 października  1857 r. wrócił z 
zesłania na Syberii do rodzinnej Warki. 
– Wrócił z Syberii do miasta Warki pod 
27-letniej niewoli nasz rodak, a  że ma 
osłabione zdrowie i bez żadnych zaso-
bów, pozwolimy mu, panowie i panie, 
umierać z głodu? Ci, w których kraju 
tyle lat przepędził, szanując go, osła-
dzali jego niewolę, nie bądźmy i my 
na to obojętnymi, ale podajmy mu 
w nieszczęściu rękę – przemawiał 
Suski, rzucając hasło zakupienia dla 
Wysockiego domu wraz z kilkoma 
włókami ziemi.
Ostatecznie, dzięki zaangażowaniu 
Suskiego oraz Kicińskich z Lecha-
nic, bohater nocy listopadowej osiadł 
w Warce na tzw. Wójtostwie, gdzie 
otrzymał od obywateli dar w posta-
ci folwarczku wraz z domem oraz 
zabudowaniami gospodarczymi. Za 
okazaną pomoc dziękował właści-
cielowi Lasek listownie (23 kwiet-
nia 1859 r.), nazywając go jednym 
z „głównych dawców” swojej „spo-
kojności”.

Ostatnie rozdaniaOstatnie rozdania
28 czerwca 1865 r. Grzegorz Su-
ski uronił łzę, widząc, jak jego syn, 
Władysław, w kościele św. Krzyża 
w Warszawie ślubuje miłość i wier-
ność Leontynie Rybińskiej. Z tego 
związku 9 maja 1866 r. przyszedł na 
świat syn. Stanisław Grzegorz  dru-
gie imię otrzymał na cześć dziadka, 
który został jego ojcem chrzestnym. 
Niestety, już 15 września 1867 r. 
dziecko zmarło. Sam Grzegorz Suski 
przeniósł się do wieczności w stycz-
niu następnego roku w Laskach. 
Spoczywa w grobowcu rodzinnym 
na cmentarzu parafialnym w Warce. 

WnioskiWnioski
Nie wiadomo, czy syn Franciszka i 
Heleny Suskich kiedykolwiek do-
wiedział się, że lud obarcza go czę-
ściową odpowiedzialnością za poja-
wienie się w Grójeckiem epidemii 
cholery. W każdym razie legenda  o 
pannie w bieli świadczy o popular-
ności Grzegorza Suskiego w społe-
czeństwie dawnej ziemi czerskiej, a 
to, co uczynił dla Piotra Wysockiego, 
stanowi dowód jego patriotyzmu i 
obywatelskiej postawy. 

Remigiusz MatyjasRemigiusz Matyjas

Ilekroć jadę przez podwarecką wieś Laski, tylekroć z niepokojem 
rozglądam się dookoła. A nuż, objawi się  przy drodze laska w białej 
sukience?  Z pewnością bielszej niż miejscowa osiemnastowieczna 
kapliczka w kształcie kolumny, pamiętająca epidemię cholery, którą na 
ziemię czerską miał nieświadomie sprowadzić jeden z przodków posła 
Marka Suskiego, dziedzic tychże Lasek. 

XIX-wieczny rysunek chorej na cholerę

KWIATOWE DYWANY W PRACOWNI TAKIE TAM WARSZTATY 
Majowe tygodnie powinny zachwycać nas rozkwitającą roślinnością, 
piękną zielenią i wiosennymi kwiatami. Na naszych zajęciach postanowili-
śmy odrobinę pomóc budzącej się do życia przyrodzie, tworząc kwiatowe 
kolaże. Wykorzystaliśmy techniki rysunkowe oraz pastelowe, bawiąc się 
rodzajem kwiatów, ich kształtem oraz wielkością. Wyobraźnia poprowa-
dziła nas do kolorowej krainy rozwijających się roślin i pozwoliła nam 
wyrazić wiele twórczych pomysłów. 
Prace uczestników zajęć zostały połączone w duże kompozycje, które już 
od drzwi wejściowych witają z radością wszystkich odwiedzających Gró-
jecki Ośrodek Kultury.  
Serdecznie zapraszamy po odrobinę kwiatowego uśmiechu.

Agnieszka Kazała
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Kino GOK wraca po długiej przerwie! Ostatnie miesiące nie rozpieszczały grójeckich 
kinomaniaków, na szczęście wiosenna aura przyczyniła się do znacznego zluzowania 
obostrzeń związanych z walką z COVID-19. Dystrybutorzy również przygotowali się na 
ponowne otwarcie kin, obecnie znacznie więcej filmów dostępnych jest do wyświetlania 
niż to miało miejsce jesienią i zimą. Powrócą także pokazy kina artystycznego i festiwalo-
wego w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego Jasminum!
Nadal jednakże obowiązuje kilka zastrzeżeń dla naszych widzów:
• Maksymalne obłożenie miejsc na sali wynosi 50%, czyli 140 miejsc.
• Na terenie obiektu należy zakrywać usta i nos maseczkami.
• Przy wejściu należy dezynfekować ręce.
• Zakazane jest spożywanie posiłków i napojów.
Wraz z kolejnymi premierami filmowymi po 29 maja, oferta naszego kina, a także liczba 
seansów będzie się zwiększać!

KINO GOK WRACA PO PRZERWIE

HARMONOGRAM
29 maja, sobota
15:00 Słynny najazd niedźwiedzi na Sycylię
17:00 Oto my

30 maja, niedziela
15:00 Słynny najazd niedźwiedzi na Sycylię
17:00 Oto my

4 czerwca, piątek
16:00 Pinokio
18:30 Obiecująca młoda kobieta

5 czerwca, sobota
14:00 Pinokio
16:30 DKF: Szarlatan
18:30 Obiecująca młoda kobieta

6 czerwca, niedziela
14:30 Pinokio
17:00 Obiecująca młoda kobieta

11 czerwca, piątek
16:00 Co w duszy gra
18:00 Babyteeth

12 czerwca, sobota
14:00 Co w duszy gra
16:00 DKF: Nasze miejsce na Ziemi
18:00 Babyteeth

13 czerwca, niedziela
15:00 Co w duszy gra
17:00 Babyteeth

18 czerwca, piątek
16:30 Filonek Bezogonek
18:00 Na rauszu

19 czerwca, sobota
14:30 Filonek Bezogonek
16:00 DKF: Nędznicy
18:00 Na rauszu

20 czerwca, niedziela
15:30 Filonek Bezogonek
17:00 Na rauszu

25 czerwca, piątek
16:00 Magiczne Muzeum
18:00 Ojciec

26 czerwca, sobota
14:00 Magiczne Muzeum

ARTYŚCI GPZG
PATRYCJA RUSIN

Interesuje się szeroko pojętym rękodziełem oraz florystyką. 
Malarka poszukująca swojego środka wyrazu.Pasję plastycz-
ną rozwijała w PSP w Jasieńcu pod okiem Czesława Cholewy, 
u Jacka Malinowskiego w Magazynie Sztuk w Domu Kultury 
na Ochocie w Warszawie, a następnie w Pracowni Artystycz-
nej Anny Darii Merskiej (PAADM) w Grójcu, aż trafiła pod 
czujne oko Darii Pelhen. 
Brała udział w wystawach zbiorowych Stowarzyszenia Pla-
styków Ziemi Grójeckiej, a po jego przekształceniu – Grupy 
Plastyków Ziemi Grójeckiej w galerii Grójeckiego Ośrodka 
Kultury. Uczestniczyła w międzynarodowym projekcie ART/X/
TOYAMA w Grójcu (2019).
Patrycja Rusin to artystka wszechstronna. Pasjonuje ją foto-
grafia, decoupage,  a także kolekcjonowanie starych przed-
miotów i renowacja mebli.

DARIUSZ SIECZKA

Urodzony w Ostrowcu Świętokrzyskim, od 1988 r. mieszka i 
pracuje w Tarczynie. Od dzieciństwa interesował się rysun-
kiem i malarstwem. Jako uczeń szkoły podstawowej należał 
do kółka plastycznego w  Domu Kultury w Ostrowcu Świę-
tokrzyskim. Stosuje różne techniki malarskie. Od 1997 r., w 
dniach wolnych od pracy, malował przez kilka lat portrety 
plenerowo w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Autor 
herbu dla K.S. Tarpan (Tarczyn) -  na prośbę prezesa Klubu 
Sportowego, scenografii do przedstawienia teatralnego 
dla dzieci, wystawionego w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Tarczynie. Do „Wiadomości Tarczyńskich” stworzył  cykl ry-
sunków - grafik „Przydrożne kapliczki w gminie Tarczyn”.  Z 
okazji 650-lecia Tarczyna opracował cykl 30 kolorowanek pod 
tytułem: „Tarczyn moje miasto” (książeczka dla dzieci). Dla 
kościoła  św. Mikołaja w Tarczynie, w dzwonnicy kościelnej, 
namalował Fresk 13. stacji krzyżowej, według Piety Michała 
Anioła, a tło według własnego pomysłu (realizacja projektu 
po zaakceptowaniu przez proboszcza i przez Radę Kościelną). 
Jest  również autorem fresku  św. Floriana w remizie strażac-
kiej w Suchodole koło Tarczyna. Uczestniczył w wystawach 
i plenerach artystycznych  organizowanych przez Miejskie 
Domy Kultury: Tarczyn, Warka, Grójec, Kozienice. Organizator 
plenerów  w miejscach turystycznych (Puck, Władysławów, 
Sopot, Gdynia, Gdynia-Orłowo, Nieporęt - Jezioro Zegrzyń-
skie,  Świnoujść), gdzie powstało wiele prac inspirowanych 
techniką „Piórkiem i węglem” (jak u prof. Zina). 
W 2019 r. dołączył do Grupy Plastyków Ziemi Grójeckiej. 
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Kapitan Sygnarek i jego czasy (cz. VI)

Wybór drogi życiowej
Antoni Sygnarek w 1928 r. zrobił maturę w grójeckim gimnazjum wraz z Marią 
Jasiorowską, Zdzisławem Bedyńskim, Marianem Łętowskim, Eugeniuszem 
Piętowskim, Czesławem Włodarskim i Kazimierzem Wołowskim. Co dalej? Zapatrzony 
w starszego brata, poległego 1920 r. na polu chwały, zdając sobie sprawę, że w 
Janówku nie wystarczy dla wszystkich chleba, wybrał drogę kariery wojskowej. 

By dostać się do szkoły 
podchorążych piecho-
ty, musiał najpierw 
przejść tzw. kurs uni-

tarny. 

Przy obiedziePrzy obiedzie
– Jestem kawalerem, mam ma-
turę, prawo do noszenia Pań-
stwowej Odznaki Sportowej, a 
oświadczenie Wojskowego Szpi-
tala Okręgowego będzie formal-
nością – zaczął  przy niedziel-
nym obiedzie. 
– Chcesz zostać żołnierzem, syn-
ku? Oby tylko nie było wojny 
– westchnęła mama, ciągle nie 
mogąca się pogodzić ze śmiercią 
Władka.
– Z roli wszyscy nie wyżyjemy, 
a jak zostanę oficerem, będę 
wam pomagał. Odwdzięczę się 
Staśkowi za to, co dla mnie zro-
bił – przekonywał mamę i ro-
dzeństwo. 
– Kiedy egzamin? – spytał Sta-
siek, pogodzony z wolą młod-
szego brata. 
– W drugiej połowie lipca. Pie-
niądze na opłacenie egzaminu i 
ewentualnie kursu zarobiłem ko-
repetycjami, a co się przy tym w 
Grójcu  gęsiny najadłem  – odpo-
wiedział Antek. 

