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CZŁOWIEK WIELKIEJ
I MAŁEJ PIŁKI
Michał Kocięba przez 
wiele lat z bliska obserwował 
wielką piłkę. Dziś pracuje 
z młodzieżą - s. 7

Pierwsza w historii gminy 
Grójec sesja zdalna stała 
się faktem. I choć wystąpiły 
drobne problemy techniczne, 
to jednak obrady przebiegły 
całkiem sprawnie.

Po raz ostatni grójeccy 
radni obradowali 24 lu-
tego. Niecały miesiąc 
później zwołano jesz-

cze jedną sesję. Miała się ona 
odbyć w tradycyjnej formie 
stacjonarnej (z zachowaniem 
szczególnych środków ostroż-
ności) 20 marca. Wtedy jednak 
zabrakło kworum (minimalnej 
liczby radnych) do podejmowa-
nia decyzji.
Na sesji zdalnej, do której wresz-
cie doszło 25 maja, nie było już 
problemów z kworum. Wzięło 
w niej udział 19 z 21 radnych. 
Zdecydowana większość z nich 
obradowała ze swoich domów. 
Jedynie przewodniczący rady 
Karol Biedrzycki przebywał w 
Urzędzie Miasta i Gminy.
Przed komputerami zasiedli tak-

że burmistrz Dariusz Gwiazda, 
jego zastępca Jarosław Rupie-
wicz oraz urzędnicy, którzy od-
czytywali uchwały i udzielali 
radnym wyjaśnień.
Przez trzy miesiące od czasu 
poprzedniej prawomocnej se-
sji grójeckim radnym nagroma-
dziło się sporo tematów do roz-
patrzenia. Z pewnością jedną z 
najistotniejszych kwestii było 
podjęcie uchwał w sprawie ulg 
dla przedsiębiorców, których 
sytuacja finansowa pogorszyła 
się w związku z pandemią. Cho-
dzi o zwolnienie z czynszu za 
wynajem lokali będących wła-
snością gminy oraz zwolnienie z 
podatku od nieruchomości (wię-
cej na ten temat na str. 2 w "Sło-
wie od burmistrza").  
Radni zatwierdzili również 
zmiany w budżecie gminy. 
Dzięki tej decyzji samorząd bę-
dzie mógł opracować dokumen-
tację na budowę chodnika przy 
drodze wojewódzkiej nr 722 
oraz wspomóc finansowo po-

wiat grójecki w modernizacji 
drogi powiatowej prowadzą-
cej przez Uleniec. Uruchomio-
no także środki na przebudowę 
ulicy Batalionów Chłopskich na 
odcinku od ul. Lewiczyńskiej do 
ul. Drogowców.  
Jednocześnie radni zabezpie-
czyli, zgodnie z wnioskiem bur-
mistrza Dariusza Gwiazdy, pie-
niądze na wyburzenie „drewnia-
ka” przy ul. Mogielnickiej 6.
W czasie zagrożenia koronawi-

rusem na terenie powiatu gró-
jeckiego stosowane są dwa mo-
dele prowadzenia sesji: on-li-
ne (np. powiat grójecki, Grójec, 
Mogielnica, Belsk Duży) oraz 
stacjonarny bez udziału sołty-
sów i gości (np. Błędów, Nowe 
Miasto nad Pilicą). W tej drugiej 
formule radni siedzą w odpo-
wiednich odległościach od sie-
bie, na twarzach mają maseczki, 
a na rękach – rękawiczki.

Dominik Górecki

Wstawaj, bo spóźnisz się do 
szkoły! - tego zdania nie słyszą 
dzieci i młodzież w wieku 
szkolnym już od prawie trzech 
miesięcy. Ławki i krzesełka 
szkolne zastąpiły wygodne 
fotele, a za salę lekcyjną służą 
przestrzeń domowego zacisza 
oraz komputer z dostępem 
do Internetu. W maju część 
gminnych placówek oświatowych 
przygotowała się do zajęć 
zgodnie z zaleceniami Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego.

Kilka dni temu, 22 maja 
burmistrz Gminy i Mia-
sta Grójec wraz z na-
czelnik Wydziału Edu-

kacji, Promocji i Spraw Społecz-
nych (WEPiSS) wizytowali przed-
szkola gminne w zakresie poczy-
nionych przygotowań do otwarcia 
placówek od 25 maja. Odwiedzi-
li również Szkołę Podstawową nr 
2, w której oddziały przedszkolne 
działają już od tygodnia, a od po-
niedziałku rozpoczną pracę klasy 
1-3 oraz będą udzielane konsulta-
cje dla ośmioklasistów. 

Konferencja
Po wizytacji zorganizowano kon-
ferencję, podczas której burmistrz 
Dariusz Gwiazda, dyrektor Pu-
blicznego Przedszkola nr 1 Zofia 
Gniadek oraz dyrektor Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 2 Mariusz 
Wojno zaprezentowali aktualną 
sytuację oraz to, jak będzie wyglą-
dał pobyt dzieci w placówkach od 
najbliższego poniedziałku. 

– Mogę stanowczo stwierdzić, że 
każde z przedszkoli spełnia wy-
tyczne Głównego Inspektoratu Sa-
nitarnego (GIS) i na ten moment 
wszystkie procedury są zachowa-
ne – oświadczył burmistrz Dariusz 
Gwiazda.  
Działania przygotowujące placów-
ki do nauczania w nowej rzeczywi-
stości rozpoczęły się 17 maja. Za-
kupiono środki i materiały dezyn-
fekujące, a strażacy z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Grójcu dokona-
li odkażenia (tzw. ozonowania) po-
mieszczeń w budynkach. Władze 
miasta, jak podkreślił burmistrz, 
są także w stałym kontakcie z gró-
jeckim sanepidem, który przebada 
wodę w naszych placówkach. 

Przedszkolaki pierwsze
Jak dotąd łącznie 70 rodziców dzie-
ci w wieku przedszkolnym złoży-

Szkoły wracają do pracy

ło deklaracje o potrzebie powro-
tu do normalnych zajęć. Oddzia-
ły przedszkolne ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2, SP nr 3 oraz SP w 
Lesznowoli jako pierwsze zaczę-
ły przyjmować dzieci. 
– Zgodnie z wytycznymi GIS 
oraz zarządzeniem pana burmi-
strza, szkoła przygotowała się na 
przyjęcie dzieci rodziców, któ-
rzy powracają do swojej pracy 
zawodowej. Byliśmy na to go-
towi już od 11 maja, ale z róż-
nych, niezależnych od nas przy-
czyn rzecz przedłużyła się o ko-
lejny tydzień. Potrzebę przypro-
wadzania dzieci zadeklarowa-
ło obecnie 10 rodziców. Dzie-
ci są zgrupowane w dwóch od-
działach, każdy z nich jest pod 
opieką wychowawcy oraz pomo-
cy wychowawcy. Kuchnia przy-
gotowuje śniadanie, obiad oraz 

podwieczorek. Wszystkie normy 
i wytyczne są spełnione. Dziec-
ko jest odbierane bezpośrednio 
przy wejściu do szkoły, rodzi-
ce nie wchodzą na teren szkoły. 
Pracownicy szkoły są wyposaże-
ni w rękawiczki, maseczki oraz 
przyłbice – mówił o przebiegu 
pracy dyrektor SP nr 2 Mariusz 
Wojno. 
Zdezynfekowane sale i specjal-
nie wydzielone izolatki (w razie 
wystąpienia zakażenia) to jedne 
z działań służących zapewnieniu 
bezpieczeństwa i zminimalizo-
waniu ryzyka wystąpienia zaka-
żenia COVID-19. O sytuacji w 
przedszkolach gminnych mówiła 
też dyrektor Publicznego Przed-
szkola nr 1 Zofia Gniadek, którą 
o wystąpienie poprosiła naczel-
nik WEPiSS.

Dokończenie na s. 5

Samorządowcy na łączach 
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ŻYCIE GRÓJCA

Drodzy Mieszkańcy Gminy Grójec,

Czas pędzi… Już prawie trzy miesiące żyjemy w nowej 
rzeczywistości związanej z wprowadzonym stanem epidemii. Z 
utęsknieniem wypatrujemy powrotu do normalności i życia bez 
maseczek oraz pozostałych elementów, pozwalających zmniejszyć 
ryzyko zakażenia COVID-19. 
Po burzy przychodzi słońce, a nawet i tęcza, a ona w ostatnich 
dniach pojawiła się na niebie naszej małej ojczyzny. Tak też 
będzie z koronawirusem, wszakże, według najnowszych raportów 
sanepidu, w naszym regionie rośnie jedynie liczba osób objętych 
kwarantanną domową. 
Już dziś można powiedzieć, że zdaliśmy egzamin obywatelski. 
Dzięki wzmożonym działaniom jednostek samorządu 
terytorialnego, zaangażowaniu służb medycznych i porządkowych 
oraz wsparciu społeczników zapanowaliśmy nad epidemią w 
naszym regionie. 
To jednak nie jest jeszcze koniec walki. Musimy – pomimo 
znoszenia przez rząd kolejnych obostrzeń związanych z 
COVID-19 – zachować czujność, czyli nadal przestrzegać zasad 
bezpieczeństwa i higieny. Dlatego też powracamy do normalnych 
godzin pracy w Urzędzie Gminy i Miasta Grójec, a także w 
pozostałych jednostkach gminnych, zachowując ostrożność.
Ostatnie rozmowy z dyrektorami gminnych placówek oświatowych 
(przeprowadzone za pomocą aplikacji Teams 365) dotyczyły m.in. 
wznowienia zajęć w szkołach i przedszkolach. Po dokonanej 
wizytacji oddziałów przedszkolnych, przygotowanych do pracy 
zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego, przedstawiliśmy na wspólnej konferencji 
22 maja to, jak będzie wyglądał pobyt dzieci w placówkach od 25 
maja. 
Aby nasza gmina mogła funkcjonować i dalej się rozwijać, 
wspólnie z Radnymi wznowiliśmy pracę komisji oraz 
przeprowadziliśmy pierwsze zdalne obrady Rady Miejskiej w 
naszej gminie. Odbyły się one 25 maja (historyczna data!). Były 
one bardzo ważne. Radni zapoznali się ze sprawozdaniami z 
działalności jednostek gminnych i spółek komunalnych za rok 
2019, a także ze stanem zatrudnienia w Urzędzie. Przyjęto 
pierwszy Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym 
Zasobem Gminy Grójec na lata 2020-2024, określający zasady 
polityki czynszowej i sprzedaży lokali komunalnych. Zagwarantuje 
on środki na coroczny sukcesywny remont elewacji i kamienic 
komunalnych. Na mój wniosek Rada Miejska uchwaliła ulgi dla 
przedsiębiorców. Mogą oni liczyć na 65% bonifikaty w opłatach za 
wynajem lokali od gminy. Ulga dotyczy tych firm, których płynność 
finansowa uległa znacznemu pogorszeniu w związku z epidemią.
Podjęto także uchwałę o przeznaczeniu 140 tys. zł na 
dofinansowanie wymiany pieców na terenie gminy. Ma to wpłynąć 
na poprawę jakości powietrza w naszej okolicy. Istotnym novum 
jest możliwość ubiegania się o dotację dla najemców lokali 
komunalnych, którzy do tej pory nie mogli korzystać z tej formy 
pomocy. 
W uchwale budżetowej wykreślono kwotę 60 tys. zł przeznaczoną 
na rozbiórkę lokali, które stoją w parku miejskim (m. in. dawna 
"Modrzewianka"). Pozostawiono natomiast 90 tys. zł na rozbiórkę 
budynku przy ul. Mogielnickiej 6 (obecnie czekamy na zgodę 
konserwatora zabytków). Wyrażono również zgodę na udzielenie 
pomocy finansowej powiatowi grójeckiemu w wysokości 588 
tys. zł na budowę drogi Uleniec – Czekaj (koszt całego zadania 
wynosi 3 mln zł, w tym 1,8 mln zł wynosi dotacja z Urzędu 
Marszałkowskiego) oraz dotacji dla Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich – na wykonanie dokumentacji budowy chodnika 
przy drodze wojewódzkiej nr 722. 

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec 

SŁOWO OD BURMISTRZA

TORY KOLEJOWE POSPRZĄTANE
W połowie maja w sołectwie Mieczysławówka dokonano prac po-
rządkowych wzdłuż torów kolejki wąskotorowej. 
Zostały wycięte dzikie drzewa i krzewy (tzw. „samosiejki”), zrębo-
wano gałęzie, a na koniec oczyszczono teren. Organizatorem, a za-
razem inicjatorem przedsięwzięcia jest sołtys Mieczysławówki, pan 
Piotr Łukiewicz.

Grójecka Spółka Komunalna 
(GSK) została już zarejestrowana 
w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
Nowy twór przygotowuje się teraz 
do przejęcia zadań związanych 
z odbiorem odpadów od 
mieszkańców.

Jak poinformował prezes GSK 
Janusz Gaweł, spółka jest obec-
nie na etapie przygotowywania 
tzw. Specyfikacji Istotnych Wa-

runków Zamówienia (SIWZ) na za-
kup śmieciarek. Jest to dokument za-
wierający bardzo szczegółowe ocze-
kiwania dotyczące pojazdu do odbio-
ru odpadów. Na podstawie SIWZ-u 
dostawcy aut przygotują swoje oferty 
do postępowania przetargowego. 
Jak się jednak okazuje, przygotowanie 
SIWZ-u nie jest taką prostą sprawą. 
Trzeba na przykład zdecydować m. 
in. o tym, czy auta mają mieć skrzy-
nię biegów automatyczną czy manu-
alną. I nie jest to tylko wybór podyk-
towany wygodą lub zasobnością port-
fela. Osoby tworzące SIWZ muszą 
mieć na uwadze jeszcze to, że pojaz-
dy będą pracować w różnych warun-
kach, zarówno na wąskich uliczkach 
miejskich, jak i na wiejskich, grunto-
wych drogach. 
– Startujemy od zera – nie owijał w 
bawełnę Janusz Gaweł w trakcie zdal-
nej sesji rady miejskiej, podczas któ-
rej odpowiadał na pytania radnych o 
funkcjonowanie GSK. Spółka, oprócz 
aut, potrzebuje przecież licznych po-
zwoleń, pracowników, a także bazy z 
prawdziwego zdarzenia. Póki co nie 
ma nawet miejsca, gdzie zatrudnione 
osoby mogłyby się umyć po pracy. 

Rozwiązanie tymczasowe
Ale SIWZ to nie jedyny problem, na 
który natrafili ludzie budujący GSK. 
Jednym z nich jest kwestia stworze-
nia bazy. Aby nie generować dużych 
kosztów, spółka musi na razie zorgani-
zować ją na placu oczyszczalni w Ko-
bylinie. Jest to jednak rozwiązanie tyl-
ko tymczasowe. 
– Musimy się liczyć z tym, że w przy-
szłości trzeba będzie zbudować bazę 
z prawdziwego zdarzenia, z rampą 
przeładunkową – stwierdził Gaweł. – 
Ulokowanie rampy nie jest takie pro-
ste. Po pierwsze trzeba uzyskać decy-
zję środowiskową, na którą czeka się 
ponad rok – dodał prezes ZUK. 

Co z koszami?
Kolejna kwestia dotyczy zapewnienia 
pojemników na śmieci. Te, z których 
w tej chwili korzystają mieszkańcy, są 
bowiem własnością firmy Pre-Zero. 

Zaczynamy od zera

Umowa z tą firmą wygasa z końcem 
roku. Trzeba się więc liczyć z tym, że 
w grudniu przedsiębiorstwo po prostu 
zabierze kosze.  
– Jeden nabór skończył się w stycz-
niu, ale wtedy jeszcze nie byliśmy za-
rejestrowani. Natomiast pod koniec 
lipca ruszy nabór prowadzony przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej. Dotacja 
wyniesie 70%, a pożyczka – 30%. Z 
tych środków można sfinansować 
np. zakup kontenerów do selektyw-
nej zbiórki, kontenerów z kompakto-
rem – poinformował na sesji Janusz 
Gaweł. 
Gmina Grójec złożyła już jeden wnio-
sek o dofinansowanie rozbudowy 
PSZOK-u (wniosek zawierał tak-
że zakup kontenerów). Został rozpa-
trzony pozytywnie, ale znalazł się na 
9. miejscu listy rezerwowej rankingu. 
Co ciekawe, na listę podstawową wpi-
sano zaledwie jeden wniosek.  

Cytaty z Sienkiewicza
Dla mieszkańców najbardziej intere-
sująca jest jednak sprawa opłat za od-
biór śmieci, jakie będą obowiązywa-
ły, gdy zajmie się tym gminna spół-
ka. Zdaniem prezesa, jeśli nie wzro-
sną daniny na rzecz RIPOK-u (tam 
trafiają śmieci zebrane z gminy Gró-
jec), stawki dla osób segregujących 
mogą oscylować w okolicy 28 zł mie-
sięcznie. 
Te słowa Janusza Gawła sprowoko-
wały pytanie radnego Jacka Stolar-
skiego o celowość utworzenia spół-
ki. Stolarski stwierdził, że w Związ-
ku Natura, który gmina opuściła kil-
ka miesięcy temu, opłaty nie są wyż-
sze. Wspomniał też o środkach w wy-
sokości 4 milionów złotych, które sa-
morząd musi znaleźć, by GSK mogła 
działać. 
– Pan Gaweł opowiada, że śmieci w 
przyszłym roku będą kosztować 28 
zł, ale nie ma na to żadnej kalkulacji. 
Gdy Onufry Zagłoba opowiadał baj-
ki, Longinus Podbipięta mówił: had-
ko słuchać tego! [w oryginale: Słu-
chać hadko! – red.]. Jak słyszę, co pan 
Gaweł opowiada, to hadko tego słu-

chać – powiedział były burmistrz.

Kredyt obrotowy
– To nie są bajeczki. Szacunkowa war-
tość wykonania zadań związanych 
z  wyposażeniem  spółki  w  2020  r. 
wynosi 2,52 zł. W tej kwocie zawie-
ra się 500 tys. zł, o które zamierzam 
wystąpić do banku w ramach kredy-
tu obrotowego na zakup paliwa, ubrań 
ochronnych, przeprowadzenia szko-
leń, zapłatę na pracowników – odpo-
wiedział Stolarskiemu Gaweł. 
To oczywiście nie koniec wydatków. 
Kolejny milion będzie spółka potrze-
bowała na początku 2021 r. (wyni-
ka to z tego, że opłaty od mieszkań-
ców za odbiór śmieci wpłyną dopie-
ro w lutym, a do tego czasu spółka 
będzie ponosić koszty). GSK, jak 
wspomniał prezes, musi też zapłacić 
za dokumenty potrzebne do działania 
i rozwoju spółki. 
Według wyliczeń Janusza Gaw-
ła wpłaty za odbiór odpadów w            
2021 r. wyniosą 8,88 mln zł. Jeśli do-
damy do tego pozostałe koszty, o któ-
rych wspomniał szef GSK, budżet 
spółki w przyszłym roku zamknie 
się przypuszczalnie w granicach 9,9 
mln zł. 

