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REKORDOWY ROKREKORDOWY ROK
W 2021 roku Grójecki 
Ośrodek Kultury pozyskał
200 tys. zł dotacji. To 
absolutny rekord
dla naszej instytucji - s. 9 - s. 9

W lipcu tego roku do 
burmistrza Grójca 
Dariusza Gwiazdy 
wpłynął wniosek 

firmy Arex o wydanie decyzji 
środowiskowej dla inwestycji 
polegającej na uruchomieniu su-
szarni biomasy na terenie tzw. be-
toniarni w Kępinie. Urząd Gminy 
i Miasta Grójec, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami, rozpo-
czął postępowanie. 

Plany utworzenia suszarni bio-
masy, gdzie miałyby być suszone 
wytłoki z jabłek, zaniepokoiły 
mocno okolicznych mieszkań-
ców. Choć inwestor zapewnia, 
że jego działania będą neutralne 
dla środowiska, ludzie boją się 
przede wszystkim nieprzyjemne-
go zapachu i hałasu. Dlatego roz-
poczęli zbiórkę podpisów sprze-
ciwiających się tej inwestycji w 
Kępinie.

Inwestor chciałby w Kępinie su-
szyć wytłoki za pomocą tzw. su-
szarni bębnowej, a następnie uży-
wać suszu do produkcji paszy dla 
zwierząt. 

Instalacja już czekaInstalacja już czeka
Mieszkańcy najpierw w tej spra-
wie spotkali się z burmistrzem, 
urzędnikami i radnymi, potem zaś 
z inwestorem już na terenie zakła-
du w Kępinie. Prezes firmy Arex 

Włodzimierz Przybylski zapew-
niał na miejscu, że ewentualny 
nieprzyjemny zapach z suszenia 
wytłoków będzie ograniczany 
przez filtry.
– W naszym procesie suszenia na 
terenie zakładu będzie unosił się 
aromat suszonych jabłek – powie-
działa gazecie „Jabłonka” dr Pau-
lina Lipińska-Pałka, nadzorująca 
projekty badawcze w firmie Arex.
Podczas wizyty na terenie pla-
nowanej inwestycji mieszkańcy 
mogli także obejrzeć gotową już 
niemal instalację umieszczoną 
w jednej z hal na terenie działki. 
Pojawiło się wówczas pytanie, 
czy firma najpierw nie powinna 
uzyskać stosownych zezwoleń 
budowlanych na zmianę sposobu 
użytkowania obiektu.

Co teraz?Co teraz?
Urząd Gminy i Miasta przekazał 
raport oddziaływania na środowi-
sko przedłożony przez inwestora 
organom, które mają wydać na ten 
temat opinię. Dokument trafił do 
Sanepidu, Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska oraz Wód 
Polskich. Póki co nie ma jeszcze 
odpowiedzi z tych instytucji. 

Dokończenie na s. 11 Dokończenie na s. 11 

Tak narodził się sukces grójeckich koszykarzyTak narodził się sukces grójeckich koszykarzy
Mistrzostwo Polski w koszykówce 
3x3 (kategoria U15) oraz 4. 
miejsce w Mistrzostwach Polski 
kategorii U15 należy uznać za 
największe sukcesy w historii 
grójeckiej koszykówki. Ciężka 
praca przez 6 lat, co jakiś czas  
łzy i chwile zwątpienia oraz 
dużo wyrzeczeń  –  to wszystko 
zapewniło    podopiecznym 
trenerów Ireneusza 
Juraszewskiego oraz Jacka 
Siedleckiego przynależność do 
czołówki  polskiej koszykówki 
młodzieżowej. 

W W poprzednim nume-poprzednim nume-
rze „ŻG” informo-rze „ŻG” informo-
waliśmy, że w Mi-waliśmy, że w Mi-
strzostwach Polski strzostwach Polski 