Kurs unitarnyKurs unitarny
Egzamin trwał trzy dni.  Sy-
gnarek  pomyślnie przeszedł  
rozmowę  kwalifikacyjną, test 
z matematyki, fizyki i wiedzy 
ogólnej, a także badania  lekar-
skie  i psychomotoryczne. Zatem 
wniósłszy opłatę w wysoko-
ści 100 zł, został   słuchaczem 
11-miesięcznego  kursu unitar-
nego przy Szkole Podchorążych 
Piechoty w Ostrowi Mazowiec-
kiej.  Należycie poznał uroki by-
cia rekrutem, szkolenia ogólno-
-wojskowego i specjalnego oraz 
taktycznego. 28 lipca 1929 r. z 
wynikiem dobrym ukończył kurs 
unitarny, uzyskując świadectwo, 
na którym złożył podpis pułkow-
nik dyplomowany Maksymilian 
Milan-Kamski, ówczesny ko-
mendant szkoły, późniejszy ge-
nerał brygady.

Podchorążówka Podchorążówka 
Szkoła Podchorążych Piechoty 
znajdowała się na  przedmie-
ściach Ostrowi, w tzw. Kosza-
rach Komorowskich. W lipcu 
1930 r. jej komendantem został 
pułkownik dyplomowany Lu-
dwik Bociański. To on wprowa-
dził do ceremoniału mianowania 
na pierwszy stopień oficerski pa-
sowanie szablą, podchorążowie, 
ubrani w historyczne mundury, 
zaciągali wartę honorową przed 
Belwederem w rocznicę Nocy 
Listopadowej. Za jego kaden-
cji, dokładnie 15 sierpnia 1931 
r., podchorąży Antoni Sygnarek 
ukończył szkołę i otrzymał no-
minację na  podporucznika pie-
choty. Na świadectwie, oprócz 

podpisu komendanta szkoły, 
znalazły się autografy: zastępcy 
komendanta szkoły – podpuł-
kownika dyplomowanego Sewe-
ryna Łańcuckiego, dowódcy ba-
talionu – majora dyplomowane-
go Bohdana Geislera i dowódcy 
kompanii (podpis nieczytelny). 
W Janówku, pogrążonym  w tym 
czasie, jak cała Polska, w kryzy-
sie gospodarczym, z przejęciem 
oglądano świadectwo, a zwłasz-
cza Antka w mundurze podpo-
rucznika. Mama rozpłakała się.

Tarnowskie klimatyTarnowskie klimaty
1 września 1931 r. podporucz-
nik Antoni Sygnarek rozpoczął 
służbę zawodową w 16. Pułku 
Piechoty w Tarnowie, na stano-
wisku dowódcy plutonu  i kasy-
na. W porównaniu z Grójcem,  
czy niewiele większą od Grójca 
Ostrowią Mazowiecką, 44-ty-
sięczny Tarnów (43% miesz-
kańców stanowili Żydzi) wydał 
mu się niemal metropolią. Na 
szeroko pojęty rozwój miasta 
duży wpływ miało zlokalizowa-
nie tutaj – z inicjatywy prezy-
denta Ignacego Mościckiego – 
Państwowej Fabryki Związków 
Azotowych. 29 maja 1927 r., 
przy okazji  wizytowania budo-
wy zakładu, prezydent wręczył 
16. Pułkowi Piechoty sztandar, 
będący darem społeczeństwa 
ziemi tarnowskiej.  Antkowi, gdy 
z podziwem patrzył na fabrykę, 
jedną z najnowocześniejszych 
w Europie, produkującą m.in. 
nawozy mineralne, przypomi-
nało się, jak w 1919 r., podczas 
urlopu, Władek,  roztaczając 
przed chłopami wizję postępu na  
polskiej wsi, opowiadał o elek-
tryczności, traktorach, nawozach 
chemicznych. Słuchano tego 
niczym baśni, a teraz, proszę, 
okazuje się, że starszy brat wcale 
aż tak bardzo nie fantazjował. Z 
Tarnowa do Janówka lada dzień 
pojadą nawozy sztuczne: siar-
czan amonu, saletrzak, saletra 
wapniowa czy nitrofos. Niestety, 
jakby było mało kryzysu gospo-
darczego, w lipcu 1934 r. Tarnów 
i jego okolice nawiedziła wielka 
powódź. Pod wodą znalazło się 
kilkadziesiąt wsi, musiano rato-

wać fabrykę przed zatopieniem. 
– Nie daj Boże, by coś stało się 
Antkowi – wymamrotał sam do 
siebie Stasiek Sygnarek, odkła-
dając gazetę. 
Właśnie wtedy samorządy 
gminne w Grójeckiem, w miarę 
swoich skromnych możliwości, 
organizowały pomoc dla powo-
dzian. 

Adiutant pułkuAdiutant pułku
Niedługo, po przyjściu naszego 
bohatera do Tarnowa, na stano-
wisku dowódcy pułku pułkow-
nika dyplomowanego Aleksan-
dra Zygmunta Myszkowskiego 
zastąpił pułkownik Stefan Bro-
niowski, dotychczasowy komen-
dant Szkoły Podchorążych Re-
zerwy Piechoty w Zambrowie. 
Za jego czasów, z początkiem 
1934 r., Sygnarek został awanso-
wany do stopnia porucznika oraz 
dostał nominację na adiutanta 
pułku. Adiutantował także za 
kadencji następnego dowódcy, 
podpułkownika Stefana Leuko-
sa-Kowalskiego. Były legioni-
sta, kilkakrotnie ranny podczas 
I wojny światowej, człowiek 
spokojnego usposobienia, z po-
czuciem humoru, szybko znalazł 
wspólny język z adiutantem. 
– Skąd pan pochodzi? 
– Spod Grójca, z wioski Janó-
wek.
– A ja z Krakowa. 
– No to łączy nas ks. Skarga, któ-
ry urodził się w Grójcu, w Kra-
kowie zaś umarł i znalazł miej-
sce wiecznego spoczynku.
– Cieszę się. Czy w Tarnowie  
mamy coś poza fabryką i mauzo-
leum generała Bema?
– Więzienie, przy którym gró-
jecki kryminał się nie umywa, 
wysoką kamienicę, proszę sobie 
wyobrazić, z windą. 

Z urną na SowiniecZ urną na Sowiniec
12 maja 1935 r. zmarł „Dzia-
dek”. Na początku następnego 
roku do akcji propagandowej 
przystąpił Naczelny Komitet 
Uczczenia Pamięci Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Patriotycz-
nym obowiązkiem każdego Po-
laka stał się wyjazd do Krakowa 
– na Sowiniec, czyli wzgórze, na 
którym sypano kopiec-pomnik 
walki narodu o niepodległość, 
nazwany po śmierci marszałka 
jego imieniem. 28 maja 1936 r., 
w dzień święta pułkowego, uda-
ła się tam delegacja z Tarnowa, 
zabierając ze sobą urnę z  zie-
mią, pobraną z miejsc, gdzie w 
1920 r. żołnierze  16. Pułku Pie-
choty przelewali krew za ojczy-
znę. Porucznik Sygnarek, stojąc 
na Sowińcu, nie przeczuwał, że 
już za kilka lat  Polska zniknie 
z mapy Europy. Myślał o tym, 
jak daleką drogę przebył tu z 
Janówka, o domu, w którym się 
wychował, o Władku, którego 
głos ciągle słyszał.             
                    Remigiusz MatyjasRemigiusz Matyjas

Kraków 1936. por. Antoni Sygnarek salutuje.

Podróż w nieznane
Od 4 do 21 maja w Galerii 2 Piętro obok Pracowni PAADM 
na ulicy Bankowej można było zobaczyć wystawę indywi-
dualną Ireny Gnatowskiej. Prezentacja prac malarskich i 
rysunkowych nosi tytuł "Podróż w nieznane". Ekspozycję 
na 2 piętrze zorganizowano pro bono i  była otwarta dla 
wszystkich zainteresowanych.

 

Irena Gnatowska zaprasza widza do swej wizji podró-
ży w nieznane. 

Ptaki
W pierwszej części wystawa składa się z wizerunków 
ptaków. Rozpoczynają ją gęsi unoszące się w górę;  
wskazują one zdecydowany kierunek, gotowość do 
dalekiego lotu. Tła obrazów są rozmyte, często malo-
wane alla prima. Uwaga odbiorcy może skupić się na 
parze ptaków, dostojnych, majestatycznych i poru-
szających się z niezwykłą gracją. Cykl ten kończą dwa 
żurawie wyłaniające się z wysokiej trawy. Ten obraz 
jest zarazem początkiem bardziej osobliwej podróży 
autorki. 

Z perspektywy owada
Z makrokosmosu dalekich przestrzeni  zainteresowa-
nie Ireny Gnatowskiej przechodzi w świat mikroko-
smosu pokazanego z perspektywy owada. Misternie 
wykonane rysunki ukazują przyrodę w tajemniczych 
okolicznościach. Możemy podziwiać subtelną grę 
światła i cienia. Oświetlenie skupia uwagę na liściu, 
kropli wody, bądź pomarańczy, podczas gdy reszta 
pozostaje w półcieniu. Kontrast posłużył do opowie-
dzenia całej historii. 

Pejzaże miejskie
Wąska, monochromatyczna gama kolorów jest cha-
rakterystyczną cechą malarstwa i rysunku Ireny Gna-
towskiej. Wśród obrazów na wystawie należy wyróżnić 
dwie olejne prace na płótnach. Przedstawiają one 
pejzaże miejskie, koncentrując uwagę na ruchu i ak-
centach kolorystycznych. Autorka utrwaliła na obra-
zach zmienność w przestrzeni. Smugi przenikających 
się kolorów ukazują poczucie ulotności i migotliwości 
danej chwili. Całość zdaje się żyć własnym rytmem. 

Wyrazisty styl
Irena Gnatowska jest wnikliwą obserwatorką, dostrze-
gającą niuanse i zależności świata. Podróż w nieznane 
zdaje się inspirować ją do dalszych wędrówek i rozwi-
jania warsztatu pracy artysty. Autorka już teraz świa-
domie kreuje nastrój w swoich obrazach, kierując się 
własną intuicją. Jej styl jest już rozpoznawalny.  

Sylwetka artystki
Irena Gnatowska mieszka w okolicy Grójca, malar-
stwem i rysunkiem zajmuje sie od kilku lat. Głównym 
tematem jej zainteresowań jest otaczająca ją rzeczy-
wistość. Jej prace wyróżnia wąska gama kolorystyczna 
z wyrazistym kontrastem. Swoje umiejętności roz-
wijała pod okiem artystów malarzy: Anny Merskiej-
-Mitan, Łukasza Rudeckiego, Katarzyny Pietrzak, Nice 
Vasileva. Należy do Grupy Plastyków Ziemi Grójeckiej. 
Brała udział w wystawach zbiorowych, m.in. "Sztuka 
Pasją 2" (2018) w Galerii Grójeckiego Ośrodka Kultury; 
wystawach organizowanych przez Pracownię PAADM, 
m.in. w Bibliotece Pedagogicznej przy ul. Różanej w 
Grójcu. Uczestniczyła w międzynarodowym projekcie 
ART/X/TOYAMA w Grojcu (2019). 

                        Opieka artystyczna: Anna Merska-Mitan
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Hejt - nowe imię ataku
Od kilku lat zjawisko używania ataku słownego w Internecie stało się bardziej powszechne.Działania 
osób publicznych, artystów internetowych, gwiazd show- biznesu, ale także osób prywatnych 
poddawane są agresywnym, wrogim komentarzom internautów. Zjawisko to dotyka ludzi w różnym 
wieku. Jest to jedna z gałęzi cyberprzemocy, która w licznych przypadkach prowadzi do pogorszenia 
stanu zdrowotnego ofiary.