Co się bardziej opłaca?
Ciekawa była także polemika Jacka 
Stolarskiego z wiceburmistrzem Ja-
rosławem Rupiewiczem. Rupiewicz 
wspomniał bowiem o kosztach, któ-
re gmina ponosiła, będąc członkiem 
Związku Natura. 
– Za 2019 r. gmina do Natury dopłaci-
ła 1,4 mln zł. Jeśli nie wyszlibyśmy ze 
Związku, to w 2020 r. musielibyśmy z 
tytułu składek członkowskich zapłacić 
Naturze 875 tys. zł – podkreślił. 
Stolarski był innego zdania. W jego 
opinii członkostwo w Naturze było 
tańsze niż tworzenie własnej spółki. 
– Niech pan doliczy koszty zatrudnie-
nia osób, które zajmują się tylko go-
spodarką odpadami – powiedział do 
wiceburmistrza. – Niech pan doliczy 
również to, czego nie uda się gminie 
wyegzekwować od mieszkańców. 

Dominik Górecki
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100. ROCZNICA URODZIN
JANA PAWŁA II

18 maja 2020 r. Polska świętowała 100. rocznicę urodzin Karola Woj-
tyły. Także burmistrz Dariusz Gwiazda oddał cześć wielkiemu Roda-
kowi, a symboliczna uroczystość odbyła się w Worowie, gdzie, przy 
kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, stoi pomnik Jana 
Pawła II. 
Burmistrz Dariusz Gwiazda złożył kwiaty pod pomnikiem wspólnie 
z ks. Robertem Zalewskim – proboszczem parafii Worów, Jarosła-
wem Rupiewiczem – wiceburmistrzem oraz Moniką Kozłowską – na-
czelnikiem Wydziału Edukacji Promocji i Spraw Społecznych. Na-
stępnie proboszcz zaprezentował gościom świętą relikwię, czy-
li fragment sutanny papieża-Polaka, przechowywany w  pamiątko-
wej figurze.
Karol Wojtyła przyszedł na świat w  Wadowicach w 1920 r. a zmarł w 
Watykanie w 2005 r., mając 85 lat. Był głową Kościoła katolickiego w 
latach 1978-2005. Papież Franciszek ogłosił go świętym.

W tym roku majowe 
uroczystości, z po-
wodu pandemii ko-
ronowirusa, obcho-

dzono w zupełnie inny sposób niż 
w poprzednich latach, bez udziału 
mieszkańców. 
229. rocznicę uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja uczciły dwie delega-
cje: burmistrza Grójca oraz radnych 
Rady Miejskiej w Grójcu. Burmistrz 
Dariusz Gwiazda wspólnie ze swo-
im zastępcą Jarosławem Rupiewi-
czem udali się do pałacu w Krobo-
wie, gdzie złożyli kwiaty przy tablicy 
upamiętniającej Józefa Wybickiego 
- autora hymnu państwowego, który 
na przełomie XVIII i XIX w. był dzie-
dzicem Krobowa. Obecnie właścicie-

lami pałacu są państwo Monika i Ja-
cek Petryka, którzy zgodzili się udo-
stępnić swoją posiadłość na tę uro-
czystość. Z kolei delegacja radnych:  
przewodniczący Karol Biedrzycki, 
Weronika Piwarska, Janusza Dulem-
ba, Artur Szlis i Daniel Marcinkowski, 
złożyła kwiaty pod pomnikiem mar-
szałka Józefa Piłsudskiego w Grójcu. 
Z okazji Święta Flagi, w asyście Stra-
ży Miejskiej, dokonano wciągnię-
cia flagi na maszt, stojący przy po-
mniku marszałka Józefa Piłsudskie-
go. Pod pomnikiem złożono także 
kwiaty, a swoim solowym wykona-
niem "Mazurka Dąbrowskiego" nie-
zwykłe wrażenie zrobił na nas Wik-
tor Sobkowiak.                                                 
                                                UGIM Grójec

OBCHODY MAJOWE INACZEJ Prawidłowe znakowanie posesji
jest bardzo ważne

Ratownicy medyczni, kurierzy, dostawcy jedzenia, listonosze, kończąc 
na urzędnikach oraz służbach pozarządowych, zmagają się z brakiem 
prawidłowego oznakowania nieruchomości. Wraz z nimi burmistrz 
Dariusz Gwiazda apeluje o dokonanie prawidłowych oznaczeń.

Należyte oznaczenie nieruchomości dużymi numerami porządkowymi z wyraźną nazwą 
ulicy czy miejscowości oraz odpowiednie oświetlenie ułatwia lokalizację danego budyn-
ku. Brak właściwej tabliczki z numerem może utrudniać dotarcie pod wskazany adres nie 
tylko służbom ratowniczym, ale też doręczycielom z przesyłkami  czy jedzeniem, co w sy-
tuacji pandemii i popularyzacji dostaw do domu coraz częściej jest ich zmorą.

Kto ma znakować nieruchomości?
Obowiązek umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym należy do właścicieli nieru-
chomości zabudowanych lub innych osób, które takimi nieruchomościami władają, a są 
uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków.

Co ma być na tabliczce?
Na tabliczce w miejscowościach posiadających ulice, place czy osiedla umieszcza się, 
oprócz numeru porządkowego, również nazwę ulicy, placu lub osiedla. W miejscowo-
ściach, które nie posiadają ulic, placów czy osiedli, oprócz numeru porządkowego umiesz-
cza się nazwę miejscowości.

Pamiętaj o widoczności!
Tabliczka z numerem porządkowym powinna być umieszczona w widocznym miejscu na 
ścianie frontowej budynku. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej 
nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu. 
Wiele agencji reklamowych oraz drukarni ma w ofercie możliwość wykonania takiej ta-
bliczki.
Wyżej wymienione informacje wynikają z przepisów prawnych, tj. art. 47b ust. 1, 2 i 4 
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
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ZAJĘCIA SPORTOWE 
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GMINNYCH
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przekazała środ-
ki na zajęcia sportowe na świeżym powietrzu dla uczniów pla-
cówek oświatowych zarządzanych przez gminę Grójec, prowa-
dzone w ramach trwającej od początku roku akcji „Stop Smart-
fonizacji”, której patronuje burmistrz Dariusz Gwiazda.
Publiczne Szkoły Podstawowe nr 1 i 2 w Grójcu, a także placów-
ki w Lesznowoli oraz Bikówku prowadzą takie zajęcia od po-
łowy maja. „Zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem i 
bierze w nich udział już ponad setka małych i nieco większych 
sportowców” – czytamy na profilu społecznościowym Facebo-
ok PSP nr 2.
W ramach projektu zostanie również zakupiony sprzęt sporto-
wy: piłki, kije do unihokeja oraz szarfy gimnastyczne. Wszystko 
odbywa się na boiskach szkolnych oraz boiskach hali sportowej 
Spartakus, z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa i 
higieny, które obowiązują w stanie epidemii. Są to elementy ko-
szykówki, piłki nożnej, piłki ręcznej i piłki siatkowej oraz zajęcia 
ogólnorozwojowe z ćwiczeniami koordynacji i percepcji.

Areszt Śledczy w Grójcu uruchomił 
program produkcji środków ochrony 
osobistej niezbędnych w walce 
z epidemią koronawirusa SARS-
CoV-2. Skazani odbywający karę w 
grójeckiej jednostce penitencjarnej, 
przy aktywnym udziale 
funkcjonariuszy Służby Więziennej, 
rozpoczęli szycie maseczek 
ochronnych.

Służba Więzienna w ramach 
akcji #ResortSprawiedliwo-
ściPomaga włącza się w sze-
reg pozytywnych inicjatyw 

społecznych, mających na celu zapo-
bieganie rozprzestrzenianiu się choro-
by COVID-19 wywoływanej przez 
koronawirusy. Jednym z głównych 
projektów realizowanych w zakładach 
karnych i aresztach śledczych jest pro-
dukcja maseczek ochronnych, umożli-
wiających zasłonięcie ust i nosa, cze-
go wymaga się w miejscach publicz-
nych. Zgodnie z aktualnymi zasadami 
i ograniczeniami, obowiązek noszenia 
maseczek dotyczy niemal wszystkich 
osób, nałożony jest do odwołania. Za-
tem maseczki wyprodukowane przez 
Służbę Więzienną są ważnym elemen-
tem zapobiegania rozprzestrzenianiu 
się choroby i unieszkodliwienia źródeł 
zakażenia.

Od pomysłu do realizacji
Wraz z rozwojem epidemii, wzra-
stała w społeczeństwie solidarność i 
chęć niesienia pomocy. Funkcjonariu-
sze Aresztu Śledczego w Grójcu moc-
no angażują się w działalność społecz-
ną na rzecz innych podmiotów. Zorga-
nizowali m.in. zbiórkę środków czy-
stości, materiałów dezynfekujących i 
pielęgnacyjnych dla podopiecznych 
z Domu Pomocy Społecznej w Lesz-
nowoli, przekazali wraz z Policją po-
nad pół tony karmy dla bezdomnych 
zwierząt w Schronisku w Radomiu. 
W ramach kolejnych pozytywnych ini-
cjatyw postanowili włączyć się rów-
nież w produkcję maseczek. Od po-
mysłu do realizacji wystarczyło zaled-
wie kilka dni. Zorganizowano maszy-
ny do szycia, materiał do produkcji, 
niezbędny sprzęt, przygotowano całą 
infrastrukturę. Szybko okazało się,  że 
wśród funkcjonariuszy grójeckiej jed-
nostki penitencjarnej są osoby mające 
doświadczenie krawieckie, dzięki cze-
mu zyskaliśmy ogromną wiedzę prak-
tyczną, niezbędną do rozpoczęcia pro-
dukcji. W całe przedsięwzięcie włą-
czyli się także osadzeni, którzy bez wa-
hania przystąpili do akcji. W pierw-

Więźniowie z Grójca szyją maseczki 

szej fazie przeszkolono ośmiu skaza-
nych, którzy w ramach zajęć resocjali-
zacyjnych i programu readaptacji spo-
łecznej rozpoczęli produkcję maseczek 
ochronnych w Oddziale Zewnętrznym 
w Stawiszynie. Na bazie pierwszych 
doświadczeń, uruchomiona została 
równoległa edycja programu w Aresz-
cie w Grójcu. Pozwoliło to zwiększyć 
efektywność działań i włączyć do pro-
gramu kolejną grupę skazanych.

Trudny początek
Pierwsze kroki w produkcji maseczek 
nie były łatwe. Tego typu program jest 
innowacyjnym przedsięwzięciem. Jed-
nak po kilku godzinach wspólnego 
wysiłku opracowano optymalne stan-
dardy produkcyjne. Cały proces logi-
styczny nabierał właściwego kształtu. 
Dzięki zaangażowaniu funkcjonariu-
szy wszystkich działów, wszelkie pro-
blemy natury technicznej i organizacyj-
nej zostały szybko rozwiązane. Prze-
kłada się to na stały wzrost mocy pro-
dukcyjnych z dnia na dzień.

Dla wspólnego dobra
Realizacja programów resocjalizacji w 
ramach oddziaływań penitencjarnych 
jest jednym z głównych zadań wy-
konywania kary pozbawienia wolno-
ści przez Służbę Więzienną. Mają one 
na celu wzbudzanie w skazanych woli 
współdziałania w kształtowaniu spo-
łecznie pożądanych postaw, w tym po-
czucia odpowiedzialności, konieczno-
ści przestrzegania porządku prawne-
go, a tym samym przeciwdziałania po-

wrotowi do popełniania przestępstw. 
Włączenie osadzonych w akcję pro-
dukcji maseczek jest idealnym podło-
żem do stworzenia programu readapta-
cji społecznej. Tym bardziej, że skaza-
ni bardzo chętnie przystąpili do współ-
pracy. Nie mogli się doczekać, kie-
dy rozpoczną szycie maseczek. Świa-
domość pełnienia ważnej, przydatnej 
roli w strukturach społecznych powo-
duje zmniejszenie stopnia pionizacji 
wśród osadzonych i przygotowuje ich 
do właściwego funkcjonowania po od-
byciu kary. Udział skazanych w całym 
przedsięwzięciu to nie tylko sposób na 
zagospodarowanie czasu i wypełnienie 
nudy. W ten sposób wzbudza się po-
czucie bycia potrzebnym i wnosi odro-
binę dobra w trudnym okresie global-
nej walki z pandemią.

Z pełną odpowiedzialnością 
Areszt Śledczy w Grójcu wraz z Od-
działem Zewnętrznym w Stawiszynie, 
tak samo jak pozostałe jednostki peni-
tencjarne okręgu warszawskiego, ak-
tywnie działa na rzecz zapobiegania 
rozprzestrzenianiu się wirusa SARS
-CoV-2. Dokłada wszelkich starań, aby 
sprostać zapotrzebowaniu społeczeń-
stwa w środki ochrony indywidualnej 
w postaci maseczek. To ważne, co ro-
bimy. Pomimo, iż na co dzień pozo-
stajemy niewidoczni, to pamiętamy, że 
słowo „służba” wpisane jest w nazwę 
naszej formacji. Realizujemy ją za wy-
sokim murem, z pełną odpowiedzial-
nością, na rzecz ochrony społeczeń-
stwa.         Opr: ppor. Marek Pikulski

MOBILNY PUNKT TESTOWY
W Grójcu powstał mobilny
punkt pobierania próbek na 
obecność koronawirusa. Uloko-
wano go na tzw. "płycie", czyli 
na boisku przy ul. Piotra Skargi.
Przypomnijmy, iż w piątek mini-
ster rolnictwa i rozwoju wsi Jan 
Krzysztof Ardanowski ogłosił, 
iż za niezbędne testy, wykony-
wane pracownikom sezonowym przyjeżdżającym z zagranicy, zapłaci bu-
dżet państwa.
Zabiegał o to m.in. Związek Sadowników RP.
– Państwo to wspólnota. Dobrze funkcjonuje, gdy jest współpraca i wza-
jemne zrozumienie. Dziękuję ministrowi Szumowskiemu, który zdaje so-
bie sprawę z wagi problemu. Mam dobre wiadomości dla rolników le-
galnie zatrudniających cudzoziemców. Za niezbędne testy, wykonywane 
pracownikom sezonowym przyjeżdżającym z zagranicy, zapłaci budżet-
taństwa – poinformował szef resortu rolnictwa.

Gmina Grójec w pierw-
szej kolejności skie-
rowała pomoc do Po-
wiatowego Centrum 

Medycznego w Grójcu, w któ-
rym sytuacja epidemiologicz-
na była bardzo poważna. Wów-
czas został zakupiony i przeka-
zany sprzęt ochronny dla perso-
nelu medycznego za łączną kwo-
tę 14 381 zł. Zamówiono rów-
nież urządzenie do dezynfekcji 
metodą zamgławiania o wartości 
14 700 zł.
Od pierwszych dni szczegól-
ne wsparcie trafiało również do 
służb mundurowych: strażaków 
OSP, żołnierzy Wojsk Obro-

ny Terytorialnej, policjantów 
KPP w Grójcu, strażników Stra-
ży Miejskiej, harcerzy ZHP oraz 
pracowników jednostek samo-
rządowych. 
Zakupiono rękawiczki, przyłbi-
ce, kombinezony, płyny do de-
zynfekcji, a także maseczki. Sfi-
nansowano również materiały, 
z których wolontariuszki wyko-
nały dodatkowe maseczki wie-
lokrotnego użytku. Do listy za-
kupów dołączył także opryski-
wacz spalinowy do dezynfek-
cji oraz generator ozonu. Dzięki 
temu strażacy z OSP mogą ozo-
nować powierzchnie pomiesz-
czeń szkolnych i przedszkol-

Walka z koronawirusem - ile to kosztuje?
nych, aby najmłodsi mieszkań-
cy gminy mogli wrócić do bez-
piecznych dla zdrowia placó-
wek. Łączny koszt tych środków 
wyniósł 53 508,77 zł
Ponadto dzięki wsparciu z ini-
cjatywy Maseczki dla Polski, 
udało się pozyskać dla gminy 
Grójec ponad 21 tys. darmowych 
maseczek, które w pierwszej ko-
lejności trafiły do seniorów, pla-
cówek oświatowych oraz pod-
opiecznych Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Część maseczek, dzięki pomocy 
sołtysów, trafiła do najbardziej 
potrzebujących mieszkańców 
gminnych sołectw. Cały czas 

11 marca 2020 r. została ogłoszona pandemia spowodowana wirusem Covid 19. Wówczas wprowadzono wiele obostrzeń, które z dnia na dzień 
zmieniły funkcjonowanie całego kraju.

darmowe środki ochronne twa-
rzy można otrzymać w Urzędzie 
Gminy i Miasta Grójec.
W ciągu ponad dwóch miesią-

cy gmina Grójec na walkę z CO-
VID-19 przeznaczyła około 100 
tysięcy złotych.

Urząd Gminy i Miasta Grójec 
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Wirus COVID 19 rzucił nam 
wszystkim potężne wyzwanie. 
Od pracowników służb 
medycznych stojących od 
samego początku na pierwszej 
linii walki z pandemią, przez 
przedsiębiorców, którzy  musieli 
zamknąć swoje zakłady, po 
oświatę, jak wiele innych 
codziennych przedsięwzięć, 
pozostawioną nagle w domu. 
Zapewne był to decyzja 
ze wszech miar  słuszna i 
przyczyniła się do spowolnienia 
rozprzestrzeniania wirusa, 
ale też wygenerowała liczne 
problemy, na które nie byliśmy 
przygotowani.  

Do czasu wybuchu pan-
demii zdalne naucza-
nie w polskiej oświa-
cie funkcjonowało w 

formie szczątkowej. Ministrowie 
woleli reformować poprzez za-
mykanie placówek, niż poprzez 
łożenie na ich unowocześnianie,  
choćby przeznaczając nakłady na 
cyfryzację szkół. Kiedy okaza-
ło się, że konieczne jest zastoso-
wanie masowe – zapanował cha-
os. Bałagan, w którym na począt-
ku niemal każdy próbował „rato-
wać” się na własną rękę. Nie było 
wiadomo: co, jak, w jaki sposób, 
którędy, w jakiej formie, w jakiej 
ilości i do kogo? Pytań było wie-
le, a odpowiedzi prawie wcale. 
Pierwsze dwa tygodnie przypo-
minały stylem zasady amerykań-
skiego wrestlingu. 