wystartowało blisko 180 drużyn, a  wystartowało blisko 180 drużyn, a  
MKS Grójec rywalizował z najlep-MKS Grójec rywalizował z najlep-
szymi akademiami koszykarskimi szymi akademiami koszykarskimi 
w naszym kraju (Gdynia, Śląsk, w naszym kraju (Gdynia, Śląsk, 
Poznań i Wrocław). W półfinale Poznań i Wrocław). W półfinale 
MP grójeccy koszykarze ulegli je-MP grójeccy koszykarze ulegli je-
denastoma punktami przyszłemu denastoma punktami przyszłemu 
mistrzowi, GAK Gdynia. W meczu mistrzowi, GAK Gdynia. W meczu 
o trzecie miejsce z Poznaniem nie o trzecie miejsce z Poznaniem nie 
pomogło nawet 6 rzutów za trzy pomogło nawet 6 rzutów za trzy 
punkty Antoniego Juraszewskie-punkty Antoniego Juraszewskie-
go. Oto krótka historia o tym, jak go. Oto krótka historia o tym, jak 
koszykarzom z małego miasteczka koszykarzom z małego miasteczka 
udało się zajść aż tak daleko.udało się zajść aż tak daleko.

Projekt i marzeniaProjekt i marzenia
Trenerzy Juraszewski i Siedlecki Trenerzy Juraszewski i Siedlecki 

skompletowali skład wyłącznie z skompletowali skład wyłącznie z 
zawodników pochodzących z po-zawodników pochodzących z po-
wiatu grójeckiego. Ciężka praca i wiatu grójeckiego. Ciężka praca i 
treningi (średnio 3 lub 4 razy w ty-treningi (średnio 3 lub 4 razy w ty-
godniu) plus szkoła i zajęcia indy-godniu) plus szkoła i zajęcia indy-
widualne – to nie lada wyzwanie, widualne – to nie lada wyzwanie, 
zarówno dla młodego sportowca, zarówno dla młodego sportowca, 
jak i rodziców. jak i rodziców. 
– Irek zaproponował mi współpra-– Irek zaproponował mi współpra-
cę w projekcie „Mistrzostwo Polski cę w projekcie „Mistrzostwo Polski 
2020”. Pandemia trochę pokrzyżo-2020”. Pandemia trochę pokrzyżo-
wała plany i rozgrywki odbyły się wała plany i rozgrywki odbyły się 

dopiero w tym roku. Jak zaczynali-dopiero w tym roku. Jak zaczynali-
śmy 6 lat temu współpracę, na tre-śmy 6 lat temu współpracę, na tre-
ningu mieliśmy 50 chłopców. Irek ningu mieliśmy 50 chłopców. Irek 
jeździł po szkołach i wyszukiwał jeździł po szkołach i wyszukiwał 
chętnych do rozpoczęcia przygo-chętnych do rozpoczęcia przygo-
dy z koszykówką. Spośród tych dy z koszykówką. Spośród tych 
wszystkich wspaniałych chłopców wszystkich wspaniałych chłopców 
do końca projektu wytrwało trzy-do końca projektu wytrwało trzy-
nastu, z którymi odnosiliśmy liczne nastu, z którymi odnosiliśmy liczne 
sukcesy – opowiada Jacek Siedlec-sukcesy – opowiada Jacek Siedlec-
ki. – To w sumie 50 wygranych tur-ki. – To w sumie 50 wygranych tur-
niejów i około 150 dni spędzonych niejów i około 150 dni spędzonych 

wspólnie na rywalizacji – dodaje. wspólnie na rywalizacji – dodaje. 

DominacjaDominacja
Reprezentacja Grójca dominowała Reprezentacja Grójca dominowała 
w licznych statystykach w całym w licznych statystykach w całym 
Turnieju, do czego przyczyniła się z Turnieju, do czego przyczyniła się z 
pewnością średnia czasu spędzane-pewnością średnia czasu spędzane-
go na parkiecie w ciągu meczu (nasi go na parkiecie w ciągu meczu (nasi 
grali nawet po 40 minut z uwagi na grali nawet po 40 minut z uwagi na 
wąską rotację w drużynie, w prze-wąską rotację w drużynie, w prze-
ciwieństwie do pozostałych zespo-ciwieństwie do pozostałych zespo-
łów).              łów).              Dokończenie na s. 8 Dokończenie na s. 8 

O suszarni nie chcą słyszećO suszarni nie chcą słyszeć
Fo

t. 
G

ró
je

ck
a 

Ko
sz

yk
ów

ka

Mieszkańcy i władze samorządowe jednogłośnie i zdecydowanie mówią „nie” 
suszarni biomasy w Kępinie.
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ŻYCIE GRÓJCA