W W 2019 r. ośrodek 2019 r. ośrodek 
badania opinii pu-badania opinii pu-
blicznej CBOS prze-blicznej CBOS prze-
prowadził badania, prowadził badania, 

które wyodrębnić miały najpopu-które wyodrębnić miały najpopu-
larniejsze miejsca występowania larniejsze miejsca występowania 
hejtu. Badani mogli zaznaczyć hejtu. Badani mogli zaznaczyć 
więcej niż jedną odpowiedź. Naj-więcej niż jedną odpowiedź. Naj-
częściej wymieniany był Internet. częściej wymieniany był Internet. 
Aż 65 % ankietowanych wskazało Aż 65 % ankietowanych wskazało 
na tę odpowiedź. Na drugim miej-na tę odpowiedź. Na drugim miej-
scu, z wynikiem 57 %, uplasowała scu, z wynikiem 57 %, uplasowała 
się telewizja. Znacznie mniej osób się telewizja. Znacznie mniej osób 
wskazało miejsca publiczne, na uli-wskazało miejsca publiczne, na uli-
cę (45 %). Powodem, dla którego cę (45 %). Powodem, dla którego 
właśnie Internet jest największym właśnie Internet jest największym 
skupiskiem mowy nienawiści, skupiskiem mowy nienawiści, 
może być fakt, iż duża część spo-może być fakt, iż duża część spo-
łeczeństwa błędnie uważa, że wła-łeczeństwa błędnie uważa, że wła-
śnie tam staje się osobą anonimo-śnie tam staje się osobą anonimo-
wą. Często pod zmyślonym pseu-wą. Często pod zmyślonym pseu-
donimem, za pomocą fikcyjnego donimem, za pomocą fikcyjnego 
konta, publikuje się komentarze i konta, publikuje się komentarze i 
treści, które trudno byłoby wypo-treści, które trudno byłoby wypo-
wiedzieć w realnym życiu. wiedzieć w realnym życiu. 

„Umrzyj, zgiń”„Umrzyj, zgiń”
Publikowane treści na portalu spo-Publikowane treści na portalu spo-
łecznościowym Instagram stano-łecznościowym Instagram stano-
wią pole manewru dla hejterów. To wią pole manewru dla hejterów. To 
m.in. na tej platformie pracuje Ka-m.in. na tej platformie pracuje Ka-
tarzyna Wolińska. Od 2018 r. pro-tarzyna Wolińska. Od 2018 r. pro-
wadzi profil o nazwie „Pudelija”, wadzi profil o nazwie „Pudelija”, 
który obserwuje ponad 55 tysięcy który obserwuje ponad 55 tysięcy 
osób. Choć kobieta cierpi na wiele osób. Choć kobieta cierpi na wiele 
przewlekłych chorób, w tym złośli-przewlekłych chorób, w tym złośli-
wego raka rdzeniastego tarczycy, wego raka rdzeniastego tarczycy, 
stara się zarażać pozytywną ener-stara się zarażać pozytywną ener-
gią odbiorców jej profilu. Oprócz gią odbiorców jej profilu. Oprócz 
swojego życia codziennego, dzie-swojego życia codziennego, dzie-
li się również  wiedzą na temat li się również  wiedzą na temat 
tresury psów.  W styczniu został tresury psów.  W styczniu został 
wydany ebook „Recepta na wspa-wydany ebook „Recepta na wspa-
niałego psa. Jak wychować i nie niałego psa. Jak wychować i nie 
zwariować” jej autorstwa. W sekcji zwariować” jej autorstwa. W sekcji 

komentarzy pod zdjęciami Kata-komentarzy pod zdjęciami Kata-
rzyny Wolińskiej oraz na udostęp-rzyny Wolińskiej oraz na udostęp-
nianych przez nią obrazach wiado-nianych przez nią obrazach wiado-
mości prywatnych , które dostaje, mości prywatnych , które dostaje, 
zauważyć można jednak duże fale zauważyć można jednak duże fale 
hejtu i przykłady mowy nienawi-hejtu i przykłady mowy nienawi-
ści, które nasiliły się jeszcze przez ści, które nasiliły się jeszcze przez 
ostatni rok.ostatni rok.
– Hejtowany jest każdy mój krok, – Hejtowany jest każdy mój krok, 
każdy mój czyn, każde moje sło-każdy mój czyn, każde moje sło-
wo. Wszystko jest wyolbrzymiane, wo. Wszystko jest wyolbrzymiane, 
niszczone. Wszystkie moje dzia-niszczone. Wszystkie moje dzia-
łania, chociażby pisanie ebooka łania, chociażby pisanie ebooka 
czy książki przynoszą falę agre-czy książki przynoszą falę agre-
sywnych opinii, twierdzeń na ten sywnych opinii, twierdzeń na ten 
temat – przyznaje autorka profilu temat – przyznaje autorka profilu 
„Pudelija”. „Odejdź Kasia, umrzyj, „Pudelija”. „Odejdź Kasia, umrzyj, 
zgiń” albo  „(…) No i niech upośle-zgiń” albo  „(…) No i niech upośle-
dzony Sławcio pobawi się troszkę” dzony Sławcio pobawi się troszkę” 
to tylko niektóre przykłady hejtu, to tylko niektóre przykłady hejtu, 
które możemy znaleźć pod posta-które możemy znaleźć pod posta-
mi autorki profilu. W listopadzie mi autorki profilu. W listopadzie 
2020 r. kobieta wraz z partnerem 2020 r. kobieta wraz z partnerem 
została laureatką nagrody pienięż-została laureatką nagrody pienięż-
nej o wartości 50 000 zł w progra-nej o wartości 50 000 zł w progra-
mie „Usłyszcie nas” emitowanym mie „Usłyszcie nas” emitowanym 
przez stację TTV. Po wygranej, w przez stację TTV. Po wygranej, w 
internetowym świecie rozpętała się internetowym świecie rozpętała się 
lawina nieprzychylnych komenta-lawina nieprzychylnych komenta-
rzy. Natężenie hejtu sprawiło, że 27 rzy. Natężenie hejtu sprawiło, że 27 
stycznia profil „Pudelija” zawiesił stycznia profil „Pudelija” zawiesił 
swoją działalność na około dwóch swoją działalność na około dwóch 
miesięcy. Pod koniec marca Kata-miesięcy. Pod koniec marca Kata-
rzyna Wolińska ponownie wróciła rzyna Wolińska ponownie wróciła 
do prowadzenia konta i do tej pory do prowadzenia konta i do tej pory 
stara się stawiać czoła hejterom.stara się stawiać czoła hejterom.
– Hejt dotyka mnie codziennie – – Hejt dotyka mnie codziennie – 
mówi. – Sposoby na poradzenie mówi. – Sposoby na poradzenie 
sobie z tym są przeróżne. Od pod-sobie z tym są przeróżne. Od pod-
dania się, braku sił, po rozmowy z dania się, braku sił, po rozmowy z 
psychologiem, a w chwilach kry-psychologiem, a w chwilach kry-
tycznych nawet leki uspokajające. tycznych nawet leki uspokajające. 
Staram się nie przejmować, lecz Staram się nie przejmować, lecz 
jest to chyba najtrudniejsza z tych jest to chyba najtrudniejsza z tych 
wszystkich opcji – dodaje. wszystkich opcji – dodaje. 

„Nie czyń drugiemu co Tobie „Nie czyń drugiemu co Tobie 
niemiłe. Czyń innym tak, jakbyś niemiłe. Czyń innym tak, jakbyś 
chciał, aby Tobie czyniono” – taka chciał, aby Tobie czyniono” – taka 
treść widnieje na jednym z postów,  treść widnieje na jednym z postów,  
dodanym przez Katarzynę w odpo-dodanym przez Katarzynę w odpo-
wiedzi na hejt. wiedzi na hejt. 

Kontrargumenty Kontrargumenty 
Walkę z hejtem i mową nienawiści Walkę z hejtem i mową nienawiści 
prowadzi również na swoim pro-prowadzi również na swoim pro-
filu dziennikarz telewizyjny Filip filu dziennikarz telewizyjny Filip 
Chajzer. „Nie cierpię widoku tego Chajzer. „Nie cierpię widoku tego 
wielkogłowego faceta z twarzą wielkogłowego faceta z twarzą 
dziecka próbującego na siłę być dziecka próbującego na siłę być 
śmiesznym. Nienawidzę” – taki ko-śmiesznym. Nienawidzę” – taki ko-
mentarz, który został pozostawiony mentarz, który został pozostawiony 
pod jednym z wpisów prezentera, pod jednym z wpisów prezentera, 
stał się bodźcem do ponownego stał się bodźcem do ponownego 
poruszenia tematu hejtu i hejterów poruszenia tematu hejtu i hejterów 
na jego profilu. 3 maja opubliko-na jego profilu. 3 maja opubliko-
wał on  wpis, w którym zwrócił się wał on  wpis, w którym zwrócił się 
nie tylko do wszystkich odbiorców nie tylko do wszystkich odbiorców 
kreowanych na jego profilu treści, kreowanych na jego profilu treści, 
ale także do samej autorki komen-ale także do samej autorki komen-
tarza. Na początku swojego wpisu tarza. Na początku swojego wpisu 
zaznaczył: „Poruszyło mnie jed-zaznaczył: „Poruszyło mnie jed-
no słowo – »nienawidzę«. Niby no słowo – »nienawidzę«. Niby 
banalne, a jednak gryzie mnie od banalne, a jednak gryzie mnie od 
paru dni.”  Zwrócił również uwagę paru dni.”  Zwrócił również uwagę 
na to, jak duży wpływ na drugiego na to, jak duży wpływ na drugiego 
człowieka może mieć hejt. „Ostat-człowieka może mieć hejt. „Ostat-
nie słowo jest już czymś, czego nie nie słowo jest już czymś, czego nie 
dźwigam. Nie dlatego, że chodzi o dźwigam. Nie dlatego, że chodzi o 
mnie. Dlatego, że tak łatwo przy-mnie. Dlatego, że tak łatwo przy-
chodzi nam nienawidzić drugiego chodzi nam nienawidzić drugiego 
człowieka. Bo ma taką, a nie inną człowieka. Bo ma taką, a nie inną 

twarz. Bo żart nie był zabawny. Nie twarz. Bo żart nie był zabawny. Nie 
trzeba do tego polityki. Nie trzeba trzeba do tego polityki. Nie trzeba 
wieczornego serwisu informacyj-wieczornego serwisu informacyj-
nego. Wielkich ustaw, sporów, pro-nego. Wielkich ustaw, sporów, pro-
testów. Nienawiść jak splunięcie.” testów. Nienawiść jak splunięcie.” 
Swój wpis zakończył propozycją Swój wpis zakończył propozycją 
przeprowadzenia pewnego, jak przeprowadzenia pewnego, jak 
sam to nazwał, eksperymentu spo-sam to nazwał, eksperymentu spo-
łecznego. „Jeśli znajdzie Pani czas łecznego. „Jeśli znajdzie Pani czas 
– zapraszam na kawę. Będzie mo-– zapraszam na kawę. Będzie mo-
gła mi to Pani powiedzieć w twarz. gła mi to Pani powiedzieć w twarz. 
Ciekawe, czy będzie tak samo easy Ciekawe, czy będzie tak samo easy 
jak w necie. Tylko jeden warunek. jak w necie. Tylko jeden warunek. 
Po 15 minutach rozmowy” – czyta-Po 15 minutach rozmowy” – czyta-
my we wpisie. Post Filipa Chajzera my we wpisie. Post Filipa Chajzera 
w odpowiedzi na hejt zgromadził w odpowiedzi na hejt zgromadził 
wiele pozytywnych komentarzy wiele pozytywnych komentarzy 
i ponad 50 000 tysięcy polubień. i ponad 50 000 tysięcy polubień. 
„Niektórzy muszą najpierw »na-„Niektórzy muszą najpierw »na-
widzić« siebie, później mogą po-widzić« siebie, później mogą po-
lubić innych”, „Pięknie w punkt. lubić innych”, „Pięknie w punkt. 
Nie musimy się kochać, wystarczy Nie musimy się kochać, wystarczy 
się szanować” – to tylko niektóre z się szanować” – to tylko niektóre z 
nich. nich. 