Zdalne problemy
Ideałem byłoby rozwiązanie, 
kiedy nauczyciel, dysponując 
ogromnym monitorem i pane-
lem roboczym, mógłby  onli-
ne dotrzeć do wszystkich swo-
ich uczniów, widzieć ich, słyszeć 
i porozmawiać z nimi. W tym sa-
mym czasie uczniowie mieliby 
podgląd na nauczyciela i mogli-
by wykonywać jego polecenia. 
Do tego Internet, który, mówiąc 
kolokwialnie, „hula”, nie zawie-
szałby się  itp. I w wielu miej-
scach w Polsce zapewne tak się 

Edukacja zdalna - to nie takie proste

stało i tak jest. Niestety,  w wie-
lu szkołach taki stan okazał się 
marzeniem ściętej głowy. W Ma-
łopolsce niemal połowa szkół 
zgłosiła różnego rodzaju proble-
my techniczne, uniemożliwiają-
ce przystąpienie do zdalnej edu-
kacji. Na terenie naszej gminy 
również znalazły się dzieci, które 
nie miały ani dostępu do Interne-
tu, ani nawet sprzętu, na którym 
mogłyby pracować. Dlatego też 
władze samorządowe przystąpi-
ły do projektu Ministerstwa Cy-
fryzacji, uzyskując pieniądze na 
brakujący sprzęt. Ostatecznie też 
dotarł on do najbardziej potrze-
bujących.

Trolling
Okazało się również, że praca „z 
kamerką” niesie ze sobą pewne 
zagrożenia. Nie chodzi tylko o to, 
co można zobaczyć poza uczest-
nikiem takiej lekcji (po obu stro-
nach). Policja w Wielkopol-
sce podjęła kilkadziesiąt docho-
dzeń w sprawie tzw. „rajdów na 
e-lekcje”. Polegają one na trol-
lingu, hejcie, uporczywym prze-
szkadzaniu w prowadzeniu lekcji 
i podłączaniu się osób trzecich, a 
nawet, w skrajnych przypadkach, 

na wulgaryzmach i emisji mate-
riałów pornograficznych. Były i 
sytuacje zabawne. Jeden ze zna-
nych amerykańskich dziennika-
rzy pracował, jak to się mówi, z 
domu  – w nienagannym, wyma-
ganym stroju, zapięty po ostat-
ni guzik i pod krawatem. I zapo-
mniał tylko, że na dole był w sa-
mych gatkach, co Internet sku-
tecznie wychwycił.

Nowa codzienność 
W procesie nauczania na odle-
głość najbardziej jednak poszko-
dowane są dzieci. Do ich prawi-
dłowego rozwoju wymagany jest 
kontakt bezpośredni z rówieśni-
kami, którego teraz są pozbawio-
ne. Żadna, nawet najdoskonalsza  
lekcja online nie  zastąpi bezpo-
średniego kontaktu z nauczycie-
lem w sali lekcyjnej. Niesamo-
wicie wydłużył się czas codzien-
nej pracy  dziecka, które zamiast 
planowych czterech godzin lek-
cyjnych, spędza przy komputerze 
sześć, osiem, niekiedy 10 godzin 
(oczywiście te dzieci, którym za-
leży, bo takich, które poczuły 
zew wakacji, nie brakuje). Nijak 
ma się do tego też ciągłe rodzi-
cielskie gderanie: „Nie siedź tyle 

przy tym komputerze”. Łatwo te-
raz usłyszeć: „Przecież odrabiam 
lekcje”.  

Nauczyciel online 
Ze strony belferskiej wielość dy-
lematów i koniecznych decyzji 
do podjęcia przypomina  trud Sy-
zyfa. Czego nie zrobi i nie wymy-
śli nauczyciel, zawsze będzie od 
za dużo do za mało, od zbyt nud-
ne po „nie, no przesada”. Wszyst-
ko to, co do tej pory działo się 
pod tablicą, teraz musi dziać się 
w głowach nauczycieli i uczniów, 
musi odbyć się przez wspomnia-
ną kamerkę albo jest przelewane 
na papier. Rozpiętość tych trud-
ności jest tak kolosalna, jak różne 
są  od siebie wykładane w szkole 
przedmioty. Łatwiej będzie prze-
słać materiały z  przedmiotów hu-
manistycznych niż ścisłych. No i 
jak można bez współpracy uczyć 
języka obcego? Nauczyciel ko-
rzysta więc ze wszystkiego. Z 
materiałów, które już ma. Two-
rzy nowe. Przekopuje Internet, 
bo tam przecież wszystko jest i to 
gotowe. I jest problem. Bo mate-
riały w Internecie zawierają mnó-
stwo błędów, są niedostosowa-

ne i wręcz tandetne. Żeby polecić 
uczniowi najprostszy film z por-
talu You Tube, który ma mu po-
móc, trzeba go od deski do deski 
obejrzeć, żeby uniknąć kłopotów. 
Nawet materiały umieszczone 
na stronach MEN zawierały błę-
dy merytoryczne. Nie od rzeczy 
będzie wspomnienie o tym, że 
koszty zdalnej edukacji w całości 
przeszły teraz na budżety gospo-
darstw domowych, zarówno na-
uczycieli, jak i rodziców. W cią-
głym użytku jest domowy sprzęt 
prywatny o absolutnie kosmicz-
nie rozrzuconych parametrach. 

Dzielni rodzice
Dzielni są Rodzice. Dla zdecydo-
wanej większości jest to swoisty 
powrót do przeszłości, tyle, że nie 
do szkolnej ławki, a do podręcz-
ników. Wszyscy zgodnie mówią, 
że są tym wszystkim zmęczeni. 
Ci, którym zależy na wynikach 
dziecka i na tym, by ono rzetelnie 
się uczyło, pilnują realizacji sa-
modzielnej pracy dziecka. A dzie-
je się to równocześnie z pracą za-
wodową i prowadzeniem domu.

Chaos decyzyjny
Nie ułatwia tego wszystkiego cha-
os decyzyjny płynący „z góry”. 
Często przypomina to zaklina-
nie rzeczywistości. A na chwi-
lę obecną jest ona taka, że przed-
szkola i szkoły są stopniowo od-
mrażane przez rząd.  Przedszko-
laki już mogą wspólnie się bawić. 
Uczniowie pionów młodszych 
wracają do szkół. Rozpoczyna-
ją się konsultacje dla ósmoklasi-
stów przed egzaminem. To samo 
dotyczy maturzystów. Jednak… 
Czy tegoroczne zakończenie edu-
kacji nastąpi w normalnym try-
bie? Jak będzie wyglądało rozda-
wanie świadectw, zdawanie pod-
ręczników do szkolnych biblio-
tek? Jaki będzie przebieg egzami-
nów? W chwili, kiedy piszą się te 
słowa, naprawdę jeszcze nie wia-
domo. Pozostaje nam uzbroić się 
w jeszcze większą dawkę spoko-
ju… i cierpliwości... A nadchodzi 
czas poprawiania ocen. Póki co 
na odległość. 

Artur Szlis

Szkolny powrót do normalności
Dokończenie ze s. 1

– Grójeckie przedszkola gminne 
wznowiły swoją pracę 25 maja. Je-
steśmy bardzo dobrze przygotowani, 
ponieważ opracowaliśmy procedury 
dotyczące bezpieczeństwa, z który-
mi zapoznali się wszyscy nauczycie-
le. W Przedszkolu nr 1 uruchomiono 
3 oddziały, do których zgłoszono 28 
dzieci – poinformowała dyrektor Zo-
fia Gniadek. 
Do normalnych zajęć powracają rów-
nież uczniowie klas 1-3, a także zosta-
ną przeprowadzone konsultacje dla 
ósmoklasistów. Zgodnie z zalecenia-
mi Ministerstwa Edukacji, mają być 
wznowione zajęcia świetlicowe, dy-
daktyczne oraz wychowawcze. Po-
wrót do szkoły to przede wszystkim 
nacisk na zajęcia dydaktyczne, ponie-
waż dzięki nim uczniowie skorzysta-
ją najbardziej pod względem eduka-
cyjnym. 
W Publicznej Szkole Podstawowej 
nr 2 świetlica będzie otwierana o 7:00 
rano, a jeśli  do szkoły stawi się mi-
nimum 12 uczniów, wtedy w sali 
lekcyjnej odbędą się normalne zaję-
cia. Równolegle z lekcjami w szko-
le w dalszym ciągu będą trwały lek-

cje on- line. 
Natomiast ósmoklasiści rozpoczę-
li swoje zajęcia od środy 27 maja. Na 
początek zorganizowano zajęcia z ję-
zyka polskiego, angielskiego i mate-
matyki. Wszystkie wymienione dzia-
łania są obecnie na etapie testowania 
oraz ulepszania przez prowadzących 
je pedagogów. 

Nowa rzeczywistość
Pełna gotowość placówek oraz utrud-
nienia związane z trwającym stanem 
epidemii to z pewnością bardzo stre-
sujące przeżycie zarówno dla uczniów 

i rodziców, jak i samego ciała peda-
gogicznego. Każdy z nas wypatruje 
z utęsknieniem powrotu do normal-
ności, a co za tym idzie – względne-
go poczucia bezpieczeństwa. Rosnące 
obawy o swoje pociechy to wręcz im-
manentne uczucie, towarzyszące każ-
demu rodzicowi od początku marca. 
Do tego dochodzi stres związany z eg-
zaminami i maturami wśród samych 
uczniów. To wszystko doprowadza do 
frustracji, niemocy oraz rosnącego na-
pięcia. Receptą na to zamieszanie jest 
wzajemny szacunek oraz wyrozumia-
łość.                             Szymon Wójcik 
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Cywilizacja masek w ofen-
sywie, szkoły i stadiony  
zamknięte,  termin wy-
borów głowy państwa 

przesunięty, politycy rapują, Ka-
zik znów śpiewa, a ty wyjeżdżasz 
z pogodą, jakbyś uważał, że tylko 
twoje jabłka są ważne.  
Nawet Muza, udająca oschłość,  
nie chce cię już słuchać. Kogo 
może obchodzić, iż  wystarczy-
ło dwa razy pociągnąć grabiami 
pod drzewem, byś wyglądał jak 
John Wayne ubrany w pył prerii? 
Wszystko zakurzone: ty („siwiu-
teńki”), trzydzieści  rumaków me-
chanicznych (czyli traktor), no i 
chwasty (rosną przy każdej pogo-
dzie). W dziurawych trampkach, 
w których przełaziłeś całą zimę 
(cóż takiego ta zima?!), miałeś tyle 
piasku, jakbyś w nich szmuglo-
wał ziemię z  podkopu robionego 
w obozie jenieckim. Na szczęście 
fauna, np. krety, myszki i zającz-
ki,  jest odporna na koronowirusa, 
więc  na polu nie nosiłeś maseczki. 
Bo gdybyś nosił, to byś się udusił, 
tym bardziej, że z rury wydecho-

wej ciapka leciał czarny dym (olej 
silnikowy niezmieniany już dzie-
sięć lat). A propos zasłaniania ob-
licza, to rozpierała cię duma z na-
rodu, który,  w odróżnieniu od ma-
karoniarzy czy żabojadów, wyka-
zał się  odpowiedzialnością i oby-
watelską postawą. Niezapomnia-
ny to widok, gdy koleś, wyszedłszy 
ze sklepu, przywitawszy się z tobą 
żółwikiem, delikatnie uchylił skraj 
poszarzałej maseczki, żeby na-
stępnie z namaszczaniem opróż-
nić  zawartość małpki, tym sa-
mym zwalczając suszę indywidu-
alną. Notabene, za pomocą bu-
teleczek, których niemało ponie-
wiera się  w rowach i sadach, ów 
brach oznacza szlak małpkowy. W 
nocy, gdy zwykle wraca do domu, 
wyspawszy się uprzednio na ła-
weczce, małpki świecą się niczym  
słupki z odblaskami,  stojące przy 
szosie. Dzięki nim zawsze trafia do 
celu wędrówki.
Gdy kłócono się o datę i formę wy-
borów prezydenckich,   susza po-
godowa robiła swoje. Wieszczo-
no nieurodzaj w jabłoniach. Bo, 

że prawie wcale nie będzie czere-
śni poznańskiej, to  już w zasadzie 
co roku pewnik. Jedyny dylemat: 
kiedy dokładnie przemarzła? Spo-
ry odnośnie daty feralnego przy-
mrozku bywają wielce namiętne. 
Tymczasem udobruchanie nieba, 
by nie skąpiło deszczu, za pomo-
cą  mszy czy majówki, z racji obo-
wiązujących przepisów antywiru-
sowych było utrudnione. Zresztą, 
jak się modlić o deszcz, to już całą 
parafią albo przynajmniej wio-
ską,  nie zaś w pojedynkę lub w kil-
ka osób, do tego w maseczkach. 
Zapracowany Bóg powinien nas 
usłyszeć, bo przecież nie tylko tutaj 
schnie ziemia, inni też będą pro-
sić albo już proszą o pomoc. Swo-
ją drogą, czego nie sprawiły woj-
ny i okupacje, z tym w miesiąc  
uwinęła się pandemia: w majowe 
wieczory pod kapliczkami, nawet 
wzniesionymi na intencję ochrony 
przed dżumą czy cholerą, pano-
wała przejmująca cisza. To już ko-
niec nabożeństwa majowego? 
Zatem, pro publico bono, wziąłeś 
sprawy w swoje spuchnięte ręce. 

Wyciągnąłeś z szopy ślęzę, na-
pełniłeś ją XX-wiecznym kapta-
nem i wyruszyłeś na wojnę z par-
chem. Opłaciło się co kilka minut 
złazić z ciapka, żeby przedmuchi-
wać zapychające się opryskiem 
dysze ślęzy. Gdy po kilku godzi-
nach, doświadczywszy ziemskie-
go czyśćca,  domęczyłeś pierwszą 
beczkę i położyłeś się  na trawie 
pod pochylonym redkroftem, ro-
snącym vis-a-vis poznańskiej, za-
raz potwierdziła się stara  praw-
da, powtarzana przez inspirują-
cą  Muzę: „Traktujesz sad chemią, 
więc zaraz deszcz zmyje oprysk”. 

Na nos spadły ci pierwsze kropelki 
deszczu, potem następne… i jesz-
cze następne... Z minuty na minu-
tę padało coraz mocniej, koc z tra-
wy wilgotniał, listki jabłoni, grusz, 
wiśni i czereśni napełniały się  ży-
ciem, powstając z kolan, jak czło-
wiek po wzięciu lekarstwa. By-
łeś szczęśliwy, tak samo, jak cała 
wieś, a zwłaszcza, jak kręcący się 
w pobliżu redkrofta szpaczek, 
główny beneficjent twojego dzie-
ła, wpatrzony w czubek poznań-
skiej, na którym zieleniło się kilka  
owoców. 
                              Remigiusz Matyjas

JAK POKONAĆ SUSZĘ?

Epidemia koronawirusa, jak 
każda sytuacja kryzysowa, 
budzi w społeczeństwie skrajne 
uczucia. Jedni rzucili się na 
pomoc potrzebującym – szyli 
maseczki, zbierali pieniądze na 
zakup środków czystości, robili 
zakupy starszym sąsiadom itd. 
Inni zaś pokazali swój egoizm i 
bezmyślność.

Epidemii koronawirusa nie po-
winniśmy porównywać do 
wojny. Nie grozi nam bowiem 

bombardowanie, rozstrzelanie, dy-
zenteria ani śmierć głodowa. Może-
my jednak – pamiętając o zachowa-
niu odpowiednich proporcji – zna-
leźć pewne podobieństwa między 
obecną sytuacją a czasami okupacji.   
W zapiskach wojennych znajdziemy 
wiele opowiadań o osobach ryzyku-
jących własne życie, by ratować in-
nych, często zupełnie nieznanych so-
bie ludzi. Na myśl przychodzi tu cho-
ciażby historia ojca Maksymiliana 
Kolbe albo wieloletniego kierownika 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 
w Grójcu, Eugeniusza Gardzińskie-
go oraz jego żony Klementyny, któ-
rzy podczas okupacji uchronili przed 
śmiercią żydowską dziewczynkę.

Ale obok bohaterów po ziemi cho-
dzili też donosiciele, zdrajcy, zło-
dzieje i po prostu głupcy, których 
działania sprawiały, że czas wojny 
był jeszcze trudniejszy.
Czasy się zmieniły, ale – jak wi-
dać – głupota i egoizm wciąż mają 
się dobrze. Bo jak inaczej nazwać 
hejtowanie pracowników służby 
zdrowia i nauczycieli prowadzą-
cych lekcje on-line, rzucanie zu-
żytych rękawiczek gdzie popadnie, 
przepychanki w kolejkach do skle-
pów w czasie epidemii albo two-
rzenie i powielanie fake newsów? 
Takie działania trudno racjonalnie 
wytłumaczyć, bo przecież nikt nie 
ma z nich korzyści, ani sprawca, 
ani ofiara. 
Na szczęście te negatywne przykła-
dy przyćmiewają bohaterowie na-
szych czasów – grójczanie szyjący 
maseczki, ludzie zbierający i wpła-
cający pieniądze na chore dziecko 
albo na pomoc szpitalowi, restau-
ratorzy dający medykom obiad za 
darmo, strażacy dezynfekujący uli-
ce i wielu, wielu innych walczą-
cych na swoje sposoby z epidemią. 
Dzięki nim można mieć nadzieję, 
że jeszcze będzie normalnie. 

Dominik Górecki  

Koronaświrus, czyli
głupota ma się dobrze
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Wiele lat spędził Pan w potężnych 
organizacjach, Polskim Związku 
Piłki Nożnej (PZPN), Legii, NC+. 
Teraz przyszedł czas na prowadze-
nie własnej szkółki piłkarskiej Mun-
dialito. Nie brakuje Panu salonów, 
gwiazd i całej tej medialnej otoczki 
związanej z wielkim futbolem?
Jeśli czegoś brakuje, to pewnie tych 
emocji towarzyszących mi podczas 
meczów, które współorganizowa-
łem, i w których uczestniczyłem. Pra-
ca z najlepszymi polskimi piłkarza-
mi była wspaniałą przygodą. Dzię-
ki temu, trochę okrężną drogą, spełni-
łem swoje marzenia. Jako młody czło-
wiek marzyłem, by zostać piłkarzem i 
grać w reprezentacji Polski. Ani talen-
tu, ani zdrowia jednak nie starczyło, by 
to osiągnąć. Natomiast udało mi się w 
reprezentacji i Legii znaleźć się w in-
nej roli, co również było fantastyczną 
przygodą. Teraz funkcjonuję w futbo-
lu na zupełnie innym poziomie, co nie 
oznacza, że nie daje on równie wiele 
satysfakcji. Patrzenie na rozwój dzie-
ci, na radość, jaką czerpią z uprawia-
nia sportu, jest fantastyczną rzeczą. Re-
alizuje teraz swoje marzenie, które we 
mnie dojrzewało. Kiedyś były wielkie 
instytucje, a teraz słucham głosu swo-
jego serca. 

Nauczanie, nawet jeśli chodzi o piłkę 
nożną, to spore wyzwanie...
Jak zakładałem akademię, moja wspa-
niała teściowa - nauczycielka mówiła, 
że wreszcie zobaczę, jaki jest to cięż-
ki kawałek chleba. Praca z dziećmi 
jest bardzo wymagająca. Trzeba wiele 
cierpliwości, by zobaczyć efekty swo-
jej pracy. Mam 11-letniego syna, któ-
ry od trzeciego roku życia ćwiczy pił-
kę nożną. Obserwowałem z uwagą 
funkcjonowanie i organizację szkółek, 
w których był. I niektóre rzeczy mi się 
podobały, inne mniej. W końcu posta-
nowiłem zrobić to po swojemu i sta-
ram się budować FC Mundialito tak, 
jakbym to robił dla własnego dziecka, 
by wszystko było na jak najwyższym 
poziomie, a dzieciaki miały mnóstwo 
frajdy z uprwiania sportu.