Pozorna anonimowośćPozorna anonimowość
„Jak nudne i smutne życie musi „Jak nudne i smutne życie musi 
mieć ta Pani” – to jeden z komen-mieć ta Pani” – to jeden z komen-
tarzy pod postem Filipa Chajzera, tarzy pod postem Filipa Chajzera, 
który stanowi wyobrażenie tego który stanowi wyobrażenie tego 
konkretnego krytykanta. Na pod-konkretnego krytykanta. Na pod-
stawie badań z 2019 r. Agencja stawie badań z 2019 r. Agencja 
Badań Rynku i Opinii SW Rease-Badań Rynku i Opinii SW Rease-
arch stworzyła obraz polskiego arch stworzyła obraz polskiego 
hejtera. Większość piszących ne-hejtera. Większość piszących ne-
gatywne treści to mężczyźni (53 gatywne treści to mężczyźni (53 

% wszystkich hejterów) w wieku % wszystkich hejterów) w wieku 
od 16 do 24 lat (aż 73 %), którzy od 16 do 24 lat (aż 73 %), którzy 
posiadają średnie wykształcenie posiadają średnie wykształcenie 
(35 %). Oprócz parametrów, które (35 %). Oprócz parametrów, które 
w pewien sposób da się zbadać, w pewien sposób da się zbadać, 
pozostaje jednak jeszcze problem, pozostaje jednak jeszcze problem, 
czym kieruje się taka osoba i dla-czym kieruje się taka osoba i dla-
czego publikuje tak negatywne czego publikuje tak negatywne 
treści.treści.
– Wydaje mi się, że jest to osoba – Wydaje mi się, że jest to osoba 
smutna, mocno samotna, która smutna, mocno samotna, która 
nie znalazła planu na swoje życie. nie znalazła planu na swoje życie. 
Stara się również utrudnić to życie Stara się również utrudnić to życie 
innym – tak sylwetkę hejtera wy-innym – tak sylwetkę hejtera wy-
obraża sobie Katarzyna Wolińska, obraża sobie Katarzyna Wolińska, 
autorka profilu „Pudelija”. autorka profilu „Pudelija”. 
– Ze strony psychologicznej to – Ze strony psychologicznej to 
bardzo nieszczęśliwa osoba. Swo-bardzo nieszczęśliwa osoba. Swo-
im jadem próbuje wyżyć się na in-im jadem próbuje wyżyć się na in-
nych  – twierdzi Klaudia Michalak, nych  – twierdzi Klaudia Michalak, 
która prowadzi inny instagramowy która prowadzi inny instagramowy 
profil. – Takie osoby często użalają profil. – Takie osoby często użalają 
się nad sobą, nie mają własnej pa-się nad sobą, nie mają własnej pa-
sji. Są ograniczone i zamknięte na sji. Są ograniczone i zamknięte na 
świat – dodaje. świat – dodaje. 

Skutki Skutki 
Konsekwencje spowodowane Konsekwencje spowodowane 
cyberprzemocą odczuwa przede cyberprzemocą odczuwa przede 
wszystkim ofiara nienawistnika. wszystkim ofiara nienawistnika. 
Może się to wiązać z pogorsze-Może się to wiązać z pogorsze-
niem stanu zdrowia. Poszkodowa-niem stanu zdrowia. Poszkodowa-
ny może z tego powodu cierpieć na ny może z tego powodu cierpieć na 
depresję, nerwicę czy bezsenność. depresję, nerwicę czy bezsenność. 
W skrajnych przypadkach działa-W skrajnych przypadkach działa-
nia hejtera mogą doprowadzić do nia hejtera mogą doprowadzić do 
prób samobójczych. W 2017 r. gło-prób samobójczych. W 2017 r. gło-
śnym echem odbiła się w mediach śnym echem odbiła się w mediach 
sprawa 14-letniego Kacpra Kra-sprawa 14-letniego Kacpra Kra-
mera z Gorczyna. Nastolatek z po-mera z Gorczyna. Nastolatek z po-
wodu swojej orientacji seksualnej wodu swojej orientacji seksualnej 
miał stać się ofiarą hejtu. Niedługo miał stać się ofiarą hejtu. Niedługo 
później popełnił samobójstwo. później popełnił samobójstwo. 
-Z jednej strony nie należy się tym -Z jednej strony nie należy się tym 
przejmować, ale z drugiej należy przejmować, ale z drugiej należy 
walczyć i starać się to tłumić. Ja zro-walczyć i starać się to tłumić. Ja zro-
biłam kroki prawne w tym kierun-biłam kroki prawne w tym kierun-
ku. Trzeba pokazać, że to jest złe – o ku. Trzeba pokazać, że to jest złe – o 
sposobach na radzenie sobie z hej-sposobach na radzenie sobie z hej-
tem mówi Katarzyna Wolińska. – tem mówi Katarzyna Wolińska. – 
Trzeba walczyć do końca – dodaje. Trzeba walczyć do końca – dodaje. 
Klaudia Michalak również dzieli się Klaudia Michalak również dzieli się 
swoimi postrzeżeniami.swoimi postrzeżeniami.
– Warto również – radzi – nabrać – Warto również – radzi – nabrać 
do tej sprawy dystans. Zdaję sobie do tej sprawy dystans. Zdaję sobie 
jednak sprawę, że niektórym może jednak sprawę, że niektórym może 
to zająć trochę czasu. Należy pa-to zająć trochę czasu. Należy pa-
miętać, iż zamieszczanie obraźli-miętać, iż zamieszczanie obraźli-
wych lub agresywnych komentarzy wych lub agresywnych komentarzy 
w Internecie może nieść za sobą w Internecie może nieść za sobą 
konsekwencje prawne. Za takie konsekwencje prawne. Za takie 
działania sprawca narażony jest na działania sprawca narażony jest na 
karę grzywny oraz ograniczenia lub karę grzywny oraz ograniczenia lub 
pozbawienia wolności. pozbawienia wolności. 

Aleksandra SzymczakAleksandra Szymczak
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Czy wiecie, że bibliotekarze 
mają swoje święto? Wypada ono 
8 maja, jest to Dzień Bibliotek 
i Bibliotekarzy. Z kolei od 8 do 
15 maja obchodzimy Tydzień 
Bibliotek, w czasie którego  
oferujemy naszym Czytelnikom 
moc atrakcji. Tym razem nie 
popsuła nam  planów nawet 
pandemia, gdyż  znaleźliśmy 
rozwiązanie,  by przygotować coś 
dla każdego.

ZZaczęłyśmy od udostęp-aczęłyśmy od udostęp-
niania na naszej stronie niania na naszej stronie 
na Facebooku  quizów na Facebooku  quizów 
wiedzy na temat Biblio-wiedzy na temat Biblio-

tek. Każdy mógł znaleźć coś dla tek. Każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie. Codziennie był przygoto-siebie. Codziennie był przygoto-
wany dla Was inny ciekawy test wany dla Was inny ciekawy test 
typu: dopasuj tytuły, połącz tytuły z typu: dopasuj tytuły, połącz tytuły z 
autorami, odgadnij słowa związane autorami, odgadnij słowa związane 
z biblioteką, prawda czy fałsz.z biblioteką, prawda czy fałsz.

Natalia de BarbaroNatalia de Barbaro
11 maja odbyło się, oczywiście on-11 maja odbyło się, oczywiście on-
line, bardzo oczekiwane spotkanie z line, bardzo oczekiwane spotkanie z 
Natalią de Barbaro, autorką książki Natalią de Barbaro, autorką książki 
„Czuła przewodniczka. Kobieca „Czuła przewodniczka. Kobieca 

droga do siebie”. Poprowadziła je droga do siebie”. Poprowadziła je 
Kinga Majewska, która rozmawia-Kinga Majewska, która rozmawia-
ła z autorką o książce, życiu, emo-ła z autorką o książce, życiu, emo-
cjach, zachowaniach, przełamywa-cjach, zachowaniach, przełamywa-
niu stereotypów i życiu we własnym niu stereotypów i życiu we własnym 
tempie, na własnych zasadach. Ca-tempie, na własnych zasadach. Ca-
łą rozmowę możecie obejrzeć na łą rozmowę możecie obejrzeć na 
YouTube naszej biblioteki, do czego YouTube naszej biblioteki, do czego 

Tydzień Bibliotek pod hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece”

serdecznie zachęcamy. serdecznie zachęcamy. 

Konkursy i zabawyKonkursy i zabawy
Podczas Tygodnia Bibliotek za-Podczas Tygodnia Bibliotek za-
chęcaliśmy do wzięcia udziału chęcaliśmy do wzięcia udziału 
w konkursach: „Święto Kwit-w konkursach: „Święto Kwit-
nącej Jabłoni oczami dziecka” nącej Jabłoni oczami dziecka” 
oraz „Muminki i przyjaciele”. oraz „Muminki i przyjaciele”. 

Każdy napój alkoholowy, 
niezależnie od tego, czy 
wypijamy piwo, wino, wódkę 
czy drinka, zawiera alkohol 
etylowy, który z kolei jest 
substancją psychoaktywną i 
toksyczną. Według Światowej 
Organizacji Zdrowia alkohol 
wpływa na ponad 200 
rodzajów chorób i znajduje 
sie na trzecim miejscu (po 
tytoniu i nadciśnieniu) 
czynników ryzyka dla 
zdrowia. Każda ilość 
alkoholu jest szkodliwa. Wg 
WHO niemal 70 % Polaków 
powyżej 15. roku życia jest 
konsumentami napojów 
alkoholowych.

Biorąc pod uwagę ist-
niejące wzory spoży-
wania alkoholu, mo-
żemy je podzielić na 

cztery kategorie.
1. Picie alkoholu o niskim ry-
zyku szkód to spożywanie nie-
wielkich ilości alkoholu, które 
niesie ze sobą niskie ryzyko 
problemów zdrowotnych, psy-
chologicznych i społecznych. 
Zachowanie całkowitej absty-
nencji wymagane jest w okre-
sie ciąży i karmienia, prowa-
dzenia pojazdów, przyjmowa-
nia leków, które mogą wejść  w 
interakcje z alkoholem, a także 
w przypadku uzależnienia od 
alkoholu. Również osoby mło-

de powinny powstrzymać się 
od picia alkoholu ze względu 
na ryzyko szkód zdrowotnych, 
w tym rozwojowych.
2. Ryzykowne spożywanie al-
koholu to picie alkoholu w ta-
kich ilościach i w taki sposób, 
że istnieje wysokie ryzyko 
prawdopodobieństwa pojawie-
nia się negatywnych konse-
kwencji, jeżeli obecny model 
picia nie zostanie zmieniony.
3. Szkodliwe picie alkoholu to 
taki wzór picia, które powodu-
je szkody zdrowotne, fizyczne 
bądź psychiczne, przy czym 
nie występuje uzależnienie od 
alkoholu. Ani picie ryzykow-
ne, ani szkodliwe nie musi 
prowadzić do uzależnienia od 
alkoholu; te wzory picia nie są 
fazami uzależnienia, tylko od-
rębnymi modelami sięgania po 
alkohol.
4. Uzależnienie od alkoholu - 
to picie alkoholu bez zdolno-
ści kontrolowania zachowania 
i ilości wypijanego alkoholu, 
kiedy występuje głód alkoho-
lowy, a życie skoncentrowane 
jest wokół picia, występuje 
zmieniona, najczęściej zwięk-
szona tolerancja na alkohol i 
występują fizjologiczne obja-
wy zespołu abstynenckiego. 