Mógł Pan z bliska obserwować szko-
lenie młodzieży w Legii, w reprezen-
tacjach młodzieżowych. Przemyca 
Pan w swojej szkółce jakieś wzorce, 
które Pan wtedy zaobserwował?  
W każdej pracy, którą wykonywa-
łem, starałem się podpatrywać najlep-
sze wzorce i wprowadzać je, oczywi-
ście w miarę możliwości, do swoich 
projektów. Podobnie jest w Mundiali-
to. Czym innym są jednak akademie 
topowych klubów Ekstarklasy, gdzie 
jest ogromna rywalizacja, a czym in-
nym nasza szkółka, w której głównym 
celem jest indywidualny rozwój mło-
dych piłkarzy i piłkarek, ale też świet-
na zabawa i zaszczepienie w dzieciach 
pasji do sportu. 

Jest jakiś trener lub pedagog spor-
towy, którego Pan szczególnie ceni?
Z uwagą śledzę poczynania kolegów, 
byłych piłkarzy z którymi pracowa-
łem, a dziś trenują dzieci. Widziałem 
też z bliska pracę najlepszych polskich 
trenerów - takich jak Jan Urban, Paweł 
Janas, Maciej Skorża czy Jacek Ma-
giera, ale elementów seniorskiej pił-
ki, nie da się przenieść 1:1 do pracy z 
dzieciakami. Chociaż od trenera Urba-
na można z pewnością czerpać pełne 

optymizmu, takie “hiszpańskie” podej-
ście do piłki i życia. 

A jaki piłkarz powinien być wzorem 
dla młodych adeptów futbolu? 
Nikogo nie zaskoczę, bo powiem, że 
Robert Lewandowski. Jego kariera 
mocno działa na wyobraźnię zarówno 
dzieci, jak i ich rodziców. Wystarczy 
zobaczyć, jak w czasie pandemii ćwi-
czył indywidualnie. Prawdziwy piłkar-
ski gladiator. Jest gwiazdą na boisku i 
poza nim. Ale jest też Arkadiusz Milik, 
jest Piotr Zieliński, są wspaniali polscy 
bramkarze. Nie musimy patrzeć tylko 
na Messiego.   

A kogo Pan podziwiał jako młody 
chłopak? 
Érica Cantonę. Muszę przyznać, że też 
byłem trochę takim boiskowym łobu-
ziakiem jak mój idol. Miałem jego pla-
katy, grałem – tak jak on – z numerem 
siódmym, miałem postawiony koł-
nierzyk. Ale – w odróżnieniu od nie-
go – nie miałem zatargów z kibicami 
(śmiech).

Niedawno został Pan powołany do 
Grójeckiej Rady Sportu. Czego spo-
dziewa się Pan po tej instytucji? 
Z założenia ma być to ciało doradcze 
dla burmistrza Grójca. Uważam, że 
stworzenie takiej instytucji to bardzo 
dobry pomysł, bo Grójec będzie się 
rozwijał na każdej płaszczyźnie, rów-
nież sportowej. Cieszę się, że burmistrz 
chce mieć w swoim otoczeniu osoby, 
które funkcjonują w sporcie i go “czu-
ją”. W radzie znaleźli się ludzie z róż-
nych dyscyplin. Dzięki tej burzy mó-
zgów – mam nadzieję – uda się zrobić 
dla miasta coś dobrego. Mamy tu mnó-
stwo talentów. Młodzi grójeccy koszy-
karze są jednymi z najlepszych w Pol-
sce. Dlaczego futboliści mieliby nie po-
dążyć ich śladem?

Nurtuje mnie jedna rzecz: dlaczego 
w Grójcu do tej pory nie udało się 
wychować piłkarza, który zaistniał-
by w reprezentacji Polski, albo cho-
ciaż w Ekstraklasie? Inne, znacznie 
mniejsze miejscowości, mają swo-
ich przedstawicieli w poważnym 
futbolu.
Popatrzmy choćby na wychowanków 
Legii z naszego regionu kraju m, Rafa-
ła Wolskiego czy Dominika Furmana 
(jeden pochodzi z Głowaczowa, drugi 
z Szydłowca – red.). Wydaje mi się, że 
nasz lokalny futbol zaczyna dostrzegać 
potrzebę coraz lepszej pracy z dziećmi 
od najmłodszych lat. A one garną się 
do piłki, więc możliwe, że za jakiś czas 
usłyszymy o młodym chłopaku z na-
szych stron, który podbija Ekstraklasę.
A jeśli chodzi o przeszłość. Przez całe 
lata, także wtedy, kiedy ja grałęm w 
piłkę w Mazowszu i Pilicy Białobrze-
gi, okoliczne kluby miały bardzo do-
bre drużyny juniorskie. Młodzi uta-
lentowani zawodnicy z Grójca nie do-
stawali jednak szans w pierwszym ze-
spole, ponieważ sprowadzano piłka-
rzy z Warszawy. Uważam, że lokalne 
drużyny z mniejszych miast powinny 
bazować na wychowankach. Nawet 
kosztem wyników. Na mecze wów-
czas przychodziłyby ich dziewczyny, 
rodzice, znajomi. Na pewno na trybu-
nach byłoby więcej ludzi, którzy żyli-
by klubem, a najlepsi zawodnicy i tak 
mogliby się wybić i trafić do mocniej-
szych klubów.

Spełniłem swoje marzenia
Uwielbia Érica Cantonę, odbierał telefony od zawiedzionych kibiców podczas mundiali, widział, jak prezes 
Leśnodorski jeździł na deskorolce, na boisku rywalizował z Francesco Toldo, a dziś pracuje z młodymi adeptami 
futbolu i chce rozwijać sport w Grójcu. Z Michałem Kociębą, grójczaninem, byłym rzecznikiem prasowym PZPN-u i 
Legii Warszawa, rozmawia Dominik Górecki.

Był Pan rzecznikiem prasowym 
PZPN-u za czasów, kiedy organiza-
cją rządził Michał Listkiewicz. Ja-
kim był prezesem? 
Wspaniały człowiek. Dał mi, młode-
mu dziennikarzowi, ogromną szan-
sę, powierzając bardzo odpowiedzial-
ne stanowisko. Był moim mento-
rem. Wiem, że jego wizerunek ucier-
piał przez aferę korupcyjną, ale szefem 
był wyjątkowym. Mimo dużej róznicy 
wieku zaprzyjaźniliśmy się i zawsze 
mogę do niego zadzwonić i poprosić o 
to, żeby pojawił się na turnieju dzieci i 
wręczył nagrody, albo nawet posędzio-
wał, bo on żyje futbolem i tym dużym 
i małym - niezależnie czy to reprezen-
tacja czy B-klasa czy mecz Skrzatów. 
Wciąż jest aktywny zawodowo, obec-
nie propaguje w Polsce teqball (gra w 
piłkę na zakrzywionym stole – red.) 
Mi też się teqball spodobał. Będzie-
my chcieli rozwijać tę dyscyplinę, któ-
ra jest dobrym uzupełnieniem szkole-
nia piłkarskiego. 

Wspomniał Pan, że wizerunek pre-
zesa ucierpiał przez aferę korupcyj-
ną. Gdy dziś ktoś mówi, że Michał 
Listkiewicz przymykał oko na usta-
wianie meczów, to chce Pan bronić 
swojego byłego szefa czy pojawia się 
jednak myśl, że mógł zrobić coś wię-
cej, by przeciwdziałać korupcji?
W przeszłości nie było instrumentów 
prawnych sankcjonujących korupcję 
w futbolu i pozwalających ścigać ludzi 
ustawiających mecze, co sprawiało, że 
czuli się oni bezkarni. PZPN w ramach 
swoich przepisów dyscyplinarnych 
zrobił wtedy wiele, by wyeliminować 
nieuczciwe osoby ze świata piłki. 
Trochę szkoda, że na czas pracy Mi-
chała Listkiewicza w PZPN-ie patrzy 
się przez pryzmat afery korupcyjnej. 
Ale trzeba mówić o problemach. Świat 
piłki nie może udawać, że ich nie było. 
Chciałbym jednak, by tamta kaden-
cja prezesa była też kojarzona z grą na 
mundialach i w mistrzostwach Euro-
py czy powierzeniem Polsce organi-
zacji EURO 2012. Nasza piłka zaczę-
ła wówczas zmierzać w dobrą stronę. 
Mam nadzieję, że korupcja jest już za 
nami. Natomiast widzę duże zagroże-
nie w zakładach bukmacherskich, któ-
re mogą wpływać na czystość sportu. 

Co w środowisku mówiło się o bara-
żu Szczakowianki ze Świtem albo o 
sprawie sędziego Antoniego F., któ-
ry pieniądze chował w kole zapaso-
wym?
Z bardzo bliska obserwowałem spra-
wę tego pamiętnego barażu, bo brałem 
udział w we wszystkich posiedzeniach 
wydziału dyscypliny. Mogę jedynie 

powiedzieć, że władze PZPN-u były 
zdeterminowane, by usunąć z futbolu 
wszystkich ludzi odpowiedzialnych za 
korupcję.

Listkiewiczowi i całemu PZPN-owi 
bardzo obrywało się od Jana Toma-
szewskiego. Było nerwowo po wypo-
wiedziach „Tomka”?
Jan Tomaszewski rzeczywiście był dy-
żurnym krytykiem PZPN-u i jego wy-
powiedzi ponosiły ciśnienie ludziom 
w Związku. Ja osobiście Pana Jana, 
gdy się poznaliśmy, bardzo polubiłem, 
mieliśmy dobry kontakt. Raz nawet 
wystąpiliśmy razem w show telewi-
zyjnym prowadzonym przez Jerzego 
Kryszaka. Pan Jan wcielił się w moją 
rolę rzecznika prasowego PZPN. Co 
najlepsze, ta zamiana ról miała być dla 
niego niespodzianką. Ekipa telewizyj-
na starała się, żebyśmy nie spotkali się 
przed nagraniem. Ale wyszło tak, że 
zobaczył mnie w stołówce. Musiałem 
wymyślić jakąś bajeczkę, żeby uspra-
wiedliwić swoją obecność w studio w 
Krakowie.

Pracował Pan też ze Zbigniewem 
Bońkiem, człowiekiem niezwykle 
pewnym siebie, chcącym przekonać 
każdego do swojego zdania.
Zbigniew Boniek w każdej roli za-
wsze chce być numerem 1. Ma mnó-
stwo energii i świetnych pomysłów. 
Zrobił i wciąż robi wiele wspaniałych 
rzeczy dla polskiej piłki. Uważam, że 
to właściwy człowiek na właściwym 
miejscu. 

Często trzaskały drzwi po dysku-
sjach Listkiewicza z Bońkiem?
Na to pytanie najchętniej odpowie-
działbym: „pomidor” (śmiech). Obaj 
mają silne charaktery, choć różne oso-
bowości i temperamenty i obaj chcie-
li stawiać na swoim. Jednak dzię-
ki temu, że ich koncepcje czasem się 
ścierały wychodziły z tych “burz” do-
bre rzeczy. 

Ile jest prawdy w tym, że mundia-
le 2002 i 2006 zawaliliśmy przez to, 
że atmosfera w kadrze się psuła po 
dość kontrowersyjnych powoła-
niach selekcjonerów? Engel nie za-
brał do Korei Iwana, a Janas do Nie-
miec Dudka i Frankowskiego.
Co wydarzyło się w kadrze, musi zo-
stać w kadrze. Nawet jeśli miałem oka-
zję widzieć niektóre rzeczy z bliska, 
to nie będę o nich mówił. Zdaję sobie 
sprawę, że kwestie personalne zawsze 
rozpalają wyobraźnię kibiców. Za-
wsze będziemy się zastanawiać, dla-
czego tak wyszło. Może po prostu na 
tyle było nas wtedy stać? Pamietajmy, 

że po wielu latach przerwy wracaliśmy 
na światowe salony. 
Pamiętam natomiast, że kibice byli 
bardzo zawiedzeni. Czerwiec 2002 
roku to były moje początki w PZPN-
ie i w czasie mistrzostw byłem w War-
szawie. Odbieraliśmy wówczas liczne 
telefony od sfrustrowanych kibiców. 
To nie były spokojne rozmowy.

Po odejściu z PZPN-u trafił Pan do 
Legii, czyli kolejnej instytucji będą-
cej w ogniu krytyki. Tym bardziej, 
że władze klubu były w konflikcie 
z kibicami, a wyniki pozostawiały 
wiele do życzenia.
PZPN nie był – delikatnie mówiąc – 
ulubioną instytucją polskiego społe-
czeństwa. Stamtąd trafiłem do Legii, 
która też działała pod ogromną presją. 
Choć budowano wtedy nowy stadion 
i klub się rozwijał, był to bardzo trud-
ny czas ze względu na konflikt właści-
cieli z kibicami. Napięta atmosfera nie 
wpływała dobrze na wyniki. Na szczę-
ście potem zaczęło się to zmieniać na 
lepsze. 

W Legii miał Pan kolejnego chary-
zmatycznego szefa, Bogusława Le-
śnodorskiego. Mówiono wtedy, że 
klub nie potrzebuje rzecznika pra-
sowego, bo prezes bryluje w każdym 
wydaniu „Przeglądu Sportowego”.
To człowiek bardzo medialny, świetnie 
czuje się w relacjach z dziennikarzami. 
Z prezesem Leśnodorskim dobrze mi 
się pracowało. Do dziś mamy znako-
mite relacje. Starałem się gdy zaczynał 
“panowanie” na Łazienkowskiej nie-
które furtki mu otworzyć, niektóre rze-
czy podpowiedzieć. Jeśli chodzi o jego 
osobowość, jest wielkim oryginałem. 
Te wszystkie anegdoty o tym, że miał 
szafę grającą w gabinecie albo o tym, 
jak jeździł na deskorolce po korytarzu 
biura, są prawdą. 

Sprawia Pan wrażenie osoby nie-
konfliktowej, ale na pewno w pił-
karskim świecie spotkał Pan kogoś, 
kogo dobrze nie wspomina. 
Zdarzały się trudne relacje. Z perspek-
tywy czasu patrzę na te sytuacje z dy-
stansem. Czasem to ja miałem racje, a 
czasem nie. Może ciężko w to uwie-
rzyć, ale nie żywię do nikogo urazy i 
każdemu dobrze życzę. 

Gra Pan w Reprezentacji Polski 
Dziennikarzy. To nie tylko zabawa 
w piłkę, ale także działalność chary-
tatywna. Ostatnio w czasie pande-
mii pomagaliście seniorom.
Z reprezentacją dziennikarzy jestem 
związany od 2005 roku. Dziennikarze 
mimo wszystko chyba na tyle mnie lu-
bili jako rzecznika, że zaprosili do swo-
jej drużyny (śmiech). Dzięki temu mia-
łem szansę grać m.in. z drużynami old-
bojów Legii, Lecha, z „Orłami Gór-
skiego”, a nawet oldbojami Interu ze 
słynnymi Francesco Toldo i Dino Bag-
gio w składzie. Poza piłką, za którą 
wciąż z pasją biegamy, staramy się też 
anagżować społecznie i charytawnie. 
Ostatnio pomagaliśmy seniorom w ra-
mach akcji #GOTOWIDOPOMOCY, 
a wcześniej m.in. biednym dzieciom 
w Afryce. Wspieramy też sport osób 
niepełnosprawnych. To dla nas bardzo 
ważny aspekt działań stowarzyszenia.

Jako dziennikarz i rzecznik widział 
Pan sporo. Nie kusi Pana, żeby swo-
je doświadczenia opisać w książ-
ce? Publikacje sportowe dobrze się 
sprzedają.
Kiedyś o tym nawet myślałem, ale 
uważam, że rzecznik prasowy nie po-
winien opowiadać o tym, co widział za 
kulisami i zachować swoje doświad-
czenia w dyskrecji. Co wydarzyło się 
w szatni, niech zostanie w szatni.
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8 MIASTO I GMINA/PROMOCJA

Gmina Grójec odnotowała 
drastyczny spadek przychodów 
z tytułu podatku dochodowego 
od osób fizycznych (PIT). Do 
strat, jakie poniosą samorządy 
w całym kraju, przyczynia się 
panująca epidemia i związane z 
nią  „zamrożenie gospodarki”. 

Według danych z Mi-
nisterstwa Finan-
sów, udział we 
wpływach z PIT 

(ang. personal income tax) dla 
gmin w Polsce miał wynieść nie-
co ponad 38%. Prognozy ustalono 
zgodnie zasadami określonymi w 
ustawie o dochodach jednostek sa-
morządu terytorialnego z dnia 13 
listopada 2003 r., nie przewidując 
stanu epidemii.
W porównaniu z rokiem 2019, 
wpływy z PIT tylko za miesiąc 
kwiecień są o 38% mniejsze. O 
szczegółowe dane dotyczące gmi-
ny Grójec, redakcja „Życia Grój-
ca” zwróciła się do skarbnika gmi-

Budżet gminy ze stratą - epidemia główną przyczyną
ny, pani Marioli Komorowskiej.
– W obecnej sytuacji trudno jest 
ocenić poziom zagrożenia docho-
dów ogółem ze wszystkich źró-
deł. Wysokość tej części budże-
tu uzależniona jest od sytuacji 
podatkowej  w całym kraju. W 
porównaniu do 2019 r., za okres 
marzec i kwiecień otrzymaliśmy 
wpływy mniejsze o 1.507.172 zł, 
w tym za miesiąc kwiecień mniej-
sze o 1.300.000, 00 zł. Jest to po-
ziom o 38% niższy od wpływów 
za kwiecień 2019 r. W maju prze-
widuje się, że wpływy będą na 
podobnym poziomie. Trudno po-
wiedzieć, jak będzie funkcjono-
wała gospodarka naszego kraju 
do końca roku. Obawiam się, iż 
przy pesymistycznym założeniu 
możemy się spodziewać braku 
wykonania dochodów na ponad 
10 milionów złotych - zauważa 
pani Komorowska.
Zdaniem prezesa Regional-
nej Izby Obrachunkowej (RIO) 

z Krakowa, pierwsze wskaźni-
ki obrazujące skalę strat samo-
rządów spowodowanych obecną 
epidemią poznamy dopiero po II 
kwartale tego roku.
– Subwencje i dotacje dla samo-
rządów są oczywiście niezagro-
żone. Problem pojawia się, je-
śli chodzi o wpływy z dochodów 
własnych, które decydują o moż-
liwościach rozwojowych samo-
rządów. Tu zaczyna się dziać źle. 
Wiem, że przedsiębiorcy maso-
wo zgłaszają się do gmin z wnio-
skami o umarzanie podatków lub 
rozłożenie płatności na raty. Tak 
więc o skali ubytku w dochodach 
jednostek samorządu terytorial-
nego  dowiemy się dopiero po II 
kwartale br.– mówi Mirosław Le-
gutko na łamach portalu samo-
rzad.pap.pl.– Oszczędności trze-
ba szukać w działalności bieżącej 
i blokadzie inwestycji - dodała na 
zakończenie Mariola Komorow-
ska.                                           SW

POMOC DLA LOKALNYCH
PRZEDSIĘBIORCÓW 

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Grójcu radni  jedno-
głośnie przegłosowali projekty uchwał Burmistrza Gminy i 
Miasta Grójec, dotyczące wsparcia lokalnych przedsiębior-
ców, którzy to ponieśli znaczne straty z powodu COVID-19.