Gminna Komisja Gminna Komisja 
Rozwiązywania Rozwiązywania 

Problemów AlkoholowychProblemów Alkoholowych
Al. Niepodległości 6aAl. Niepodległości 6a

05-600 Grójec05-600 Grójec

Picie jest ryzykowne i szkodliwe. Co warto wiedzieć o alkoholu ?
TEST AUDIT

1.  Jak często pijesz napoje zawierające alkohol ?
• nigdy ( 0 )
• raz w miesiącu lub rzadziej ( 1 )
• 2 do 4 razy w miesiącu (2 )
• 2 do 3 razy w tygodniu (3 )
• 4 razy w tygodniu lub częściej (4)

2. Ile porcji standartowych zawierających alkohol wypijasz 
w trakcie typowego dnia picia ?
• 1-2 porcje ( 0 )
• 3-4 porcje ( 1 )
• 5-6 porcje ( 2 )
• 7,8 lub9  porcji ( 3 )

3 Jak często wypijasz 6 lub więcej  porcji podczas jednej 
okazji ? 
• nigdy ( 0 )
• rzadziej niż raz w miesiącu ( 1)
• raz w miesiącu ( 2 )
•  raz w tygodniu ( 3 )
• codziennie lub prawie codziennie (4 )

4  Jak często w ciągu ostatniego roku stwierdziłeś (-aś)  że 
nie możesz zaprzestać picia po jego rozpoczęciu?
• nigdy ( 0 )
• rzadziej niż raz w miesiącu ( 1)
• raz w miesiącu ( 2 )
• raz w tygodniu ( 3 )
• codziennie lub prawie codziennie (4 )

5. Jak często w ciągu ostatniego roku zdarzyło się ci  z 
powodu picia alkoholu zrobić coś niewłaściwego, co naru-
szałoby normy i zwyczaje przyjęte w twoim środowisku ? 
• nigdy ( 0 )
• rzadziej niż raz w miesiącu ( 1)
• raz w miesiącu ( 2 )
• raz w tygodniu ( 3 )
• codziennie lub prawie codziennie (4 )

6. Jak często w ciągu ostatniego roku musiałeś   (- aś) się rano 
napić, aby móc dojść do siebie po " dużym piciu z poprzed-
niego dnia ?
• nigdy ( 0 )
• rzadziej niż raz w miesiącu ( 1 )
• raz w miesiącu ( 2 )
• raz w tygodniu ( 3 )
• codziennie lub prawie codziennie (4 )

7. Jak często w ciągu ostatniego roku doświadczyłeś (- aś) 
poczucia winy lub wyrzutów sumienia po wypiciu alkoholu ?
• nigdy ( 0 )
• rzadziej niż raz w miesiącu ( 1 )
• raz w miesiącu ( 2 )
• raz w tygodniu ( 3 )
• codziennie lub prawie codziennie (4 )

8. Jak często w ciągu ostatniego roku nie byłeś (- aś) w stanie 
z powodu picia przypomnieć sobie, co wydarzyło sie po-
przedniego wieczoru ?
• nigdy ( 0 )
• rzadziej niż raz w miesiącu ( 1 )
• raz w miesiącu ( 2 )
•  raz w tygodniu ( 3 )
• codziennie lub prawie codziennie (4 )

9. Czy zdarzyło się, że ty lub jakaś inna osoba doznała urazu 
w wyniku twojego picia ?
• nie  ( 0 )
• tak, ale nie w ostatnim roku ( 2 )
• tak, w ciągu ostatniego roku (4 )

10. Czy zdarzyło się, że krewny, przyjaciel albo lekarz intere-
sował sie twoim piciem lub sugerował jego ograniczenie ? 
• nie  ( 0 )
• tak, ale nie w ostatnim roku ( 2 )
• tak, w ciągu ostatniego roku (4 )

Przedszkolaki, a także dzieci Przedszkolaki, a także dzieci 
w wieku 7-12 lat mogły wziąć w wieku 7-12 lat mogły wziąć 
udział w „Zabawach z Mumin-udział w „Zabawach z Mumin-
kami”. Odbyła się także akcja kami”. Odbyła się także akcja 
„Polecajmy”,  gdzie Czytelnicy „Polecajmy”,  gdzie Czytelnicy 
mogli – zgodnie z nazwą akcji  – mogli – zgodnie z nazwą akcji  – 
polecić do przeczytania książkę polecić do przeczytania książkę 
innym. innym. 

Wyniki testu AUDIT
0-7 punktów: Jeśli jesteś pewien, że odpowiedziałeś poprawnie i szczerze na wszystkie pytania, możesz być spokojny. Twoje picie nie powinno skutkować problemami ani dla ciebie, ani dla innych, zwłaszcza 
jeśli w pytaniach 4,5 i 6 odpowiedziałeś " nigdy ". Jeśli pijesz alkohol często - zachowaj co najmniej dwa dni abstynencji w tygodni najlepiej dzień po dniu. Powstrzymaj się od picia w okresie ciąży, karmienia 
piersią, przyjmowania leków wchodzących w reakcję z alkoholem, kierowania pojazdem i w innych sytuacjach, gdy picie nawet niewielkich ilości alkoholu pociąga za sobą ryzyko szkód dla ciebie lub innych. 
Nie zwiększaj ilości i częstotliwości picia. Nie namawiaj do picia tych, którzy piją.
8 - 15 punktów: Pijesz ryzykownie. Nawet jeśli nie odczuwasz jeszcze negatywnych skutków picia - bądź pewien, że pojawią sie one, jeśli nie zmienisz ilości i częstotliwości spożywania alkoholu. Spróbuj ogra-
niczyć picie alkoholu do poziomu niskiego ryzyka szkód. Świadomie kontroluj ilość i częstotliwość spożywania alkoholu. Nie upijaj się. Słuchaj informacji osób trzecich na temat swojego picia, zwłaszcza wtedy, 
gdy wyrażają zaniepokojenie i troskę.
16 - 19 punktów: Pijesz szkodliwie. Twoje picie staje się powodem twoich problemów ze zdrowiem, z nauką, pracą, z innymi ludźmi. Musisz ograniczyć picie, zarówno jeśli chodzi o częstotliwość, jak i ilość spo-
żywanego alkoholu. Umów się z sobą na nieprzekraczanie limitu picia nieniosącego ze sobą ryzyka szkód i staraj się dotrzymać obietnicy. Pij wolniej. Wydłuż czas spożywania każdej porcji alkoholu. Spożywaj 
alkohol z osobami, które piją mało. Unikaj miejsc i sytuacji, w których pijesz nadmiernie. Gdyby próby ograniczania picia nie przyniosły powodzenia przez kilka tygodni, nie zwlekaj z poszukaniem pomocy u 
specjalisty.
Powyżej 20 punktów: Prawdopodobnie jesteś uzależniony od alkoholu. Sprawdź to podejrzenie, udając się do specjalistów pracujących w poradni terapii uzależnienia od alkoholu. Listę po-
radni znajdziesz na stronie www.parpa.pl. Nie warto odwlekać konsultacji, sprawdzając ponownie swoje możliwości ograniczenia picia. Specjalista, lepiej niż ten test, zdiagnozuje Twój pro-
blem z piciem i udzieli ci porady, jak go rozwiązać.

Top Czytelnicy Top Czytelnicy 
12 maja, zgodnie z naszą tradycją, 12 maja, zgodnie z naszą tradycją, 
nagrodziliśmy sześciu Czytelni-nagrodziliśmy sześciu Czytelni-
ków biblioteki, którzy przeczytali ków biblioteki, którzy przeczytali 
najwięcej książek w okresie sty-najwięcej książek w okresie sty-
czeń-maj 2021 r. Osoby te otrzy-czeń-maj 2021 r. Osoby te otrzy-
mały dyplom Top Czytelnika oraz mały dyplom Top Czytelnika oraz 
upominki. Jeszcze raz gratuluje-upominki. Jeszcze raz gratuluje-
my!!!my!!!

WarsztatyWarsztaty
14 maja, podczas warsztatów dla 14 maja, podczas warsztatów dla 
dzieci i rodziców,  mogliśmy się  dzieci i rodziców,  mogliśmy się  
dowiedzieć, co to jest CO2, jak dowiedzieć, co to jest CO2, jak 
zrobić wulkan i gaśnicę. Warsz-zrobić wulkan i gaśnicę. Warsz-
taty poprowadził nasz kolega po taty poprowadził nasz kolega po 
fachu, Przemek Kowalski, za co fachu, Przemek Kowalski, za co 
serdecznie mu dziękujemy. Cały serdecznie mu dziękujemy. Cały 
filmik możecie obejrzeć na naszej filmik możecie obejrzeć na naszej 
stronie na Facebooku.  15 maja, na  stronie na Facebooku.  15 maja, na  
zakończenie Tygodnia Bibliotek,   zakończenie Tygodnia Bibliotek,   
spotkaliśmy się i mieliśmy warsz-spotkaliśmy się i mieliśmy warsz-
taty online z Panem Poetą, autorem taty online z Panem Poetą, autorem 
książeczek dla dzieci, m.in. „Wró-książeczek dla dzieci, m.in. „Wró-
bel, co oćwierkał sąsiadów”, „Paw, bel, co oćwierkał sąsiadów”, „Paw, 
co ogon miał z przyjaźni”.co ogon miał z przyjaźni”.
A co teraz? Przygotowujemy się A co teraz? Przygotowujemy się 
powoli do akcji Lato w Mieście – powoli do akcji Lato w Mieście – 
szczegóły już wkrótce na www.bi-szczegóły już wkrótce na www.bi-
bliotekagrojec.pl i naszym FB.bliotekagrojec.pl i naszym FB.

Info. BibliotekaInfo. Biblioteka

Spotkanie z Natalią de Barbaro (z lewej) poprowadziła Kinga Majewska (z prawej)



i Jan Zborowski, juniorzy do lat 
14 – Filip Pułapa i Jan Bogumił, 
juniorka do lat 18 – Hanna Łobo-
da oraz juniorka do lat 14 – Lidia 
Lasota. Otrzymaliśmy 17. numer 
startowy, wynikający ze średnie-
go rankingu zespołu.
W pierwszej rundzie byliśmy 
ostatnią dobierającą drużyną, 
dlatego zagraliśmy z najsłab-
szą „na papierze” ekipą, Skocz-
kiem Siedlce II. Byliśmy zde-
cydowanymi faworytami w tym 
pojedynku, co odzwierciedlił 
ostateczny wynik, 6-0 dla na-
szej ekipy. Drugi mecz był już 
wyrównamy zarówno pod kątem 
siły drużyn (identyczny ranking 
średni), jak i rezultatu. Po walce 

lat 18, Filipem Grodeckim. Na 
zakończenie pierwszego dnia za-
wodów zmierzyliśmy się z jesz-
cze silniejszym przeciwnikiem, 
drużyną z Mińska Mazowiec-
kiego. Nastroje po poprzednim 
meczu nie były najlepsze, jed-
nak udało się wywalczyć remis. 
Bardzo dobrą partię zagrał na 
drugiej szachownicy Jan Zbo-
rowski, pokonując silniejszego 
rywala.
W pierwszej rundzie drugie-
go dnia zawodów zmierzyli-
śmy się z kolejną bardzo silną 
drużyną, jednymi z faworytów 
mistrzostw, Polonią Warszawa 
II. Zagraliśmy mecz życia. Na 
pierwszej i drugiej desce Michał 