W porządku obrad pojawiły się projekty uchwał o 
odstąpieniu od dochodzenia należności przypa-
dających gminie Grójec z tytułu czynszów naj-
mu lokali użytkowych oraz w sprawie zwolnie-

nia od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, któ-
rych płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z po-
noszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z po-
wodu COVID-19. 
Długo wyczekiwane wsparcie to ulga w postaci 65% odstąpie-
nia od należności z tytułu najmu lokali, a także całkowite zwol-
nienie z podatku od nieruchomości za miesiące kwiecień, maj 
oraz czerwiec. 
W jednogłośnie przyjętych projektach uchwał określono wa-
runki i zasady ubiegania się o ulgi w oparciu o ustawę O samo-
rządzie gminnym z 8 marca 1990 r. oraz tzw. rządową „tarczę 
antykryzysową” . 
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MUZEUM ZNÓW OTWARTE DLA ZWIEDZAJĄCYCH
Po ponad dwóch miesiącach przerwy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce otwiera ponownie swoje drzwi 
dla publiczności.

Od 31 maja (niedziela) ekspozycje będą czynne od środy do piątku w godz. 11.00-17.00, w soboty i niedziele od 11.00 do 18.00. 
Zapoznaj się z zasadami zwiedzania pałacu, wystaw czasowych oraz parku w okresie epidemii. 
Z powodu dezynfekcji będzie przerwa techniczna w zwiedzaniu, w tygodniu od 13.00 do 13.30, w weekendy od 14.00 do 14.30.
W celu zapewnienia wszystkim maksymalnego bezpieczeństwa przy wejściu do budynków zostaną umieszczone dozowniki z 
płynem dezynfekującym ręce, do obowiązkowego stosowania przez wszystkich. Na stanowisku kasowym oraz w kawiarence za-
montowana zostanie ochronna przegroda.
Ilość osób zwiedzających została zmniejszona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Audio przewodniki, sprzęt multimedialny i 
kąciki zabaw dla dzieci nie będą udostępniane. Kawiarenka muzealna również będzie działała od 31 maja, na nowych zasadach. 
W miejscach ogólnodostępnych pojawią się informacje w formie opisowej i graficznej wskazujące zasady ochrony oraz ograni-
czenia dla zwiedzających. Preferowana jest  zwiedzanie indywidualnie, grupa może liczyć maksymalnie 6 osób.
Cały czas  Muzeum zachęca do zwiedzania online i śledzenia profilu społecznościowego Facebook oraz strony internetowej.
Zasady bezpiecznego zwiedzania:  Zachowaj odległość, obowiązkowo zasłaniaj nos i usta, nie dotykaj oczu, ust i nosa, stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu, nie dotykaj wspól-
nych powierzchni, eksponatów, gablot, unikaj płatności gotówką, korzystaj z kart płatniczych.                             

Wystawa malarstwa "Świat przedstawiony 1"

Od 25 maja w Pracowni PAADM przy ul. Bankowej można 
podziwiać wystawę malarstwa przedstawiającego różne 
ujęcia natury.

Zaprezentowano dziesięć prac, w tym osiem na papierze 
i dwie na materiale, wykonanych w różnych technikach: 
od oleju i akrylu, po temperę i pastele suche oraz farby do 
tkanin.

Zjawiska w przyrodzie 
Obrazy wyrażają indywidualne spojrzenie na zjawiska za-
chodzące w przyrodzie, współtworząc podróż od począt-
ku budowania tkanki organicznej, przez formy określające 
elementy natury, tj. owoce i kwiaty,  po krajobrazy z wyraź-
nie zarysowanym horyzontem. Czarne passe-partout jest 
tu symbolem źródła, niczym czarna materia, z której wy-
dobywają się struktury i formy. Wśród dzikiej przyrody, fe-
erii barw i struktur tkanki roślinnej, napotykamy dowody 
ingerencji człowieka w postaci ścieżek na ukwieconej łące, 
czy też śladów na śniegu. Kwiaty i owoce zdają się być per-
fekcyjne, jędrne i lśniące. Jedna z prac ukazuje  konstruk-
cje przemysłowe skontrastowane z tłem spokojnego mo-
rza. Dym z rafinerii przyćmiewa sporą część rozświetlone-
go nieba. 

Pytania na czasie
Wystawa prowokuje  do  wielostronnego spojrzenia na 
świat przyrody, stawiając przed nami pytania. Jak duża jest 
skala ingerencji w naturalne środowisko w moim otocze-
niu? Czy natura sama w sobie jest idealnie zharmonizo-
wanym ekosystemem? Na ile możemy zmieniać to, co ona 
stworzyła? Czy jej właściwości samoregulacji mają dla nas 
jakąś wartość? Na ile możemy ingerować w świat innej isto-
ty? Gdzie jest granica szeroko rozumianej wolności? Na te i 
inne pytania każdy odpowie sobie sam, we własnym sercu.

Autorzy wystawy: Zosia Brzezińska, Kacper Czamara, Lena 
Dulemba, Zosia Karas, Maria Kaźmierczak, Ala Kowalczyk, 
Zosia Kraj, Olga Mańk, Kalina Reszka, Zosia Socha.

Wystawa jest czynna od poniedziałku do piątku w godz: 
pon. 12:00 - 20:00, wt. 12:00 - 17:00, śr. 12:00 - 20:00, czw. 
12:00 - 17:00, pt. 12:00 - 15:00 w Pracowni Artystycznej PA-
ADM, przy ulicy  Bankowej 3/7 (wejście od podwórka, 2 
piętro), w Grójcu.

Anna Merska-Mitan

NASZE WYSTAWY

Pr
ac

e 
Zo

si
 K

ar
as

 i 
Zo

si
 B

rz
ez

iń
sk

ie
j

Konkurs poetycki „Mój Dom, mój Świat”
Konkurs poetycki „Mój Dom, mój Świat” został rozstrzygnięty. Dziękujemy wszystkim za nadesłane 
wiersze i gratulujemy zwycięzcom:  Zuzannie Gzik z klasy 6f z PSP. nr 1 w Grójcu (wiersz „Falęcińskie 
Wyżyny”), Łucji Banasiewicz z klasy 3 b z PSP nr 2 w Grójcu (wiersz „Mój cudowny świat”) oraz Natalii 
Michalak (klasa 6 f) i Mai Michalak (klasa 5 b) z PSP nr 1 w Grójcu (wiersz „Moja Ojczyzna”. Wiersze 
drukujemy poniżej). 

Falęcińskie Wyżyny
  

Witam, Witam w Falęcinie,
Na tej pięknej mej wyżynie.

Maków znajdziesz tu tysiące,
I zajęcy sto na łące.

Rzeka kraska u mnie płynie,
Chrząszcz po cichu bzyczy w trzcinie.

Są tu sarny oraz dziki,
Których często słychać kwiki.

Na zakręcie dworek stoi,
W nim sąsiedzi żyją moi.

Tym akcentem już kończymy,
Bo skończyły mi się rymy.

Psp nr.1 w Grójcu
Zuzanna Gzik kl. 6f

Mała ojczyzna
 

Mieszkam w pięknej okolicy,
Zagłębiem sadowniczym zwanej,
Która tysiącem kwiatów jabłoni 

Bieli się w maju.
Zasypane drzewa jabłoni niczym świeżym śniegiem 

Zauroczą każdego
Kto nie wiedział 

Musi sam przekonać się o tym.
Stąd pochodzi Ksiądz Piotr Skarga, który 

stoi na cokole
I z góry patrzy na miasto, które rośnie, ładnieje

Nie tylko ja wiem o tym
Grójec, to nasza Mała Ojczyzna, o którą dbać trzeba 

Bo Ojczyznę trzeba kochać - tego JEJ najbardziej 
potrzeba. 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Grójcu 
Natalia Michalak kl.6f i Maja Michalak kl. 5b

Mój cudowny świat
  

Częstoniewskie pola truskawkowe
i piękne sady wiśniowe

sprawiają, że każdy człowiek 
doceni tę opowieść.

Spokojna, słoneczna polana –
stąd czysta woda źródlana.
Napoimy nią wszystkie kotki

Wtulone w nasze rączki.
Ląduje bocian nad Kraską,
w pobliżu krąży jastrząb,

słychać żurawie wśród stawów,
widać też zieleń lasów.

Łucja Banasiewicz
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Tramwajem do Kijowa
Kalendarium wojny polsko-bolszewickiej 1920 r.(maj)

W maju 1920 r. w Moskwie 
zawiązał się komitet mający na 
celu zorganizowanie zamachu na 
Naczelnika Państwa i Naczelnego 
Wodza, złożony z dwóch Polaków, 
jednego Szweda, jednego  
Estończyka i trzech  Rosjan. Nic z tego 
nie wyszło, toteż  Józef Piłsudski, 
samouk w dziedzinie wojskowości,  
mógł się upajać tamtym majem jako 
zdobywca Kijowa, traktowany  przez 
rodaków na równi z największymi 
wodzami w dziejach polskiego oręża. 

Piłsudski wyglądał na zadowo-
lonego, spełnionego  politycz-
ne i militarnie. Emanował z 
niego ów czar osobisty, któ-

remu ulegała nie tylko płeć piękna czy 
najbliżsi współpracownicy, lecz  nawet 
i zajadli przeciwnicy z rodzimego te-
atrum politycznego. 

Bazgroty
1 maja przyjął w Żytomierzu defiladę 
oddziałów 3 Armii, po czym, wróciw-
szy do Równego, nabazgrał w swo-
im wagonie  kolejowym dwa listy. Do 
premiera pisał m.in. o stosunku lud-
ności ukraińskiej do wojska polskie-
go oraz o sytuacji monetarnej na za-
jętym terytorium (trzy waluty w obie-
gu), odnosząc się także do ataków Na-
rodowej Demokracji. Gdyby adresat 
nie był w stanie odszyfrować  tych ba-
zgrot, niech wezwie Sosnkowskiego, 
przyzwyczajonego do ich odczytywa-
nia. Małżonkę powiadomił, iż 3 maja 
przenosi się do Żytomierza.

Żytomierskie świętowanie
129. rocznicę Konstytucji świętował 
cały kraj, w co wpisał się król angielski  
Jerzy V, wysyłając depeszę gratulacyj-
ną, opublikowaną przez polską prasę. 
3 Maja wiele działo się w  Żytomierzu, 
kresowym miasteczku, przypominają-
cym mazowiecki Grójec z tamtych lat, 
czyli wybrukowanym, z rynsztokami 
i drewnianymi słupami trakcji elek-
trycznej przy chodnikach, z domami 
zdobnymi w żelazne balkony. Piłsud-
ski, powitany chlebem i solą, wysłu-
chał rocznicowego nabożeństwa, od-
prawionego w katedrze św. Zofii przez  
biskupa łucko-żytomierskiego Ignace-
go  Dubowskiego, a następnie przy-
jął defilado-procesję  wojsk polskich i 
miejscowego społeczeństwa, oddając 
honory żołnierzom i cywilom. Nikt z 
manifestantów nie wiedział, że właśnie 
tego dnia wyszedł  jego  rozkaz ope-
racyjny do zajęcia Kijowa. Miała tego 

dokonać 3 Armia, przeorganizowana i 
oddana pod bezpośrednie dowództwo 
generała Edwarda Śmigłego-Rydza. 

Obłuda militaryzmu  
4 maja Naczelnik Państwa przeprowa-
dził się z ciasnego wagonu kolejowe-
go do jednego z żytomierskich miesz-
kań. Z przyjemnością przechadzał się 
po rozległych  pokojach. I napisał list 
do małżonki, tym razem pachnący 
bzem. „Ziuk” jest zdrowy, opalony, za-
biegany, zadowolony z tego, że pocią-
gi kursują już na linii Żytomierz-War-
szawa, a jutro spotka się z atamanem 
Semenem Petlurą – „suwerenem no-
wego państwa”, tzn. popędzi go do ro-
boty. Wciąż ma w uszach nocny śpiew 
słowików, które koncertowały  w le-
sie, gdy jechał do Żytomierza.  Wsty-
dzi się sam przed sobą, że maszerując, 
śpiewając żołnierskie pieśni oraz strze-
lając z armat i karabinów, niszczy har-
monię świata. „To są stałe moje senty-
mentalizmy, jak je nazywam łzy kro-
kodyla wojennego, obłuda military-
zmu…” – zwierza się kochanej Oli.  

Surowa ocena
Tego samego dnia napisał też list do 
generała Stanisława Szeptyckiego, 
dzieląc się z nim swoją oceną armii 
bolszewickiej, znajdującej się w cią-
głym odwrocie. Zdaniem Piłsudskie-
go, piechota bolszewicka jest „bardzo 
zła, zniechęcona i czuła na naszą agi-
tację”, a sztaby bolszewickie  są „mar-
ne”. Jedyne niebezpieczeństwo stano-
wią pociągi pancerne, notabene ob-
sługiwane przez Niemców i Chińczy-
ków. Ale i na nie nietrudno znaleźć 
sposób, np. wysadzając jakiś mostek, 
którego wrogowi zwyczajnie nie bę-
dzie się chciało naprawiać. Najprost-
szym sposobem na bolszewików są  
tzw. niespodzianki oraz obejścia plus 
nadzwyczajna szybkość w działa-
niach. Wtedy, zapewnia, ich sztaby do-
słownie głupieją. 

W Berdyczowie 
5 maja dotarł do Berdyczowa. Na sta-
cji kolejowej spotkał się z atamanem 
Petlurą, skąd obaj przywódcy przeszli 
do klasztoru karmelitów bosych, tego 
samego, w którym w 1768 r. bohater-
sko bronił się przed Rosjanami konfe-
derat Kazimierz Pułaski. W czasie  na-
rady z generałem Listowskim i kil-
koma oficerami  odniósł się m.in. do 
kwestii ukraińskiej. 
– Ukraina Petlury ma być zaporą mię-

dzy nami i Rosją. Ale jeżeli zoba-
czymy, że Ukraińcy nic zdziałać nie 
mogą, poczekamy trochę, pozostawi-
my ich na pastwę chaosu i cofniemy 
się do siebie, przecież wiecznie tu sie-
dzieć nie możemy –  mówił Naczelny 
Wódz. – Petlura tu nie odgrywa żadnej 
roli, jest narzędziem, niczym więcej. 
Jeżeli nic się nie da zrobić, pozostawi-
my ten chaos własnym losom. Niech 
się burzy, trawi, wyniszcza, osłabia, 
zjada. Taka Ukraina nie zagrozi nam 
przez długie lata – mówił bez ogródek 
Piłsudski, prawdziwy „krokodyl wo-
jenny”. 

Bolszewicy uciekają
Tymczasem bolszewicy, zamiast przy-
gotowywać obronę  Kijowa, uciekali, 
gdzie pieprz rośnie. A Piłsudski prze-
cież chciał ich sprowokować,  dobić 
już tutaj, a nie uganiać się nimi – w 
niewygodnym wagonie – po bez-
brzeżnych stepach. Zatem nie ma się 
co dziwić, że już 3 maja patrol polskie-
go wojska wjechał tramwajem  do Ki-
jowa, wziął do niewoli oficera bolsze-
wickiego i spokojnie wrócił do swo-
ich. Już wtedy było jasne, że specjal-
nych walk nie będzie. Naczelny Wódz 
wydał rozkaz, aby 7 maja rozpocząć 
decydujący marsz na miasto, które nie-
przyjaciel w zasadzie już opuścił.
– Do Kijowa wejdzie Śmigły-Rydz, 
a administrację i aprowizację  odda-
my Petlurze. Ja sam w Kijowie poja-
wię troszkę później – oznajmił  swoje-
mu otoczeniu.

Kijów wzięty!
7 maja wieczorem oddziały kawale-
rii polskiej zajęły Kijów, a następne-
go dnia wkroczyła piechota i oddzia-
ły Petlury – cała prawobrzeżna Ukra-
ina znalazła się w polskich rękach.  Pił-
sudski nie wytrzymał i zjawił się w 
mieście  już kilka godzin  po jego za-
jęciu. Zszokował go entuzjazmem pa-
nujący wśród mieszkańców, którzy w 
ostatnich kilku latach przeżywali ist-
ny oczopląs, znosząc rządy kolejnych 
wyzwolicieli, m.in. białych i czerwo-
nych, obiecujących im poprawę losu. 
Niemal śmiał się na  widok Rosjanek 
obsypujących polskich  oficerów i żoł-
nierzy kwiatami. Cały Kijów, nie wy-
łączając nawet robotników, potencjal-
nie najbardziej podatnych na ideolo-
gię bolszewicką,  wydawał się być ro-
ześmiany i zadowolony. „Wyobraź so-
bie, poszły od razu tramwaje, napra-
wiono wodociągi i zaczęto czyścić 

miasto, które było niemożliwie brud-
ne” – pisał Naczelnik Państwa  8 maja 
do żony. 

Rozochocony premier
Już 9 maja do kwatery Piłsudskiego  w 
Żytomierzu przybył premier Leopold 
Skulski, dobrze pamiętający, że uro-
dzajna Ukraina zawsze stanowiła spi-
chlerz Rosji. 
– Czy Polska nie mogłaby przejąć tu-
tejszych zapasów żywności, panie Na-
czelniku? – zapytał. 
– W żadnym wypadku – odparł twar-
do Piłsudski. – Przyszliśmy tu, przy-
najmniej oficjalnie, pod sztandarem 
polsko-ukraińskiego braterstwa broni, 
z hasłem budowy „samostijnej Ukra-
iny”. Polityka rekwizycji uczyniłaby 
z nas w oczach Ukraińców takich sa-
mych wyzyskiwaczy,  jak dawni pol-
scy latyfundyści, a to już przerabiali-
śmy w historii, z wiadomym skutkiem 
– tłumaczył. 
– No to może jakaś umowa handlowa 
z Ukrainą? – drążył temat premier. 
– Ukraina jako państwo  dopiero się 
tworzy, więc nie mamy jeszcze z kim 
jej podpisywać – odparł Piłsudski, su-
gerując inne rozwiązania w tej materii. 