Smętek i Jan Zborowski w zna-
komitym stylu ograli dużo sil-
niejszych rywali. 
Punkty dorzucili jeszcze Filip 
Pułapa i Lidia Lasota, co prze-
sądziło o naszej wygranej 4-2. 
W przedostatniej odsłonie mi-
strzostw zagraliśmy ponownie z 
silniejszą drużyną, Czternastką 
Warszawa V. Niestety tym razem 
minimalnie ulegliśmy 2,5-3,5, 
choć równie dobrze mecz mógł 
zakończyć się na naszą korzyść 
w tym samym wymiarze, gdyby-
śmy wykorzystali szanse. Ostat-
nie starcie z zespołem SP 321 
Warszawa Bemowo II, legitymu-
jącym się podobnym do naszego 
rankingiem, również upłynęło 
pod znakiem niewykorzystanych 
szans. Powinniśmy ten mecz 
gładko wygrać. Niestety przy 
stanie 3-1 dla naszej drużyny po-
sypaliśmy się w dwóch zupełnie 
równych pozycjach. Padł zatem 
remis.
Ostatecznie z bilansem 2-3-2 
(zwycięstwa, remisy, porażki) 
zajęliśmy 17 miejsce. Wynik, 
na jaki wskazywałby nasz ran-
king. Można być umiarkowanie 
zadowolonym z tego rezultatu, 
zważywszy na to, że większość 
pojedynków graliśmy z silniej-
szymi drużynami. Indywidualnie 
najlepiej wypadł Filip Pułapa, 
uzyskując 6/7 punktów, co prze-
łożyło się na brązowy medal na 
III szachownicy.    
                                Adam LasotaAdam Lasota

uzyskaliśmy remis z zespołem 
Caissy Warszawa. Na szachow-
nicach nie padł ani jeden remis. 
Wygraliśmy na nieparzystych 
deskach, przegraliśmy na parzy-
stych. W kolejnej rundzie zagra-
liśmy z drużyną Warsaw Sharks. 
Przeciwnik już znacznie trud-
niejszy od poprzednich. Mecz 
zdecydowanie nie układał się po 
naszej myśli. „Udało się” nawet 
przegrać wygrane pozycje na 
dwóch szachownicach. Ostatecz-
nie przegraliśmy bardzo wysoko 
0,5-5,5. Pół punktu wywalczył 
dla drużyny na pierwszej desce 
Michał Smętek w pojedynku z 
faworyzowanym mistrzem Ma-
zowsza w szachach szybkich do 

W dniach 8-9 maja wzięliśmy 
udział w Drużynowych 
Mistrzostwach Mazowsza 
Juniorów w szachach 
klasycznych w Warszawie. 
Zawody te, mające rangę 
III ligi juniorów, są dla nas 
najważniejszą imprezą w 
roku. W wymiarze sportowym 
udział w tym turnieju daje 
szansę najlepszym zespołom 
na promocję do centralnej 
II ligi juniorów. Kilkukrotnie 
byliśmy bardzo blisko tego 
celu, kończąc zawody tuż za 
drużynami premiowanymi 
awansem. Dodatkowo 
traktujemy mistrzostwa jako 
platformę do porównania się z 
innymi mazowieckimi klubami

W tym roku padł re-
kord frekwencji w 
zawodach. Na li-
ście startowej zna-

lazły się 34 drużyny, co przełoży-
ło się na ponad 200 uczestników, 
licząc jedynie składy podstawo-
we bez rezerwowych. Turniej 
miał miejsce w hotelu Marriott 
na Okęciu, gdzie zostały zapew-
nione warunki do gry na najwyż-
szym poziomie. Zawody składa-
ły się z 7 rund. Szachiści mieli 
do dyspozycji 55 minut na roze-
granie całej partii z dodatkiem 
5 sekund po posunięciu. Naszą 
drużynę reprezentowali (w ko-
lejności na szachownicach): ju-
niorzy do lat 18 – Michał Smętek 

SZACHOWE ŻYCIE GRÓJCA SZACHOWE ŻYCIE GRÓJCA - DMM W SZACHACH KLASYCZNYCH- DMM W SZACHACH KLASYCZNYCH

14 NASZE SPRAWY/SZACHY

OGŁOSZENIEOGŁOSZENIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJECBURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC

o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części miasta Grójcaprzestrzennego części miasta Grójca

 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 14 czerwca do 14 lipca 2021 r.w dniach od 14 czerwca do 14 lipca 2021 r.

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

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXII/272/21 Rady strzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXII/272/21 Rady 
Miejskiej w Grójcu z dnia 22 lutego 2021r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego Miejskiej w Grójcu z dnia 22 lutego 2021r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca, zawiadamiam o wyłożeniu do planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca, zawiadamiam o wyłożeniu do 

publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko (teren przy ul. Niepodległości - działki nr 3526/7 i 4374/1 w z prognozą oddziaływania na środowisko (teren przy ul. Niepodległości - działki nr 3526/7 i 4374/1 w 

Grójcu).Grójcu).
Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do pu-Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do pu-

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

 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w 
dniu 14 lipca 2021r. o godzinie 1200 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. J. Piłsudskiego dniu 14 lipca 2021r. o godzinie 1200 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. J. Piłsudskiego 

47 – sala konferencyjna.47 – sala konferencyjna.
Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich 

środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora 
Sanitarnego.Sanitarnego.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwe-Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwe-
stionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.stionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi można wnosić na piśmie do Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z podaniem imienia i nazwiska Uwagi można wnosić na piśmie do Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lipca 2021 r.nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lipca 2021 r.
Pisma należy kierować na adres Urzędu Gminy i Miasta, ul. J. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec lub w Pisma należy kierować na adres Urzędu Gminy i Miasta, ul. J. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec lub w 
postaci elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: urzad@postaci elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: urzad@

grojecmiasto.pl lub przez platformę ePUAP.grojecmiasto.pl lub przez platformę ePUAP.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z późniejszymi środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z późniejszymi 
zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziały-zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziały-
wania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego 

wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu. Zainte-zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu. Zainte-
resowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu pla-resowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu pla-
nu na środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: nu na środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: 
w formie pisemnej do Burmistrza Gminy i Miasta Grójec na adres Urzędu Gminy i Miasta, ul. J. Piłsud-w formie pisemnej do Burmistrza Gminy i Miasta Grójec na adres Urzędu Gminy i Miasta, ul. J. Piłsud-
skiego 47, 05-600 Grójec, ustnie do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej skiego 47, 05-600 Grójec, ustnie do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail email: urzad@grojecmiasto.pl lub w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail email: urzad@grojecmiasto.pl lub 
przez platformę ePUAP, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lipca 2021 r.przez platformę ePUAP, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lipca 2021 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do 
projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko są rozpatrywane przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec w terminie 21 dni od dnia na środowisko są rozpatrywane przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec w terminie 21 dni od dnia 
upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie internetowej urzędu https://grojecmiasto.bip.info.pl.Publicznej na stronie internetowej urzędu https://grojecmiasto.bip.info.pl.
                                                                                                                                                                   Burmistrz  Dariusz Gwiazda                                                                                                                                                                   Burmistrz  Dariusz Gwiazda

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJECOGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC

o przystąpieniu do sporządzeniao przystąpieniu do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójcazmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca

Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741) oraz art. Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741) oraz art. 
39 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 39 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283  z późniejszymi zmianami), społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283  z późniejszymi zmianami), 

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Grójcu uchwały Nr XXXV/310/21 z dnia 24 maja 2021r., o  przystąpieniu do sporządzenia zmiany zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Grójcu uchwały Nr XXXV/310/21 z dnia 24 maja 2021r., o  przystąpieniu do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko dotyczącej w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.środowisko dotyczącej w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Obszar objęty zmianą planu obejmuje działki nr 777/5, 777/5, 780/20, 780/21, 780/22 i 780/23 położone przy ulicach Józefa Piłsudskiego i Jana Obszar objęty zmianą planu obejmuje działki nr 777/5, 777/5, 780/20, 780/21, 780/22 i 780/23 położone przy ulicach Józefa Piłsudskiego i Jana 

Pawła II.Pawła II.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dostępną na tym etapie postępowania dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. Zainteresowani mogą zapoznać się z dostępną na tym etapie postępowania dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. 

Piłsudskiego 47, w pokoju 4.Piłsudskiego 47, w pokoju 4.
Wnioski do projektu wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego i do prognozy oddziaływania na środowisko można składać w terminie 21 Wnioski do projektu wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego i do prognozy oddziaływania na środowisko można składać w terminie 21 

dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia. dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia. 
Wnioski mogą być wnoszone:Wnioski mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu,- w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu,
-  ustnie do protokołu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, -  ustnie do protokołu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, 

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię , nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię , nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Pisma należy kierować na adres Urzędu Gminy i Miasta, ul. J. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec albo w postaci elektronicznej, na adres email: urzad@Pisma należy kierować na adres Urzędu Gminy i Miasta, ul. J. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec albo w postaci elektronicznej, na adres email: urzad@
grojecmiasto.pl lub przez platformę ePUAP.grojecmiasto.pl lub przez platformę ePUAP.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gminy i Miasta Grójec.Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gminy i Miasta Grójec.
           Burmistrz  Dariusz Gwiazda           Burmistrz  Dariusz Gwiazda

Klauzula informacyjnaKlauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 

(WE) /dalej rozporządzenie ogólne/ informuję, iż:(WE) /dalej rozporządzenie ogólne/ informuję, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Grójec z siedzibą w Grójcu, przy ul. Józefa Piłsudskiego 47.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Grójec z siedzibą w Grójcu, przy ul. Józefa Piłsudskiego 47.

2. W Urzędzie Gminy i Miasta w Grojcu powołano Inspektora Ochrony Danych Panią Katarzynę Szurgot. W celu uzyskania informacji na temat prze-2. W Urzędzie Gminy i Miasta w Grojcu powołano Inspektora Ochrony Danych Panią Katarzynę Szurgot. W celu uzyskania informacji na temat prze-
twarzania Państwa danych można skontaktować się z Inspektorem : pod numerem telefonu  48 / 664 30 91 wew. 45 , lub na  adres email:  inspektor@twarzania Państwa danych można skontaktować się z Inspektorem : pod numerem telefonu  48 / 664 30 91 wew. 45 , lub na  adres email:  inspektor@

grojecmiasto.pl;grojecmiasto.pl;
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt c rozporządzenia ogólnego w celu uchwalenia zmian miejscowego 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt c rozporządzenia ogólnego w celu uchwalenia zmian miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z wykonywaniem zadań wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z wykonywaniem zadań wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741).zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741).
4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, i nie krócej niż przewidują to przepisy ustawy o narodo-5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, i nie krócej niż przewidują to przepisy ustawy o narodo-
wym zasobie archiwalnym i archiwach. wym zasobie archiwalnym i archiwach. 

6. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;6. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych , prawo ich sprostowania, oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych , prawo ich sprostowania, oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.;przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.;
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest: wymogiem ustawowym,  są Państwo obowiązani do ich podania a konsekwencje niepodania da-9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest: wymogiem ustawowym,  są Państwo obowiązani do ich podania a konsekwencje niepodania da-
nych osobowych wynikają z przepisów prawa. Dane osobowe w tym celu będą pozyskiwane zarówno od osoby której dane dotyczą jak i od innych nych osobowych wynikają z przepisów prawa. Dane osobowe w tym celu będą pozyskiwane zarówno od osoby której dane dotyczą jak i od innych 

organów administracji publicznej z centralnych rejestrów publicznych. W przypadku pozyskiwania danych od osoby której dane dotyczą organów administracji publicznej z centralnych rejestrów publicznych. W przypadku pozyskiwania danych od osoby której dane dotyczą 
10.Nie przysługuje Państwu:10.Nie przysługuje Państwu:

•  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia ogólnego prawo do usunięcia danych osobowych;  prawo do przenoszenia •  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia ogólnego prawo do usunięcia danych osobowych;  prawo do przenoszenia 
danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia ogólnego;  prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 rozporządzenia ogólnego, wobec danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia ogólnego;  prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 rozporządzenia ogólnego, wobec 

przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
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Runda rewanżowa nie 
należy do udanych za-
równo dla piłkarzy IV-
-ligowego Mazowsza, 

jak i występujących w radom-
skiej A-klasie GPSZ Głuchów i 
KS Lesznowola. 

7 punktów w 8 meczach7 punktów w 8 meczach
Podopieczni Jerzego Engela jr. 
w ośmiu dotychczasowych spo-
tkaniach ugrali zaledwie siedem 
punktów na dwadzieścia czte-
ry możliwe do zdobycia. Na ten 
skromny dorobek składają się 
dwa zwycięstwa (1:0 nad Pro-
chem Pionki oraz 4:0 nad Hut-
nikiem Huta Czechy) oraz jeden 
remis (3:3 z Zamłyniem Radom). 
Żółto-niebiescy punktują jedynie 
na własnym boisku. Prawdzi-
wą piętą achillesową grójczan 
są natomiast mecze wyjazdowe. 
Wszystkie zakończyły się poraż-
kami. 
Blisko przełamania tej fatalnej 
passy było w ostatni weekend w 
Przysusze, gdzie Mazowsze za-
grało dobre zawody. Brakowa-

ło jednak skuteczności, a jedna 
bramka zdobyta na samym po-
czątku meczu po rzucie karnym 
zdecydowała o minimalnym zwy-
cięstwie rywali.  
Przez większość rundy szkolenio-
wiec żółto-niebieskich nie mógł 
korzystać z trzech podstawowych 
piłkarzy: Arkadiusza Gałki, Ja-
kuba Derwicza oraz kapitana 
zespołu Daniela Złocha. Formę 

Widmo spadku zagląda w oczy piłkarzom 
Na finiszu rozgrywek zawodnicy wszystkich trzech grójeckich drużyn muszą martwić się o zachowanie 
ligowego bytu na kolejny sezon.

strzelecką złapał co prawda spro-
wadzony zimą napastnik Mikołaj 
Napora, ale okazało się, że to za 
mało, żeby regularnie punktować. 

Będą baraże?Będą baraże?
Wyjazdowe porażki sprawiły, iż 
Mazowsze obecnie zajmuje dzie-
siąte miejsce w tabeli. Z wyliczeń 
portalu „Piłka na Mazowszu” 
wynika, iż w najbardziej opty-
mistycznym wariancie pozycja 
ta może gwarantować jedynie 
miejsce w barażach o utrzyma-
nie w IV lidze. Obecnie najbar-

dziej realne wydaje się jednak, 
że utrzymanie zapewni zajęcie co 
najmniej ósmego miejsca na ko-
niec rozgrywek. Na trzy kolejki 
przed końcem żółto-niebiescy do 
zajmującego właśnie to miejsce w 
tabeli Tygrysa Huta Mińska mają 
dwa punkty straty. 
Piłkarzom ze stadionu przy ulicy 
Laskowej nie sprzyja jednak ter-
minarz. Już w najbliższą sobotę o 
godzinie 17.00 podejmą wyżej no-
towaną Wilgę Garwolin. Będzie to 
pierwszy w tym roku mecz, który 
będą mogli obejrzeć na żywo gró-
jeccy kibice. Później podopiecz-
nych Jerzego Engela jr. czeka 
wyjazd do wicelidera z Mińska 
Mazowieckiego, a rozgrywki za-
kończą domowym pojedynkiem 
z Mszczonowianką Mszczonów 
(aktualnie wysokie, czwarte miej-
sce w tabeli). 
Jedynym pocieszeniem dla trene-
ra Engela mogą być powroty po 
kontuzjach. Jakub Derewicz i Da-
niel Złoch już wrócili na boisko, a 
jest nadzieja, że w trzech ostatnich 
meczach w kadrze pojawi się tak-
że Arkadiusz Gałka. 

Głuchów i LesznowolaGłuchów i Lesznowola
O ligowy byt muszą się też mar-

twić w Głuchowie i Lesznowo-
li. W lepszej sytuacji jest GPSZ, 
będący na siedem kolejek przed 
końcem rozgrywek na dziesiątym 
miejscu w tabeli – prawdopo-
dobnie ostatnim, które zapewni 
utrzymanie. W rundzie rewanżo-
wej podopieczni trenera Marcina 
Skoniecznego zanotowali trzy 
zwycięstwa (w tym derbowe nad 
Lesznowolą 5:2), jeden remis oraz 
pięć porażek. 
Słabiej radzi sobie nasz drugi be-
niaminek w radomskiej A-klasie. 
Podopieczni trenera Mariusza Ja-
skólskiego na pierwsze zwycię-
stwo wiosną musieli czekać aż do 
ostatniego weekendu, kiedy udało 
im się wywieźć komplet punktów 
z boiska Blasku Odrzywół. Lesz-
nowola jest w tabeli trzynasta. Do 
bezpiecznego miejsca traci obec-
nie sześć punktów. 

Kto z kim zagraKto z kim zagra
W najbliższą niedzielę GPSZ po-
dejmie przed własną publicznością 
bezpośredniego sąsiada z tabeli, 
Wulkan Zakrzew (godz. 15.00). 
W tym samym czasie Lesznowola 
zagra na wyjeździe z siódmą w ta-
beli KS Błotnicą Starą. 

Mateusz AdamskiMateusz Adamski

Fotografia z meczu derbowego Lesznowoli i Głuchowa (fot. SW)

ĆWIERĆFINAŁ MISTRZOSTW POLSKI
I PODWÓJNE MISTRZOSTWO MAZOWSZA
W maju koszykarze 
klubu MKS Grójec 
swoją mistrzowską 
kolekcje wzbogacili 
o awans do ćwierćfi-
nału Mistrzostw Pol-
ski oraz podwójne 
Mistrzostwo Mazow-
sza w rozgrywkach 
3 na 3. 
Z tej okazji drużyna 
chłopców w katego-
rii U15M (zawodnicy 
w wieku 15 lat i 
młodsi) odwiedzili 
Burmistrza Gminy 
i Miasta Grójec 
Dariusza Gwiazdę 
wspólnie ze swoimi 
trenerami Irene-
uszem Juraszewskim 
i Jackiem Siedleckim. 
Dariusz Gwiazda 
pogratulował odniesionych sukcesów i życzył powodzenia na egzaminach ósmoklasisty.                                 SW 

Komisja Konkursowa, po burzliwych naradach, wyłoniła zwycięzcę konkursu na logo Grójeckiego Ośrodka Sportu „Mazowsze”. Zwycięzcą został Michał Ekiel, który wy-
grał nagrodę główną – karnet na pływalnię „Wodnik” o wartości 500 zł.
Wyróżnienia przyznano: Blance Nowakowskiej (karnet na pływalnię Wodnik 200 zł) oraz Aleksandrze Janocie (karnet na pływalnię Wodnik 100 zł).
W konkursie mógł wziąć udział każdy, bez ograniczeń wiekowych. Uczestnicy mogli przedstawić maksymalnie trzy  propozycje. Projekt logo można było wykonać w dowol-
nej technice (rysunek, grafika, szkic), z użyciem dowolnej liczby kolorów.
- Mieliśmy niemały problem z wyłonieniem zwycięzcy, bo każdy z projektów ujmował logotyp w nieco innym wymiarze. Projekty były bardzo przemyślane, oddawały cha-
rakter GOS „Mazowsze” i naszego miasta. Serdecznie gratulujemy zwycięzcy – skomentowała przewodnicząca Komisji Konkursowej Monika Kozłowska, naczelnik Wydziału Edukacji  Urzędu Gminy i Miasta Grójec.
Zwycięski projekt, zgodnie z opisem, pokazuje grójecką pływalnię i stadion. Logo jest minimalistyczne. Kolory użyte w projekcie również do nich nawiązują, a także do barw lokalnych drużyn sportowych. Ponadto, w 
opisie zawarty jest symbol jabłka, najbardziej rozpoznawalnego symbolu naszego miasta i regionu.
- Jestem bardzo zadowolony, że mieszkańcy Grójca tak licznie odpowiedzieli na konkurs. Prace nas bardzo pozytywnie zaskoczyły. Widać, że nasi mieszkańcy traktują obiekty GOS jako integralną część miasta, co mnie 
osobiście niezwykle cieszy. Z dumą wcielamy nowe logo w życie i już niebawem będzie ono widoczne na wszystkich obiektach GOS „Mazowsze” – powiedział Ireneusz Wojciechowski, dyrektor Grójeckiego Ośrodka 
Sportu „Mazowsze”.
Zaprojektowane logo, jako symbol Grójeckiego Ośrodka Sportu „Mazowsze”, będzie wykorzystywane do celów promocyjnych, reklamowych i identyfikacyjnych, zwłaszcza  zaś  na stronie internetowej, w social me-
diach, materiałach informacyjnych i reklamowo-promocyjnych, na papierze firmowym, ulotkach,  plakatach, nośnikach elektronicznych i w grafice internetowej. Gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim autorom 
nadesłanych prac.                                                                                                                                                                                                                                                                                       Informacja prasowa Grójeckiego Ośrodka Sportu

KONKURS NA LOGO GOS ROZSTRZYGNIĘTY
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Jak zaczęła się Pana przygoda z Jak zaczęła się Pana przygoda z 
samorządem? Od wielu lat peł-samorządem? Od wielu lat peł-
ni Pan również funkcję  sołtysa ni Pan również funkcję  sołtysa 
Szczęsnej.Szczęsnej.
Zacząłem właśnie od pełnienia 
funkcji sołtysa i uczestniczenia w 
sesjach rady. Byłem i jestem bardzo 
mocno zaangażowany w pracę na 
rzecz mojego sołectwa. Kilkukrot-
nie próbowałem też uzyskać man-
dat radnego. Udało mi się dopiero 
w 2018 r. Ludzie mi zaufali. Zwy-
cięstwo w wyborach było dla mnie 
nieco nieoczekiwane, ponieważ 
wystartowałem jako „zając”, czyli 
po to, by zdobyć głosy dla listy. 

Od kilkunastu lat jest Pan sołty-Od kilkunastu lat jest Pan sołty-
sem. Jak przez ten czas zmieniła sem. Jak przez ten czas zmieniła 
się Pana miejscowość?się Pana miejscowość?
Przede wszystkim mamy dużo no-
wych mieszkańców. A jeśli chodzi 
o infrastrukturę… Jak były słabe 
drogi, tak nadal są słabe. Kilku-
krotnie zorganizowałem z pomocą 
mieszkańców i sponsorów pikniki 
rodzinne. Głównym celem była in-
tegracja.

Bycie radnym jest dla Pana satys-Bycie radnym jest dla Pana satys-
fakcjonujące, czy raczej rozcza-fakcjonujące, czy raczej rozcza-
rowujące?rowujące?
Reprezentowanie grupy ludzi jest 
dla mnie satysfakcją, czy w radzie 
czy na uroczystościach. Ale chodzi 
też o to, by zrealizować swoje prio-
rytety, a są nimi: budowa chodnika 
drogi Wojewódzkiej 722 w Kobyli-
nie,  Lesznowoli i Gościeńczycach 
oraz budowa chodnika przy drodze 
powiatowej w Szczęsnej. Czy uda 
się wykonać te inwestycje? Nie 
jest to łatwe, bo nie dość, że trzeba 
znaleźć na to pieniądze, to jeszcze 
należy porozumieć się w tej sprawie 
z samorządem województwa mazo-
wieckiego.

Która z dotychczasowych inwe-Która z dotychczasowych inwe-
stycji w tej kadencji sprawiła stycji w tej kadencji sprawiła 
Panu największą radość?Panu największą radość?
Na pewno zależało mi na drodze w 
Woli Worowskiej, która jest łączni-
kiem z Zalesiem,  choć akurat nie 
byłem w to jakoś bardzo zaangażo-
wany. Bardziej zabiegał o tę inwe-
stycję radny Tomasz Justyński. Na 

pewno także mogę wymienić drogę 
w Wysoczynie. Chodziłem za tą 
sprawą, dopytywałem, więc satys-
fakcja jest. Teraz będzie drugi etap 
tej inwestycji.

A z jakimi problemami zwracają A z jakimi problemami zwracają 
się do Pana mieszkańcy?się do Pana mieszkańcy?
Głównym problemem są drogi. Jest 
jeszcze sporo dróg gruntowych, a 
każdy chciałby jeździć asfaltem. 
Rdzenni mieszkańcy wiedzą, jak 
to wygląda. Natomiast nowi naj-
częściej przyzwyczajeni są do wyż-
szych standardów i wyobrażają so-
bie, że ta nowa nawierzchnia będzie 
ułożona za niedługo. Niestety, tak to 
nie działa, ale zabiegają i pytają.