Odblask wolności
Ostudziwszy zapędy premiera, Na-
czelnik Państwa  16 maja przybył do 
Winnicy, żeby wspólnie z Petlurą kon-
testować wielkie zwycięstwo nad bol-
szewikami. Znów, jak to było w Ber-
dyczowie, spotkali się dworcu kolejo-
wym. Znów obaj padli sobie w obję-
cia, w imię walki „za wolność naszą i 
waszą”.  Piłsudskiego przyjęto w bia-
łej sali gmachu Rady Miejskiej. Przy-
pomniał, że Polska i Ukraina przeżyły 
ciężką niewolę. 
– Wolna Polska nie może być istot-
nie swobodną, dopóki  dookoła panu-
je wiąż hasło niewolniczego podda-
nia woli narodowej przemocy terroru. 
Polska, osiągnąwszy największy skarb 
na ziemi, tj. wolność, zdecydowała 
się odrzucić wszystko to, co wolno-
ści zagraża, jak najdalej od swoich gra-
nic. W błysku naszych bagnetów i na-
szych szabel nie powinniście  widzieć 
narzucania cudzej woli. Chcę, abyście 
w nim widzieli odblask swej wolności. 
Niech żyje wolna Ukraina! – przema-
wiał Piłsudski.  

Nauka pływania
Co ciekawe, niedługo potem udzie-
lił wywiadu korespondentowi londyń-
skiego pisma „Daily News”. Nie po-
zostawił suchej nitki na Armii Czer-
wonej, wytykając jej złą organizację 
i brak bitności, stwierdzając, że jedy-
ną jej „obroną” jest przestrzeń. Wziął 
już 30 tysięcy jeńców. Nie chce mu się 
iść dalej. A polityka rządu ukraińskiego 
jest eksperymentem. 
– Jak im się uda, to się uda, a jak nie, to 
nie. Są dwa sposoby, by nauczyć ludzi 
pływania. Wolę sposób rzucania ich na 
głęboką wodę i zmuszania, by pływali. 
To właśnie robię z Ukraińcami – wyja-
wił swoją metodę Piłsudski, co dzien-
nikarz skrzętnie zanotował, a następ-
nie, bez autoryzacji, opublikował. 

Początek szaleństwa
Tymczasem w kraju rozpętało się ist-
ne szaleństwo wokół wyprawy kijow-
skiej i jej autora. W zjawisku partycy-
powało nawet duchowieństwo rzym-
skokatolickie, jeszcze do niedawna wi-
dzące w Piłsudskim  przede wszystkim  

socjalistę, terrorystę, wręcz diabła, któ-
ry chce wywrócić do góry nogami cały 
świat. 11 maja arcybiskup Aleksander 
Kakowski odprawił w katedrze war-
szawskiej nabożeństwo dziękczynne 
z powodu zwycięstw na Ukrainie. 12 
maja, w liście do Sosnkowskiego, Pił-
sudski zapowiada przyjazd do Warsza-
wy 18 maja, informując, że z satysfak-
cją weźmie udział w manifestacjach na 
swoją cześć. „Nie tylko dlatego, że na 
owację, mówiąc sumiennie, zasłuży-
łem, ale i dlatego, że uważam, iż bę-
dzie to pożyteczne w tej chwili dla ro-
boty” – pisał pełen nadziei, że zwycię-
stwo kijowskie okaże się czynnikiem 
konsolidującym naród polski.  

Warszawskie hołdy
18 maja we wtorek, o godzinie 16:00, 
na warszawskim dworcu witali go 
m.in.: Leopold Skulski – prezes Rady 
Ministrów, Ignacy Baliński – prezes 
Rady Miejskiej stolicy oraz jeden ge-
nerał ukraiński. Powozem belweder-
skim przyjechał do kościoła św. Alek-
sandra. Przed kościołem przemówił 
marszałek Sejmu Wojciech Trąmp-
czyński, porównując ostatnie sukce-
sy  na Ukrainie do dokonań Bolesła-
wa Chrobrego, Jana Karola Chodkie-
wicza i Jana Sobieskiego. W świątyni 
biskup polowy Wojska Polskiego Sta-
nisław Gall zaintonował „Te Deum”, 
odśpiewane przez chór Opery War-
szawskiej. Po mszy młodzież odprzę-
gła konie  od powozu i odwiozła Pił-
sudskiego do Belwederu. Wieczorem 
wziął udział w uroczystym posiedze-
niu Sejmu.  
– Od czasu Chocimia naród polski ta-
kiego triumfu oręża nie przeżywał. 
Zwycięski pochód na Kijów dał na-
rodowi poczucie siły, wzmocnił wiarę 
w wolną przyszłość… Czynem oręż-
nym zaświadczyłeś nie tylko o dziel-
ności polskiego ramienia, ale wyrwa-
łeś z piersi narodu i zmieniłeś w sztan-
dar jego najlepszą tęsknotę, jego ry-
cerstwo w służbie narodów. Cała Pol-
ska jest zgodna w pragnieniu, aby lud-
ność przez naszą armię uwolniona sta-
nowiła sama o swoim losie…. Naczel-
nemu Wodzowi naszej armii – cześć! 
–  przechodził sam siebie w czołobit-
ności względem Piłsudskiego marsza-
łek Trąmpczyński, działacz Narodo-
wej Demokracji, notabene  nazywają-
cy go  złośliwie kunigasem,  ale zara-
zem darzący tegoż „księcia litewskie-
go” respektem. 

Nawet Dmowski
Piłsudskiemu mogła uderzyć woda 
sodowa do głowy. Wołyńscy chłopi 
uważali go  za cara, dobroczyńcę, któ-
ry niczym Kazimierz Wielki wędruje 
w przebraniu po kraju, aby potem ka-
rać nieuczciwych  urzędników i czy-
nić ludowi sprawiedliwość. Docenił 
go sam Roman Dmowski, z którym 
kiedyś z powodzeniem rywalizował  
o piękną Marię, czyli swoją pierw-
szą żonę. Obaj politycy rozmawiali 21 
maja. 
– To niewątpliwie wielki człowiek, 
choć nie mogliśmy w niczym uzgod-
nić naszych poglądów – skomentował 
spotkanie Dmowski.
– To jedyny polityk, z którym warto 
gadać, choć różnimy się zasadniczo w 
naszych zapatrywaniach co do przy-
szłości Polski – powiedział o przy-
wódcy Narodowej Demokracji  Na-
czelnik Państwa.   

W cieniu igrzysk
Tymczasem bolszewicy, niby tacy bo-
jaźliwi, zdemoralizowani, źle zorgani-
zowani, już w połowie maja przystąpi-
li do kontrofensywy na froncie północ-
nym. Piłsudski, stojąc nad mapą szta-
bową, zmarszczył swoje krzaczaste 
brwi.                       Remigiusz MatyjasPi
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Nieprzypadkowo właśnie 7 
maja 1920 r., w dniu wkro-
czenia naszych wojsk do 
Kijowa, w Grójcu – sto-

sownie do 24. artykułu dekretu o sa-
morządzie miejskim, wydanego 4 lu-
tego 1919 r. przez Naczelnika Państwa 
– zebrała się Rada Miejska. Posiedze-
nie zwołał burmistrz Antoni Wojdak, 
na żądanie radnych, zaniepokojonych 
trudną sytuacją aprowizacyjną Grójca.

Aprowizacja
Aprowizacja? Słowo odmieniane 
przez wszystkie przypadki w pierw-
szych latach niepodległości, gdy spo-
łeczeństwu należało zapewnić dostęp 
do tzw. produktów pierwszej potrzeby, 
czyli opału i pożywienia, w warunkach 
ich drastycznego niedoboru, zaangażo-
wania się przez nas w kosztowną woj-
nę ze wschodnim sąsiadem, czy  sza-
lejącej inflacji. Na terenie byłych zabo-
rów rosyjskiego i austriackiego utrzy-
mano nałożony na chłopów w cza-
sie wielkiej wojny obowiązek dostar-
czania kontyngentów rolnych. Mono-
pol importu oraz sprzedaży towarów 
pierwszej potrzeby miał Państwowy 
Urząd Zakupu Artykułów Pierwszej 
Potrzeby. Wiele towarów (chleb, cu-
kier, sól) rozdzielano w systemie za-
opatrzenia kartkowego. 

Urząd
Szczególnie wiele zależało wtedy od 
Ministerstwa Aprowizacji, posiada-

jącego instrumenty do walki z „czar-
nym rynkiem”. Początkowo był to Wy-
dział Walki z Lichwą Żywnościową. 
Na mocy dekretu Naczelnika Państwa 
z 11 stycznia 1919 r. przekształcono go 
w Urząd Walki z Lichwą i Spekulacją. 
Zakres zadań Urzędu określał artykuł 
2. dekretu, na pierwszym miejscu sta-
wiając „walkę z wszelkimi przejawa-
mi lichwy i wszelkiego rodzaju spe-
kulacją artykułami pierwszej potrze-
by”. Urząd i jego ekspozytury otrzyma-
ły prawo konfiskowania przedmiotów 
i nakładania kar w drodze administra-
cyjnej do trzech miesięcy aresztu albo 
do 50 tys. marek grzywny. Do pomaga-
nia mu zobligowano organy państwo-
we, municypalne, np. policję komunal-
ną, milicję ludową, straż graniczną czy 
kolejową. Nie dopuszczano dochodze-
nia odszkodowań za konfiskaty w dro-
dze prawa cywilnego.

Blady strach
Jest rzeczą zrozumiałą, że państwo po-
wołało taki urząd. Sęk w tym, że nie do-
pracowano terminologii, że w praktyce 
wszystko, od gniadego do czekolady, 
mogło zostać uznane za artykuł pierw-
szej potrzeby. Na sprzedających, a na-
wet na kupujących padł blady strach, 
bo w zasadzie każdemu można było 
przypiąć łatkę spekulanta. Pracownicy 
Urzędu Walki z Lichwą i Spekulacją 
pojawili się także w Grójcu. Zdaniem  
miejscowych samorządowców zaowo-
cowało to brakiem artykułów żywno-

Protest głodnego miasta
W 1920 r. nasz kraj dopiero budził się do życia po długiej niewoli, wyniszczony  w sensie materialnym i 
demograficznym w latach światowego konfliktu zbrojnego, a Rosja Lenina wyłaniała się z odmętów krwawej 
rewolucji i wojny domowej. Oba kraje były biedne, głodne, a ich wojska, może nie licząc Armii Hallera, odzianej 
i wyposażonej przez Francuzów, obdarte. Gdy wiosną na wschodnich kresach  polskie orły odnosiły triumfy,  
miasteczka, takie jak Grójec, żyły swoimi problemami. 

ściowych w mieście. Właśnie nad tą 
kwestią debatowano 7 maja w ratuszu.

Wystraszeni rolnicy
Dyskusję zapoczątkował radny Stani-
sław Nowakowski, główny inicjator 
zwołania posiedzenia Rady Miejskiej. 
– Z chwilą przybycia do Grójca Urzę-
du Walki z Lichwą i Spekulacją ceny 
na artykuły pierwszej potrzeby nie tyl-
ko nie obniżyły się, ale w związku z 
ich niedoborem znaczenie się podnio-
sły – mówił Nowakowski. –  Urząd re-
kwiruje artykuły pierwszej potrzeby, 
np. masło, świnie czy jaja, dla pewne-
go związku… Okoliczni rolnicy, wi-
dząc to, dostarczają niewiele produk-
tów na targi. Proponuję prosić odnośne 
władze, aby Urząd Walki z Lichwą i 
Spekulacją zlikwidować, do regulowa-
nia  cen rynkowych w mieście wyłonić 
komisję z Rady Miejskiej, a w przy-
padkach ujawniania nadużyć lichwiar-

sko-spekulacyjnych sprawy kierować 
do Sądu Pokoju w Grójcu – zapropo-
nował. 
– Włościanie przestają przywozić pło-
dy rolne do Grójca, tym samym "tar-
gowe" niepomiernie się zmniejsza, na 
czym ucierpi kasa miejska – zauważył 
radny Jankiel Cemach.

Zamknięta mydlarnia
Swoje trzy grosze wtrącił także radny 
Natan Grynberg, bogaty przedsiębior-
ca, oświadczając, że wobec opieczęto-
wania przez Urząd Walki z Lichwą i 
Spekulacją mydlarni, w Grójcu odczu-
wa się zupełny brak mydła, przez co 
„cierpi miejscowa ludność”. Pamiętaj-
my, że wtedy Grójec i inne miasteczka 
zaopatrywały się w produkty wytwa-
rzane zwykle na miejscu, przez wła-
snych rzemieślników czy „przemy-
słowców”. Ewentualne zamknięcie ta-
kiej mydlarni albo olejarni od razu było 
odczuwalne na lokalnym rynku.

Wniosek Kabasy
Dyskusję podsumował radny Walen-
ty Kabasa, z zawodu komornik, w Ra-
dzie Miejskiej należący do frakcji Pol-
skiej Partii Socjalistycznej. 
– Urząd Walki z Lichwą i Spekulacją 
nie działa w myśl dekretu, na mocy 
którego został ustanowiony, a słu-
ży jedynie do zatwierdzenia co jakiś 
czas nowych cen, co jest ze szkodą dla 
biednej ludności – stwierdził pan Wa-
lenty. – Zatem w pełni zgadzam się z 

Grójec w czasach wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. (maj) radnym Nowakowskim. Wraz z poja-
wieniem się u nas Urzędu Walki z Li-
chwą i Spekulacją, a w szczególno-
ści, gdy zaczęto rekwirować rozma-
ite  artykuły pierwszej potrzeby, kup-
cy ograniczyli swoje handle, a oko-
liczni włościanie zmniejszyli dowóz 
kartofli, masła, świń i bydła na targi. Z 
tego powodu w mieście odczuwa się 
brak podstawowych artykułów nie-
zbędnych do życia. Ich ceny nie tyl-
ko nie obniżyły się, lecz wzrosły, co-
dziennie zresztą wzrastają. Dalsza 
obecność w Grójcu Urzędu Walki z 
Lichwą i Spekulacją  grozi miastu zu-
pełnym ogłodzeniem, toteż ze wszyst-
kich stron dochodzą do nas głosy żą-
dające jak najprędszego zlikwidowa-
nia Urzędu, działającego nie w ramach 
prawa, a według swego indywidual-
nego uznania. Składam wniosek, aby 
Rada Miejska uchwaliła wystąpienie 
z prośbą do pana starosty, pana mini-
stra aprowizacji i pana premiera o jak 
najpilniejsze usunięcie z Grójca Urzę-
du Walki z Lichwą i Spekulacją, któ-
ry psuje nam wszystkim krew – we-
zwał Kabasa, komornik o lewicowej 
wrażliwości. 

Odpowiedź
Wniosek Walentego Kabasy prze-
szedł wszystkimi głosami, przy jed-
nym głosie sprzeciwu radnego Wła-
dysława  Kłosa, który jako jedyny 
okazał się zwolennikiem znienawi-
dzonego Urzędu Walki z Lichwą i 
Spekulacją. 12 maja 1920 r. uchwałę 
Rady Miejskiej  przesłano premiero-
wi Leopoldowi Skulskiemu, ministro-
wi aprowizacji Stanisławowi Śliwiń-
skiemu  i staroście powiatu grójeckie-
go Stanisławowi Gołąbowi z nadzieją, 
że ktoś tam, u góry, przejmie się gło-
sem samorządowców. Odpowiedź, 
jeśli tak można powiedzieć, przyszła 
szybko. Już 2 lipca 1920 r. uchwalono 
ustawę  „o zwalczaniu lichwy wojen-
nej”. Teraz już naprawdę strach było 
się nie bać…

Remigiusz Matyjas 

Stanisław Śliwiński, minister aprowizacji

14 i 15 maja 1920 r. dowództwo 
Garnizonu w Górze Kalwarii, 
w porozumieniu z policją i 
żandarmerią powiatową, 
urządziło obławę  na dezerterów  
ukrywających się  w Grójeckiem.  
Aprowizację i transport dla 205 
żołnierzy-łapaczy miały zapewnić 
samorządy gminne. 

Dezercja była jednym z naj-
większych problemów 
polskiej armii w 1920 r. 
Bo przecież nie  wszyscy 

chcieli iść do wojska i ginąć za oj-
czyznę. 

Trudna sytuacja
Znaczna część poborowych wywija-
ła się od kamaszy, wykorzystując obo-
wiązujące przepisy prawne, zwalnia-
jące od służby wojskowej młodych 
rolników, którzy znajdowali się w 
trudnej sytuacji rodzinnej czy mate-
rialnej. Władze wojskowe miały za złe 
wójtom i lekarzom nagminne udziela-
nie wszelkich niezbędnych zaświad-
czeń, toteż obostrzono stosowne prze-
pisy.

Umyślnie okaleczeni 
Drugim sposobem na uniknięcie  woj-
ska  było doprowadzenie swojego cia-
ła  do stanu fizycznej nieprzydatności 
dla armii, w czym celowali głównie 
poborowi, zwani wówczas popisowy-
mi, wyznania mojżeszowego.  Oni to, 
jak w piśmie skierowanym 10 czerw-
ca 1919 r. do wójtów i burmistrzów 

Dezerterzy
powiatu grójeckiego  zauważył  staro-
sta Stanisław Gołąb, nierzadko stawa-
li do przeglądu wojskowo-lekarskiego  
umyślnie okaleczeni, np. przez „od-
cięcie palców, wyrwanie wszystkich 
zębów, sztuczne owrzodzenie ciała, 
wycieńczenie fizyczne itp.” Tak od 
wojska wykręcił  się znaczny procent 
Żydów, na co krzywo patrzyli Polacy. 
Starosta Gołąb wydał polecenie  wój-
tom i burmistrzom, aby wyśledzili „w 
sposób poufny, czy w gminie nie trud-
ni się kto praktyką sztucznego uszka-
dzania ciała popisowych, a w razie 
wyśledzenia sprawców i zebrania nie-
zbitych dowodów, należy o całej spra-
wie donieść mi niezwłocznie”. 