W gminie zaszło sporo zmian, W gminie zaszło sporo zmian, 
m. in. samorząd przejął w swoje m. in. samorząd przejął w swoje 
ręce zadania związane z gospo-ręce zadania związane z gospo-
darką odpadami. Jak Pan oce-darką odpadami. Jak Pan oce-
nia ten system, którym steruje nia ten system, którym steruje 
gmina?gmina?
Zaangażowałem się w sprawę Gró-
jeckiej Spółki Komunalnej (GSK), 
ponieważ byłem za tym, by gmina 
sama zajęła się kwestią odpadów. I 
uważam, że stworzenie GSK było 
dobrą decyzją. Choć, oczywiście, 

Marzenia o drogach i chodnikach
Z Henrykiem Feliksiakiem, miejskim radnym i sołtsem Szczęsnej, rozmawia Dominik Górecki.

więcej na temat funkcjonowania 
spółki powie nam roczny bilans. 
Mam nadzieję, że dzięki temu uda 
się nieco obniżyć ceny za odbiór 
odpadów. Na początku co prawda 
były drobne nieporozumienia, ale 
teraz spółka funkcjonuje w miarę 
dobrze. W mieście jest czyściej, 
bo zajmuje się ona także sprząta-
niem przestrzeni publicznej. Bardzo 
chciałbym podziękować pracow-
nikom GSK, jak również ZGK, za 
wkład pracy i zaangażowanie.

Grójeckim samorządowcom Grójeckim samorządowcom 
z pewnością sen z oczu spędza z pewnością sen z oczu spędza 
ciągnąca się sprawa z uzyska-ciągnąca się sprawa z uzyska-
niem pozwolenia na rozbudowę niem pozwolenia na rozbudowę 
Publicznej Szkoły Podstawowej Publicznej Szkoły Podstawowej 
nr 1. nr 1. 
Na pewno projektant popełnił błę-
dy, później dokumenty trafiły do 
Starostwa Powiatowego. Trzeba 
było robić poprawki, uzupełnie-
nia… Sprawa się bardzo zagma-
twała. Niektórzy ludzie zaczęli pro-
testować przeciw wycince drzew. Ja 
to oczywiście rozumiem, ale cza-
sem, żeby coś zbudować, trzeba coś 
usunąć. Straty w zieleni są nieunik-
nione. A te nowe pomieszczenia i 

hala sportowa są bardzo potrzebne 
szkole. 

Wierzy Pan, że do końca tej ka-Wierzy Pan, że do końca tej ka-
dencji uda się rozpocząć prace dencji uda się rozpocząć prace 
budowlane?budowlane?
Chciałbym chociaż, żeby udało się 
uzyskać wszystkie niezbędne po-
zwolenia i wbić pierwszą symbo-
liczną łopatę.

Są jeszcze inne plany, o których Są jeszcze inne plany, o których 
dużo się mówi, ale prac budowla-dużo się mówi, ale prac budowla-
nych na razie nie widać. Choćby nych na razie nie widać. Choćby 
żłobek czy rewitalizacja parku.żłobek czy rewitalizacja parku.
Szczególnie żłobek jest bardzo po-
trzebny w Grójcu. Może Nowy Ład 
wprowadzi dofinansowania dla tego 
typu inwestycji? Bo w drugim i trze-
cim rozdaniu Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych nie otrzymali-
śmy żadnych środków na nasze pro-
jekty. Nie jestem pewien, czy nasi 
grójeccy przedstawiciele w Prawie 
i Sprawiedliwości zrobili wszystko, 
byśmy otrzymali jakieś środki. 

Jak Panu się układa współpraca z Jak Panu się układa współpraca z 
burmistrzem? Oprócz bycia rad-burmistrzem? Oprócz bycia rad-
nym, jest Pan też pracownikiem nym, jest Pan też pracownikiem 
Zakładu Wodociągów i Kanaliza-Zakładu Wodociągów i Kanaliza-

cji (ZWiK), spółki podległej gmi-cji (ZWiK), spółki podległej gmi-
nie. Można więc powiedzieć, że nie. Można więc powiedzieć, że 
znalazł się Pan między młotem a znalazł się Pan między młotem a 
kowadłem.kowadłem.
Współpraca układa się całkiem nie-
źle, ale chciałbym przede wszyst-
kim, aby lepiej zaczęło się dziać na 
linii burmistrz – cała rada.

A jak wyglądają relacje z innymi A jak wyglądają relacje z innymi 
radnymi? W radzie jest przynaj-radnymi? W radzie jest przynaj-
mniej kilka sił, które się ze sobą mniej kilka sił, które się ze sobą 
wzajemnie ścierają.wzajemnie ścierają.
Nie zawsze się zgadzamy, ale nie 
ma między nami przesadnych nie-
snasek. Możemy do siebie zadzwo-
nić i coś ustalić, porozmawiać o roz-
wiązaniu jakiegoś problemu.

W ostatnim czasie radni wyrazili W ostatnim czasie radni wyrazili 
negatywne opinie na temat dwóch negatywne opinie na temat dwóch 
inwestycji prywatnych dotyczą-inwestycji prywatnych dotyczą-
cych potencjalnej rozbudowy in-cych potencjalnej rozbudowy in-
frastruktury firmy Amvian oraz frastruktury firmy Amvian oraz 
budowy lądowiska w Słomczynie. budowy lądowiska w Słomczynie. 
Wielu ludzi wprost krytykuje Wielu ludzi wprost krytykuje 
Waszą decyzję, mówiąc, że radni Waszą decyzję, mówiąc, że radni 
blokują przedsiębiorczość.blokują przedsiębiorczość.
Jeśli chodzi o tereny produkcyjne 
przy Laskowej, to rzeczywiście fa-
bryka była tam wcześniej niż bloki. 
Jednak obok powstała zabudowa 
wielorodzinna i sytuacja się zmie-
niła. Zakład zaczął kolidować z 
osiedlem. Zaproponowaliśmy, by 
Amvian zbudował fabrykę w Słom-
czynie, ale tam – jak wiadomo – nie 
ma takiej infrastruktury jak przy La-
skowej. Natomiast lotnisko… Fir-
ma, która chce tam zainwestować, 
podeszła do tego uczciwie, ale chyba 
mieszkańców przeraziła liczba plano-
wanych lądowań i startów.

Jakie ma Pan plany na drugą poło-Jakie ma Pan plany na drugą poło-
wę kadencji?wę kadencji?
Priorytetem jest chodnik przez Koby-
lin, Lesznowolę i Gościeńczyce, a po-
nadto chodnik w Szczęsnej. Na razie 
to wszystko jest w powijakach. Czy 
to się uda zrobić? Nie wiem. Przyda-
łoby się także poprawić infrastrukturę 
drogową w tej okolicy i całej gminie. 
Będę popierał każdą inicjatywę budo-
wy dróg, bez względu na lokalizację. 
Jestem radnym z okręgu wiejskiego. 
Każda wieś ma podobne problemy. 

Henryk Feliksiak (z lewej) w rozmowie z Dominikiem Góreckim (z prawej).

Nowy Ład, zwany też Polskim Ładem, czyli plan odbu-
dowy gospodarki nadwyrężonej pandemią i obostrze-
niami, budzi coraz większe emocje i obawy. Zakłada on 
bowiem diametralne zmiany w polskim systemie podat-
kowym. Pewne jest jedno – jak w każdej reformie jeden 
wzbogaci się kosztem drugiego.

Flagowym okrętem, najbardziej atrakcyjnym w prze-
kazie medialnym, jest podwyżka kwoty wolnej od 
podatku do 30 tys. zł. Oznacza to, że 9,5 mln najsła-
biej zarabiających Polaków nie zapłaci podatku PIT.

Polityka nie byłaby jednak polityką, gdyby państwo po pro-
stu odpuściło kilka miliardów złotych i zostawiło je w kie-
szeniach Polaków. Te środki i tak trafią do wspólnego worka, 
tyle że inną droga – np. poprzez brak możliwości odliczenia 
składki zdrowotnej.

Nieodliczalna składka
Szczególnie kontrowersyjna wydaje się zapowiedź braku 
możliwości odliczenia składki zdrowotnej. W praktyce wiąże 
się to z podwyżką podatkową o 7,75% (tyle obecnie można 
odliczyć). A zatem osoba, która zarabia do 120 tys. zł w skali 
roku i do tej pory oddawała fiskusowi 17% swojego docho-
du, teraz będzie oddawać 24,75%. Jeszcze gorzej wygląda 
to w sytuacji osób zarabiających powyżej 120 tys. zł rocznie 

– oddadzą one do budżetu państwa aż 39,75% dochodu 
(zamiast obecnych 32%).
Jak łatwo zauważyć, spowoduje to ogromny wzrost obcią-
żenia dla firm zatrudniających wysokiej klasy specjalistów, 
zarabiających kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy złotych 
miesięcznie.
Skończy się także ryczałtowe odprowadzanie składki zdro-
wotnej przez samozatrudnionych. W tym przypadku danina 
również będzie naliczana od dochodu. W efekcie samoza-
trudnienie bardzo zbliży się – jeśli chodzi o opodatkowanie 
– do zasad obowiązujących przy umowie o pracę. 
Wydawać by się mogło, że skoro składka ma być naliczana 
od dochodu, to w przypadku nieosiągnięcia dochodu po 
prostu nie będzie się jej płacić. Prawdopodobnie jednak do 
tego nie dojdzie, ponieważ ustalona zostanie minimalna 
kwota składki. 

„Łatka” dla klasy średniej
Według wyliczeń businessinsider.pl na Polskim Ładzie naj-
więcej mogą zyskać mający najniższe pensje. Dla osób zara-
biających około 6 tys. zł brutto zmiana powinna być nieod-
czuwalna. Natomiast osoby otrzymujące miesięcznie 15 tys. 
zł stracą już sporo, bo nawet 2 tys. zł rocznie. Pamiętajmy 
jednak, że są to tylko wstępne wyliczenia (wciąż nie mamy 
konkretnego projektu ustawy), a rząd przygotowuje „łatkę”, 

czyli ulgę dla kasy średniej, która miałaby zniwelować straty 
wynikające z braku możliwości odliczenia składki zdrowot-
nej. Wracając do podniesienia kwoty wolnej od podatku. 
Jak wiemy, udziały w podatku PIT mają samorządy. Jeśli 
kilka milionów osób zostanie zwolnionych z obowiązku 
płacenia tej daniny, to w budżetach gmin pojawi się duża 
dziura. Mogą ją zrekompensować częściowo poprzez pod-
niesienie podatków lokalnych, ale to oczywiście odbije się 
na mieszkańcach i zniechęci firmy do inwestowania. Innym 
rozwiązaniem problemu ma być tzw. subwencja inwesty-
cyjna, czyli rządowa dotacja dla samorządów uzupełniająca 
ubytki wynikające z podniesienia kwoty wolnej od podatku. 

Obietnice
Polski ład to także m. in.: zapowiedź zwolnienia z podatku 
emerytur do 2,5 tys. zł miesięcznie, możliwość budowy 
domu do 70 metrów kwadratowych bez pozwolenia na 
budowę, stworzenie 500 tys. miejsc pracy, mieszkania 
bez wkładu własnego, zwiększenie wydatków na ochronę 
zdrowia, likwidacja umów śmieciowych, 12 tys. zł dla rodzin 
na drugie, trzecie i kolejne dziecko, wprowadzenie opłaty 
reprograficznej czy też zachęta do powrotu Polaków z za-
granicy.  
Więcej o Nowym Ładzie w następnym numerze ŻG.
                                                                                     Dominik Górecki

NOWY ŁAD, CZYLI NIE MA NIC ZA DARMO