Listy gończe
Gdy już ktoś trafił  w szeregi, a nie wy-
zbył się „niechęci do służby wojsko-
wej”, miał pietra  przed zbliżającą się 
Armią Konną Budionnego, w ogó-
le siadła mu psychika, to  dezertero-
wał... 20 kwietnia 1920 r. na dwuty-
godniowy urlop wybrał się Franciszek 
K., rodem z Belska, żołnierz 13. kom-
panii kolejowej. I przepadł jak kamień 
w wodę. Wysłano za nim list gończy, 
przedstawiający go jako szczupłego  
szatyna, o  piwnych oczach, mające-
go nos proporcjonalny i  usta „zwy-
kłe”. Wziął ze sobą: koc, płaszcz, 
spodnie, bluzę, czapkę, trzewiki, owi-
jacze, dwie pary majtek, skarpetki i rę-
kawiczki. 5 maja Franciszek wpadł 
w ręce żandarmerii. Kilka razy ucie-
kał z wojska inny mieszkaniec gmi-

ny Belsk, Jan O., pochodzący z Lewi-
czyna, żołnierz 1. kompanii zapasowej 
13. pułku piechoty, z zawodu rzeźnik. 
Władze gminy Belsk rozpoczęły po-
szukiwania zakrojone na dość szero-
ką skalę, kontaktując się z posterun-
kiem policji gminy Komorniki, gdyż 
domniemywano, że zbieg ukrył się w 
Wylezinie. 24 maja, już po akcji garni-
zonu z Góry Kalwarii, z 3. kompanii 
zapasowej wspomnianego pułku  dało 
dyla dwóch kolejnych „gminiaków 
belskich”: mieszkaniec Kus i miesz-
kaniec Wilczego Targu, pozbawia-
jąc polską armię cennych akcesoriów 
o łącznej wartości 544 marek! Wzię-
te  ze sobą rzeczy, kalesony czy czap-
kę, można było sprzedać albo wymie-
nić na cywilne łachy, gorzej, jeśli de-
zerter  miał też broń… Po kraju włó-
czyły się bandy uzbrojonych dezerte-
rów,  dopuszczające się przeróżnych 
gwałtów, jak to na każdej wojnie… 

Plaga
Prawdziwa plaga dezercji ogarnęła 
polską armię   w lipcu i sierpniu, gdy 
pomyślnie rozwijała się ofensywa so-
wiecka.  Uciekinierzy, głównie szere-
gowcy, chociaż nie brakowało wśród 
nich i oficerów,  rozsiewali  wśród cy-
wilów defetyzm, o czym czytamy w  
piśmie starosty Gołąba. „W ostatnich 
czasach daje się zauważyć liczna de-
zercja szeregowych, zwłaszcza tych, 
którzy przebywszy  krótkie z powo-
du pośpiechu wyszkolenie, mniej są 
wdrożeni do dyscypliny wojskowej 
oraz wysiłków wymaganych na fron-
cie. Dezerterzy ci przedostają się w 
znaczącej ilości w głąb kraju, ukry-
wają się bezkarnie, rozszerzają fałszy-

we pogłoski o sytuacji na froncie, co, 
obok doraźnej szkodliwości dla armii 
czynnej, wpływa ujemnie na stan mo-
ralny ludności wewnątrz kraju. Z uwa-
gi na powyższe konieczną jest natych-
miastowa energiczna akcja, mająca na 
celu usunięcie tej plagi” – pisał 22 lip-
ca starosta, nakazując wójtom i bur-
mistrzom bezzwłoczne informowanie 
posterunków policji albo żandarmerii 
o każdym dezerterze przebywającym 
na terenie ich gminy.

Sądy doraźne
23 lipca minister spraw wojskowych, 
generał Józef Leśniewski, wydał za-
rządzenie, na mocy którego na terenie 
całego kraju wprowadzono  wojsko-
we sądy doraźne, mające karać śmier-
cią wszelkie przypadki dezercji i na-
kłaniania do niej, tudzież szpiegostwo, 
nieuprawniony werbunek, tchórzo-
stwo przed nieprzyjacielem, plądro-
wanie, niesubordynację przez czynne 
targnięcie się na przełożonego, bunt i 
rokosz wojskowy. Sądy doraźne, z 
energią wykonujące swoją „pracę”,   
nie okazały się wystarczającym re-
medium, bowiem znaczna część spo-
łeczeństwa solidaryzowała się z de-
zerterami. „Sołtysi odnoszą się do tej 
sprawy zupełnie obojętnie  albo, jak 
donoszą raporty policji, wprowadzają 
w błąd policję, a przez to dopomagają 
do ukrywania dezerterów” – pisał  16 
sierpnia starosta Gołąb, zapowiadając, 
że sołtysi kryjący zbiegów postawieni 
zostaną przed sądami doraźnymi. 

Abolicja
Na szczęście w końcu bolszewików 
pokonano, więc nie było już sensu ści-

gać i karać śmiercią  obywateli, którzy 
mogli przydać się ojczyźnie w okresie 
pokoju, siejąc zboże czy szlachtując 
wieprzki. 22 września starosta Gołąb 
wysłał do gmin pakiet z obwieszcze-
niem informującym o dekrecie Na-
czelnika Państwa, ogłaszającym  abo-
licję dla dezerterów, którzy w ciągu 
dwóch tygodni zgłoszą się dobrowol-
nie do wojska. Dzięki temu dekretowi 
uniknęło rozstrzelania wielu żołnierzy, 
w tym i synowie ziemi grójeckiej.

Remigiusz Matyjas
Ps. Nie czujemy się uprawnieni kogo-
kolwiek osądzać, bo tylko w podręcz-
nikach historii  bez wahania oddaje się 
młode życie za ojczyznę. Dużo łatwiej 
jest  moralizować ex post, niż same-
mu stanąć oko w oko z okrutną woj-
ną, dla której zwykły człowiek nic nie 
znaczy.     
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Występował pan w legendar-
nej kadrze piłkarskiej prowa-
dzonej przez Kazimierza Gór-
skiego, ze Śląskiem Wrocław 
dotarł pan do ćwierćfinału Pu-
charu Zdobywców Pucharów, 
wywalczył mistrzostwo Polski i 
rozegrał ponad 300 spotkań w 
ekstraklasie, z Legią Warsza-
wa świętował pan wicemistrzo-
stwo. Jak zaczęła się pańska 
przygoda z piłką nożną? 
W 1964 r. zapisałem się do klu-
bu Pilica Warka. Zacząłem w ju-
niorach od gry na pozycji napast-
nika. Pilica grała w silnej gru-
pie mazowieckiej, gdzie wystę-
powały zespoły z województwa 
warszawskiego. Mieliśmy bar-
dzo dobrych zawodników, wie-
lu chłopaków, gdyby poszło w 
świat, z powodzeniem poradziło-
by sobie w dorosłej piłce. Jeździ-
liśmy na mecze z jednym bram-
karzem Skrzypczakiem. Pod ko-
niec wyjazdowego spotkania z 
Warszawianką, które rozpoczęło 
się o godzinie 12:00, nasz bram-
karz doznał kontuzji nadgarstka 
prawej ręki (po meczu okazało 
się, że miał pęknięcie). Było 1:1.  
Nasz trener zapytał, kto chciałby 
stanąć w bramce. Każdy z chło-
paków machał ręką, było gorą-
co, więc podniosłem rękę i zgło-
siłem się. 

Żeby odpocząć w bramce? 
Tak (śmiech). Nie puściłem gola, 
skończyło się 1:1. Miałem nosa 
jako napastnik, przewidywałem, 
co mogą zrobić przeciwnicy, za-
miast łapać piłkę rękoma, wybi-
jałem ją nogami. Na tym meczu 
był Zdzisław Wspaniały, trener 
seniorów Pilicy Warka. Po spo-
tkaniu spytał, czy nie chciałbym 
trenować jako bramkarz. Mówię: 
„Czemu nie”.  Trenowałem trzy 
razy w tygodniu pod jego okiem. 
Uczył mnie techniki, prawidło-
wego przewrotu, posiadałem ce-
chy motoryczne, nóg nie mu-
siałem ćwiczyć, bo jako napast-
nik wiedziałem jak przyjąć piłkę 
i ją odegrać. Pomagało mi to w 
bramce. Po roku zostałem pierw-
szym bramkarzem Pilicy War-
ka. Zacząłem poważnie trakto-
wać to, co robię. Kiedy miałem 
osiemnaście i pół roku trener po-
wiedział mi, że Legia Warszawa 
potrzebuje bramkarza, ale wte-
dy nie było powołań do wojska, 
więc musiałem zgłosić się na 
własne życzenie. 

Wynikało to z faktu, że w PRL 
sportowcy byli „amatorami” 
zatrudnionymi na fikcyjnych 
etatach w wojsku, milicji, ko-
palniach, hutach. 
Powołano mnie do jednostki 
wojskowej w Ciechanowie. By-
łem tam do przysięgi, a później 
Legia mnie ściągnęła do siebie. 
Od tego momentu zaczęła się 
moja kariera bramkarska z praw-
dziwego zdarzenia. 

Zetknął się pan z „wielką Le-
gią”, w której grali zawodnicy 
europejskiego formatu. 
Brychczy, Blaut, Żmijewski, 
Grotyński. Siedmiu czy ośmiu 
zawodników grało w reprezen-

Boniek nigdy nie strzelił mi gola!

tacji. W drugim zespole był m. 
in. Henryk Kasperczak i inni pił-
karze, którzy śmiało mogli grać 
w podstawowym składzie Legii. 
Występowałem w rezerwach Le-
gii, które grały w trzeciej lidze. 
Raz w tygodniu graliśmy sparing 
z pierwszym zespołem. Na spa-
ringi przychodziło 3-4 tysiące ki-
biców. Pierwszy zespół nigdy z 
nami nie wygrał. 

Brychczy strzelał panu wolne 
na treningu? Wszystkie strza-
ły mu wchodziły?
Tak, był niesamowity. Ale robił 
to dopiero, jak zacząłem treno-
wać z pierwszym zespołem. Jak 
bramkarz Stasio Fołtyn wyjechał 
do Ameryki, czechosłowacki tre-
ner Legii Jaroslav Vejvoda wziął 
mnie do pierwszego zespołu. By-
łem drugim bramkarzem Legii 
po Grotyńskim. Rozegrałem w 
barwach Legii tylko cztery me-
cze, w lidze przeciw ROW Ryb-
nik, Zagłębiu Wałbrzych i Gwar-
dii Warszawa, w Pucharze Eu-
ropy przeciwko IFK Goeteborg. 
Wszystkie spotkania były zwy-
cięskie dla nas. Trenera Vejvo-
dę zastąpił Zientara, który po-
trzebował młodego bramkarza, 
wybierano między mną a Janem 
Tomaszewskim. Na rok wypoży-
czono mnie do Śląska Wrocław. 
Awansowałem z tym zespołem 
do ekstraklasy. Wtedy Grotyń-
skiego zamknięto w więzieniu. 

Za przemyt dolarów do Holan-
dii. 
Tak. I Legia nie miała bramka-
rza. Tomaszewski słabo się spi-
sywał i poprosili mnie, żebym 
wrócił na Łazienkowską. Powie-
działem, że nie ma sprawy, ale 
chcę mieszkanie w Warszawie. 
W tym czasie miałem dziewczy-
nę z Warki, chcieliśmy się po-
brać i potrzebowaliśmy mieszka-
nia. Działacze Legii powiedzie-
li mi, że dostanę mieszkanie za 
dwa lata. A Śląsk zaoferował mi 
od razu trzy umeblowane poko-
je z kuchnią. Zostałem z żoną we 
Wrocławiu, tu urodziła się trójka 
naszych dzieci. W barwach Ślą-
ska rozegrałem ponad 300 me-
czy. Kazio Górski powoływał 
mnie do swojej reprezentacji. 

Gdzie były większe nerwy: na 
boisku czy na ławce rezerwo-
wych?
Na ławce rezerwowych zawsze 
byłem zdenerwowany, nogi mi 
cały czas chodziły. Jak w paź-
dzierniku 1973 r. na Wembley 
graliśmy decydujący mecz o 
awans na Mundial ’74,. mieli-

śmy wspólną ławkę z Anglikami. 
Siedziałem koło Kevina Keega-
na i kopaliśmy się (śmiech). 

Mógł pan wystąpić na We-
mbley w meczu z Anglikami. 
Trener Górski wcześniej ustalił 
skład zawodników z pola, a do-
piero w ostatniej chwili zdecydo-
wał, kto będzie w bramce. Zde-
cydował się na Tomaszewskie-
go. No i dobrze, stało się, jak 
to się stało. Tydzień wcześniej 
w drugiej połowie towarzyskie-
go spotkania z Holandią zmieni-
łem Tomaszewskiego i nie puści-
łem gola, mecz skończył się re-
misem 1:1.

Dlaczego trener Kazimierz 
Górski zdecydował, że to To-
maszewski, a nie pan będzie 
pierwszym bramkarzem na 
mistrzostwa świata w 1974 r.?
Do dziś nie wiem, dlaczego nie 
pojechałem na Mundial w 1974 
r. jako pierwszy bramkarz. Pyta-
łem Kazia Górskiego, mówił, że 
najlepszych zostawiał w rezer-
wie (śmiech). Gdybym wyszedł 
na Wembley w pierwszym skła-
dzie i dobrze by mi poszło, To-
maszewski byłby drugim bram-
karzem. Trochę szkoda, ale nie 
żałuję. 

Był pan trzecim bramkarzem 
kadry na Mundial w Niem-
czech w 1974 r., gdzie Polska 
wywalczyła trzecie miejsce i 
srebrny medal. Dostał pan me-
dal pan za 1974 r.?
Mam srebrny medal za trze-
cie miejsce mistrzostw świata w 
1974 r. Byłem też trzecim bram-
karzem kadry olimpijskiej w 
1972 r. Dwóch bramkarzy, Hu-
bert Kostka i Marian Szeja, poje-
chało do Monachium, a ja miesz-
kałem w hotelu MDM przy pla-
cu Konstytucji i pod okiem An-
drzeja Strejlaua trenowałem na 
stadionie Legii w Warszawie. 
Miałem strój, paszport i w każ-
dej chwili byłem gotowy, że je-
żeli któryś z bramkarzy bę-
dzie kontuzjowany, lecę do Nie-
miec. Później medale otrzyma-
li tylko ci, którzy grali na igrzy-
skach. Medali było tylko trzy-
naście, dziesięciu kolegów ich 
nie otrzymało. Kazio Górski nie 
wiedział, że tak będzie, bo gdyby 
miał tego świadomość, wszyscy 
byśmy weszli na boisko, nawet 
na 2-3 minuty. Po latach premier 
Jerzy Buzek, na prośbę Leszka 
Ćmikiewicza, przyznał emery-
turę olimpijską Marianowi Szei, 
który był w trudnej sytuacji fi-
nansowej. A ja machnąłem na to 
ręką. 

Grał pan przeciwko czołowym 
piłkarzom świata. Który z nich 
był najlepszy?
Johan Cruyff, Włodzimierz Lu-
bański, Bronisław Bula, Joachim 
Marx, Kazio Deyna. Ciężko było  
Lubańskiemu albo Kaziowi Dey-
nie złapać piłkę. To się w głowie 
nie mieści jakie Deyna strzelał 
rogale. Z młodszych Zbigniew 
Boniek wszystkim strzelał gole, 
ale mnie nie pokonał. Do tej pory 
wspomina, że byłem jedynym 

bramkarzem, któremu nie strze-
lił gola (śmiech). 

Po Śląsku Wrocław zapisał 
pan piękną kartę z Motorem 
Lublin. Z tym klubem wywal-
czył pan m. in. pierwszy, histo-
ryczny awans do ekstraklasy w 
1980 r. Jak pan trafił do Lubli-
na?
Kiedy trener Bronisław Waligó-
ra objął Motor, nie miał bram-
karza, to pojechałem do Lubli-
na, gdzie mieszkam do dziś. Po 
zakończeniu kariery bramkar-
skiej zostałem trenerem, ukoń-
czyłem kurs trenerski w Zeist 
w Holandii. Bramkarze Jakub 
Wierzchowski, Marcin Mańka, 
Adam Piekutowski z Lublinian-
ki wyszli spod mojej ręki i trafili 
do reprezentacji. Jak byłem tre-
nerem bramkarzy w reprezenta-
cji, szkoliłem Andrzeja Woźnia-
ka, Maćka Szczęsnego, Jerzego 
Dudka. Dzięki mnie Dudek poje-
chał do Feyenoordu, tam zaczął 
międzynarodową karierę, a póź-
niej trafił do Realu Madryt. 

Wożniak, Szczęsny, Dudek. 
Jakby pan ich krótko scharak-
teryzował?
Dudek był sprytny. Maciek 
Szczęsny straszny pracuś. An-
drzej Woźniak solidny, zrówno-
ważony bramkarz, nie cwaniako-
wał. Było sporo dobrych bram-
karzy w Polsce. 

Kogo by pan wyróżnił z mło-
dych golkiperów?
Fabiańskiego i młodego Szczę-
snego. Reszta musi się jeszcze 
uczyć. U Szczęsnego widać za-
chodni fach, gra w dobrych klu-
bach. We Włoszech ma wspa-
niałych obrońców, ciekawe jak-
by się sprawdził w naszej lidze,  
przy naszych obrońcach. Nasza 
liga nie jest najmocniejsza, więc 
pokazałby, co potrafi. Obserwuję 
występy Gikiewicza w lidze nie-
mieckiej, bo jest ze Śląska Wro-
cław, ale jeszcze mu sporo bra-
kuje, np. zdecydowania. W me-
czu z FC Koeln zawinił przy 
dwóch bramkach. 

Który mecz był dla pana naj-
ważniejszy?
Dużo ich było. Wszystkie były 
najważniejsze. 

Ale na pewno było w pańskiej 
karierze spotkanie, które do 
dziś pan wspomina.
To mecze rozegrane w europej-
skich pucharach w barwach Ślą-
ska, z Napoli, Liverpoolem i  Bo-
russią Moenchengladbach. W 
„The Reds” grało siedmiu repre-
zentantów Anglii, to był mecz 
Kalinowski kontra Liverpo-
ol (śmiech). Wyjazdowy mecz 
z Borussią Moenchengladbach, 
który zakończył się 1:1. Niemiec 
Christian Kulik strzelał mi kar-
nego, jak mu powiedziałem po 
polsku: „Nie strzelisz”, odpo-
wiedział w tym samym języku: 
„To zobaczymy”. Taki Niemiec 
z niego był (śmiech). W czasach 
mojej kariery piłkarskiej istnia-
ła jeszcze Niemiecka Republi-
ka Demokratyczna. Ze Śląskiem 

– Do dziś nie wiem, dlaczego nie pojechałem na Mundial w 1974 r. jako pierwszy bramkarz. Pytałem Kazia Górskiego, mówił, że 
najlepszych zostawiał w rezerwie – wspomina Zygmunt Kalinowski, urodzony 2 maja 1949 r. w Laskach koło Warki, wychowanek Pilicy 
Warka, bramkarz reprezentacji, Legii Warszawa i Śląska Wrocław. Z reprezentantem Polski rozmawia Tomasz Plaskota.

Wrocław często jeździliśmy do 
NRD na obozy i graliśmy spa-
ringi z silnymi klubami z tam-
tej ligi, z Dynamo Drezno, z Lip-
skiem, z Magdeburgiem. 

Często odwiedza pan rodzinne 
strony? 
Na Wszystkich Świętych. Ro-
dzice już nie żyją. Moje życie od 
czterdziestu lat związane jest z 
Lublinem. Mam dzieci i wnuki. 
Proszę pozdrowić Warkę, Grójec 
i okolice. 

 ZYGMUNT
KALINOWSKI
"Kali" - bo tak brzmi jego 
pseudonim - piłkarskiego 
rzemiosła uczył się w Pili-
cy Warka, ale profesjonal-
nego futbolu zasmakował 
w Legii Warszawa. Potem 
wystepował w Śląsku Wro-
cław, Motorze Lublin, Po-
lonii Sydney, Stali Kraśnik, 
North York Rackets Toronto, 
Ruchu Ryki i Prywaciarzu 
Tomaszów Lubelski. Jego 
największe sukcesy w pił-
ce klubowej to mistrzostwo 
Polski (1976/77) i Puchar 
Polski (1975/76). Oba te 
triumfy odniósł z drużyną 
z Wrocławia. Jest jednym z 
najlepszych zawodników w 
historii Śląska. W barwach 
ekipy z Dolnego Śląska wy-
stąpił w lidze 168 razy. Ma 
też na koncie mecze w eu-
ropejskich pucharach, m. 
in. słynny pojedynek z Na-
poli. Z Wrocławia odszedł 
po tym, jak stery drużyny 
przejął Orest Lenczyk. 
Z Motorem Lublin dwukrot-
nie wywalczył awans do 
Ekstraklasy.
Kalinowski czterokrotnie 
zagrał w pierwszej repre-
zentacji Polski (w sumie 270 
minut). W kadrze zadebiu-
tował 10 października 1973 
roku w meczu przeciw Ho-
landii. Ostatni raz w koszul-
ce z orzełkiem na piersi za-
grał kilka miesięcy później 
przeciw Grecji. Kazimierz 
Górski zabrał go na mun-
dial do RFN, w którym Pol-
ska zajęła III miejsce. Nie 
zagrał tam jednak ani razu, 
gdyż selekcjoner bronienie 
dostępu do naszej bram-
ki powierzył Janowi Toma-
szewskiemu. 
Po mundialu nie otrzymy-
wał już powołań. Podobno 
z tego względu, że nie prze-
padał za nim asystent Gór-
skiego, a potem pierwszy 
trener kadry Jacek Gmoch.
Po zakończeniu kariery pił-
karskiej zajął się trenowa-
niem bramkarzy. Szkolił 
golkiperów  reprezentacji 
Polski, Wisły Kraków, Górni-
ka Łęczna, Lublinianki Lu-
blin, Motoru Lublin, Cheł-
mianki Chełm, Orląt Radzyń 
Podlaski i Hetmanu Żół-
kiewka. 
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W związku z bardzo dużą 
zachorowalnością  na 
pandemię koronawirusa, 
odnotowaną na terenie 
naszego powiatu, grójeccy 
strażacy podjęli działania 
zmierzające do ograniczenia 
rozprzestrzeniania się 
COVID-19 na terenie gminy 
Grójec. 

W pierwszej fazie 
epidemii prowa-
dzono dezyn-
fekcję za pomo-

cą opryskiwacza spalinowe-
go. Środek dezynfekujący za-

kupiony został i przekazany 
przez gminę Grójec. Jedno-
cześnie prowadzono kampa-
nię informacyjną, zachęcając 
– poprzez  komunikaty głoso-
we wygłaszane  z pojazdów 
pożarniczych w mieście oraz 
na terenach wiejskich gminy 
Grójec – do pozostania w do-
mach oraz ograniczenia kon-
taktów z innymi osobami.

Pełna gotowość
W szczytowym dla epidemii 
czasie walka z wirusem reali-
zowana była przez ochotni-
ków z Grójca siedem dni w 

tygodniu, przy za-
chowaniu ciągłej go-
towości operacyj-
no-bojowej jednost-
ki. Dodatkowo w ak-
cję wygłaszania ko-
munikatów włączy-
ły się pozostałe jed-
nostki OSP z gmi-
ny Grójec (Miro-
wice, Gościeńczy-
ce, Pabierowice, Ko-
śmin i Zalesie). Pro-
ces dezynfekcji prze-
strzeni publicznej 
w Grójcu dotyczył 
takich miejsc jak: 
Urząd Gminy, Staro-
stwo Powiatowe, Po-
wiatowy Urząd Pra-
cy, Bank Spółdziel-
czy i Banki przy ulicy 
Bankowej, plac Wol-
ności, park, dworzec 
PKS, Poczta Polska, 
Powiatowe Centrum 

Medyczne oraz przystanki 
autobusowe. 

Dezynfekcje
Dodatkowo, dzięki stara-
niom gminy, na terenie mia-
sta uskuteczniono trzy duże 
dezynfekcje, do których do-
łączyli się sadownicy wraz 
ze swoimi ciągnikami i opry-
skiwaczami. Pomagały rów-
nież:  Straż Miejska, Policja 
oraz Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji w Grójcu. Opry-
skiwano główne arterie mia-
sta, osiedla mieszkaniowe, 
sklepy wielkopowierzchnio-
we oraz miejsca, gdzie mogą  
gromadzić się większe skupi-
ska osób. Naszym zadaniem 
było rozplanowanie trasy 
przejazdu oraz –  przy pomo-
cy innych służb –   bezpiecz-
ne przeprowadzenie sadow-
ników przez ulice miasta. 

Ozonowanie
W ostatnim czasie nastą-
piło zluzowanie obostrzeń 
wprowadzonych przez polski 
rząd. W ramach przygotowa-
nia przedszkoli do wznowie-
nia nauczania zdezynfekowa-
no (za pomocą ozonu)  wnę-
trza budynków oraz place za-
baw. Zabieg ten miał na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa 
najmłodszym mieszkańcom 
naszej gminy. 
– Do dnia dzisiejszego nasza 
jednostka w dalszym ciągu 
prowadzi dezynfekcje prze-
strzeni publicznej, chociaż 
już w nieco ograniczonej for-
mie. Strażaków na ulicy moż-
na zobaczyć w każdy wtorek i 
piątek o godzinie 20:30 – po-
informował naczelnik Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Grój-
cu, dh Michał Maroszek.                    

Info OSP Grójec        

OSP GRÓJEC WALCZY Z COVID-19 OGŁOSZENIE
W związku z wystąpieniem 

na terenie gminy Grójec 
przymrozków wiosennych 
w dniach 18-21 kwietnia 

2020 r., informuję o możli-
wości składania wniosków 
o szacowanie szkód w ter-

minie od dnia 21 maja 
2020 roku do dnia

 4 czerwca 2020 roku.

Wniosek można pobrać na 
stronie internetowej

 Urzędu:
www.grojecmiasto.pl 

lub 
w Urzędzie Gminy i Miasta
 w Grójcu w Biurze Obsługi 

Interesanta.

Do wniosku o oszacowanie 
szkód należy dołączyć:

a) wykaz działek deklaro-
wanych do płatności bez-
pośrednich na rok 2020;
    b) kopię zgłoszenia do 

Systemu Identyfikacji i Re-
jestracji Zwierząt (IRZ) lub 

kserokopię księgi stada 
bądź paszportu.

Wypełniony wniosek nale-
ży złożyć w Urzędzie Gmi-
ny i Miasta w Grójcu w Biu-

rze Obsługi Interesanta.
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ją się co drugi dzień, tak by 
nie obciążać zbytnio uczest-
ników (większość z nich jest 
uczniami szkół podstawowych 
i średnich). Zmianie uległ spo-
sób układania drabinki finało-
wej. Tym razem do zapewnie-
nia sobie wysokiego rozsta-
wienia w finale wystarczy je-
den dobry cykl. To ponownie 
ukłon w stronę uczestników 
mających na głowie dużo na-
uki. Dodatkowo w finale zo-
stała zwiększona liczba par-
tii w każdym meczu do czte-
rech, co znacznie uatrakcyjni 
rozgrywki oraz ograniczy lo-

sowość wyników.
W dniach 1-13 maja rozegra-
ny został pierwszy z dwóch 
cyklów w zasadniczej fa-
zie mistrzostw. Ponieważ za-
wody mają charakter otwar-
ty, oprócz grójeckich szachi-
stów biorą w nich udział na 
co dzień liczni goście repre-
zentujący wysoki poziom, nie 
wyłączając klasy mistrzow-
skiej. Frekwencja utrzymu-
je się na dobrym poziomie. W 
żadnym z turniejów nie spa-
dła poniżej trzydziestu uczest-
ników. Jeśli chodzi o wyniki, 
to na szczególną uwagę zasłu-

Po sukcesie organizacyjnym 
I Pucharu Mazowsza 
Online uruchomiony 
został kolejny internetowy 
projekt, wypełniający 
lukę w kalendarzu startów 
grójeckich szachistów.. 

Wirtualne Mistrzo-
stwa Grójca w 
szachach błyska-
wicznych rozpo-

częły się 1 maja. W zawodach 
utrzymany został z niewielki-
mi poprawkami system z I Pu-
charu Mazowsza Online. Tem-
po gry wynosi nadal 3 minuty 
na rozegranie partii z dodat-
kiem 2 sekund po wykonanym 
posunięciu. Turnieje odbywa-

SZACHOWE ŻYCIE GRÓJCA – Wirtualne Mistrzostwa Grójca w Szachach Błyskawicznych

guje forma Michała Smętka, 
który w pierwszym cyklu za-
inkasował maksymalną licz-
bę punktów w klasyfikacji 
grójeckich juniorów i prak-
tycznie zapewnił sobie w ten 
sposób rozstawienie z pierw-
szym numerem startowym 
w wewnątrzklubowym fina-
le. Udział w fazie pucharowej 
zapewnili sobie także Łukasz 

Wojdalski, Filip Pułapa i Han-
na Łoboda, dla której był to z 
całą pewnością duży wyczyn, 
zważywszy na poziom rywali. 
Drugi cykl mistrzostw odbę-
dzie się w dniach 21 maja - 2 
czerwca. Po nim nastąpi finał 
imprezy. Szczegółowa relacja 
z tych wydarzeń znajdzie się 
w kolejnym wydaniu ŻG.

Adam Lasota

Sukcesywne zdejmowanie 
restrykcji związanych z 
pandemią koronawirusa 
nie oznacza, że zagrożenie 
Covid-19 minęło! Wirus, 
by przetrwać, potrzebuje 
człowieka. Społeczna 
kwarantanna wyhamowała 
przenoszenie się wirusa, ale 
powrót do zachowań sprzed 
epidemii jest niemożliwy! Gdy 
zaniechamy nabytych w ciągu 
ostatnich dwóch miesięcy 
nawyków higienicznych, wirus 
z pewnością powróci w bardzo 
krótkim czasie.

Częste i dokładne my-
cie rąk, ich dezynfek-
cja, zachowanie dy-
stansu minimum 1.5 

metra między osobami, unika-
nie dużych skupisk ludzkich, nie-
wychodzenie z domu bez wyraź-
nej potrzeby i pozostanie w nim 
przy objawach choroby oraz de-
zynfekcja telefonów, klamek i 
powierzchni może w znacznym 
stopniu powstrzymać wirusa. No-
szenie maseczek i rękawiczek 
jest też istotnym orężem w wal-
ce z epidemią pod warunkiem, że 

Złudne poczucie bezpieczeństwa

przestrzegamy zasad związanych 
z ich użytkowaniem. Maseczki 
jednorazowe po jednej do dwóch 
godzin ciągłego noszenia należy 
koniecznie wyrzucić, a materia-
łowe wyprać i uprasować, gdyż 
same stają się źródłem zakażenia. 
Rękawiczki trzeba zmieniać wie-
lokrotnie w ciągu dnia. Przy sto-
sowaniu maseczek sprawdza się 
zasada: „moja maseczka chroni 
ciebie, twoja chroni mnie”. Nie 
należy dotykać twarzy, ust, oczu. 
W miejscach publicznych powin-
niśmy ograniczyć rozmowy, w 
tym również przez telefon. War-
to w samochodzie i torebce mieć 
płyn do dezynfekcji rąk.
Od naszej prospołecznej postawy 
zależy, jak potoczy się dalej epi-
demia. Ostrożność należy zacho-
wać nie tylko, by chronić swo-
je zdrowie, ale i swoich najbliż-
szych oraz kolegów w pracy. Sza-
cuje się, że przynajmniej połowa 
osób przechodzi zakażenie zupeł-
nie bezobjawowo, stając się tym 
samym źródłem zakażenia dla in-
nych.
Wciąż bardzo mało wiemy o ko-
ronawirusuie. Czy przechorowa-
nie daje odporność, a jeśli tak to 

na jak długo? Czy wirus osłabnie 
latem? Czy grozi nam druga fala 
zachorowania jesienią? Jakie są 
długofalowe skutki choroby? Na 
te i wiele innych pytań naukowcy 
wciąż nie mają odpowiedzi.
Strach przed wirusem, na począt-
ku pandemii graniczący wręcz 
z paniką, teraz maleje, a wraz z 
nim nasza czujność. Przestajemy 
skrupulatnie przestrzegać zale-
ceń i stajemy się mniej ostrożni, 
a to prosta droga do gwałtowne-
go skoku liczby zachorowań. Wi-
rus jest wśród nas wciąż tak samo 
groźny jak w marcu! By ograni-
czyć jego rozprzestrzenianie, na-
leży rygorystycznie przestrzegać 
zaleceń służb odpowiedzialnych 
za walkę z epidemią.
W powiecie grójeckim mieli-
śmy w stosunku do innych rejo-
nów Polski dużo zakażeń koro-
nawirusem, co było spowodowa-
ne trzema dużymi ogniskami za-
kaźnymi. Obecnie sytuacja zosta-
ła opanowana dzięki wysiłkowi 
i poświęceniu wszystkich służb. 
Aktualne dane można śledzić na 
stronie: grojec@psse.waw.pl.

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Grójcu

Do redakcji zgłosiła 
się Ewa Wojcieszczyk, 
położna z 30-letnim 
doświadczeniem, żeby w 
imieniu własnym i swoich 
koleżanek z Powiatowego 
Centrum Medycznego  
podziękować społeczniczkom 
zaangażowanym w 
charytatywne szycie maseczek.

Położna zwróciła się z 
prośbą o uszycie mase-
czek do Aldony Wójcik, 
jednej z pań zaangażo-

wanych w akcję szycia tego sym-
bolu naszych czasów, zainicjowa-
ną przez Barbarę Lipską. 

Na święto
– Gorąco dziękuję dziewczy-
nom za podjęcie takiej wspania-
łej inicjatywy, a nie jest to pierw-
sza partia maseczek, która trafiła 
do naszego szpitala – mówi Ewa 
Wojcieszczyk, położna z PCM 
Grójec. 
Tak się składa, że 8 maja to w Pol-
sce Dzień Położnej i rocznica uro-
dzin Stanisławy Leszczyńskiej, 
która jest ikoną położnictwa. 
– Maseczki to zarazem  taki mały 
prezent dla koleżanek z okazji na-
szego święta – dodaje pani Ewa. 
Maseczki zostały przekazane na 
parkingu PCM Grójec przez Al-
donę Wójcik. 

MASECZKI DLA POŁOŻNYCH Z PCM GRÓJEC

W wielu miejscach
– Jak dotąd uszyłyśmy już około 
5 tysięcy maseczek. Pierwsza par-
tia trafiła do Urzędu Gminy i Mia-
sta Grójec, który sfinansował za-
kup materiału na maseczki. Póź-
niej swoją pomoc ofiarowali rad-
ni Rady Miejskiej w Grójcu. Roz-
nosimy je, gdzie tylko jest potrze-
ba – opowiada jedna z wolonta-
riuszek, dodając, że maseczki roz-
dysponowano już do: Rejonowe-
go Oddziału Energetyki w Grój-
cu, który zresztą zakupił paniom 
nożyczki, szpitali w Warszawie 
(przy ulicy Czerniakowskiej), Pu-
ławach, Rzeszowie i Grójcu, jed-
nostki wojskowej w Ogrodzieni-
cach, Domu Pomocy Społecznej 
w Grójcu, Domu Pomocy Spo-
łecznej Dzieci Niepełnospraw-
nych w Broniszewicach, Ochotni-
czych Straży Pożarnych w Grój-
cu i Zalesiu oraz sklepów osiedlo-
wych. 

Społeczniczki
Przypominamy, że autorkami 
społecznego dzieła są: Barbara 
Lipska, Aldona Wójcik, Mariola 
Gutkowska, Elżbieta Deska, Ane-
ta Krajewska, Krystyna Dzikow-
ska-Augusiewicz, Karolina Goz-
dera, Agnieszka Skowronowska, 
Ewa Kalita oraz Jadwiga Sieroń. 
Dziękujemy!
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Jeśli twoje dziecko kocha pił-
kę nożną, gry i zabawy, biego-
we szaleństwa w przyjaznej at-
mosferze z profesjonalnym za-

pleczem, zapraszamy do Strikersów!
Czerwiec i lipiec dla Was są miesią-
cami otwartych treningów, aby za-
cząć piłkarską przygodę od najmłod-
szych lat. Wiosenne nabory to corocz-
ny czas, w którym do naszego klubu 
może dołączyć każda chętna dziew-
czynka i każdy chłopiec już od 4. roku 
życia.
W trakcie treningów skupiamy się na 
ogólnym rozwoju fizycznym naszych 
podopiecznych połączonym z eduko-
waniem dzieci do aktywnego i zdro-
wego trybu życia, dążenia do wy-
znaczonych celów i regularnym obo-
wiązkiem jakim będzie trening piłki 
nożnej, a dzięki wprowadzeniu ele-
mentów techniczno-taktycznych po-
magamy im rozwijać swoją pasję, 
jaką jest piłka nożna, przygotowując 
ich być może do przyszłej drogi pił-
karskiej
Przewagi naszej Akademii Strikers: 
wykwalifikowana kadra trenerów, 

małe grupy treningowe, baza tre-
ningowa: boiska i hala sportowa na 
obiektach Grójeckiego Ośrodka Spor-
tu, profesjonalny sprzęt treningo-
wy i sportowy dla dzieci. Dodatko-
wo szkolimy zawodników ujednoli-
conym autorskim systemem trenin-
gowym.
Tych, którzy chcą dołączyć do już 
istniejącej grupy, zachęcamy do za-
pisów uzupełniających. Prowadzi-
my zajęcia dla dzieci z roczników: 
2012/2011/2010/2009/2008/2007.
Ponadto możemy się pochwalić, że 
nasze grupy dodatkowo uczestniczą 
w rozgrywkach w ramach Ligi Ra-

Dołącz do Strikersów!
Akademia Strikers ogłasza wakacyjny nabór na zajęcia piłkarskie 
roczników 2013/2014/2015/2016. Początek 1 czerwca.

domskiego Okręgowego Związku 
Piłki Nożnej i turniejach ogólnopol-
skich oraz dostają powołania do re-
gionalnych kadr.
Jeśli Państwa pociechy chcą spróbo-
wać swoich sił, nadarza się świetna 
okazja do udziału w treningach, pod 
okiem kadry doświadczonych trene-
rów z dyplomami Polskiego Związku 
Piłki Nożnej.
W naszej Akademii każdy znajdzie 
swoje miejsce i będzie mógł rozwijać 
swoje sportowe pasje z uśmiechem na 
ustach .
Jesteśmy Akademią, którą wspiera 
Gmina i Miasto Grójec. 

NABÓR TRWA!
Już teraz serdecznie zapraszamy w celu dołączenia do Akademii Przedszkolaka dziewczynki i chłopców  urodzonych w latach 2013/2014/2015/2016. 
Wszystkich zainteresowanych zapisami zachęcamy do kontaktu!
tel.: 797 918 785 , 665 358 615
email: akademiasportustrikers@gmail.com
Nasz profil na Facebook: www.facebook.com/ASSTRIKERS/
Pierwsze zajęcia odbędą się 6 czerwca (sobota) na boisku "ORLIK" przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Grójcu ul. Piłsudskiego 68 Start godzina : 12.00
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