Drodzy Mieszkańcy, 
Wakacje powoli dobiegają końca i zaraz nasze pociechy rozpoczną 
kolejny rok szkolny. W czasie wolnym od nauki w gminie Grójec 
działo się wiele ciekawych rzeczy w ramach „Lata w mieście”. 
Śmiało można powiedzieć, że gmina  tętniła  życiem kulturalnym i 
sportowym. 
Jeszcze w czerwcu spotkaliśmy się  na wielkiej imprezie ludowej, 
jaką było Święto Kogutka Grójeckiego. Byłem niezwykle 
poruszony, gdy pani Dąbrowska zaprosiła wszystkich uczestników 
do wspólnego zatańczenia Poloneza. Ten spontaniczny taniec 
wypadł wspaniale!  
Tuż po rozdaniu świadectw i dyplomów najmłodsi mogli bawić 
się podczas wydarzenia zorganizowanego przez Grójecki Ośrodek 
Kultury w Ogródku Jordanowskim, przy parku miejskim. Była to 
pierwsza impreza z bogatego programu „Wakacji z GOK-iem”. 
Dyrektor Monika Woźniak i pracownicy zadbali o to, by dzieci  nie 
nudziły się. Zaaranżowano  dla nich: wycieczki rowerowe, wyjazdy  
do zoo, ogrodu botanicznego czy muzeum kolejki wąskotorowej, a 
także zajęcia i  warsztaty edukacyjno-ekologiczne. Zresztą, aktywna 
forma spędzania wolnego czasu towarzyszyła  wielu  działaniom 
w naszej „małej ojczyźnie”. W ten sposób przeciwstawiliśmy 
się zagrożeniom wypływającym z doby cyfryzacji  i  mediów 
społecznościowych. W ostatni weekend czerwca grójecki rynek 
zamienił się miasteczko koszykarskie, w którym odbywały 
się zawody  koszykówki formuły 3 x 3 -  pod hasłem „Stop 
Smartfonizacji”. Prestiżowe zawody połączono z kwalifikacjami 
do Mistrzostw Polski w klasie Open. Grójecki Ośrodek Sportu 
„Mazowsze” na czele z dyrektorem Ireneuszem Wojciechowskim 
przeprowadził tę  imprezę wspólnie z Polskim Związkiem 
Koszykówki oraz partnerem strategicznym, firmą Ferrero. Basket, 
poza grójeckim jabłkami, to prawdopodobnie kolejny symbol, który 
wyróżnia naszą gminę, a to za sprawą utalentowanej młodzieży. 
Zarówno dziewczęta, jak i chłopcy odnoszą w tym sporcie wiele 
sukcesów. Mistrzostwo Polski w koszykówce 3 × 3 i 4. miejsce w 
Mistrzostwach Polski U15 to chyba największe dokonania w historii 
grójeckiej koszykówki. 
Interesująco wypadł  „Mały Wielki Mistrz”, czyli cykl zajęć z 
udziałem słynnych sportowców, zorganizowany przez  Fundację 
Druga Droga Mistrza wspólnie z GOS Mazowsze, w ramach 
pozyskanej dotacji z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu. Muszę przyznać, iż największe  wrażenie 
zrobił na mnie niewidomy pływak, mistrz paraolimpijski Wojciech 
Majewski. Niesamowity  człowiek! 
Warto także wspomnieć o półkoloniach rehabilitacyjnych przez 
Wydział Edukacji Urzędu Gminy i Miasta Grójec oraz Akademię 
Nauki, a sfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Mogli  
wziąć w nich udział wszyscy uczniowie klas 1-4 z gminy Grójec. W 
sumie w zajęciach uczestniczyło 130 dzieci,  i to zupełnie bezpłatnie.
Życzę wszystkim dzieciom i młodzieży owocnej nauki w 
nadchodzącym roku szkolnym. Oby edukacja przebiegała w 
normalnym trybie stacjonarnym, bez obostrzeń i powrotu do nauki 
zdalnej. 
                                                        Burmistrz Gminy i Miasta Grójec                   
                                                           Dariusz Gwiazda

SŁOWO OD BURMISTRZA

UMOWY NA DOTACJE PODPISANE
5 sierpnia (czwartek) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grójcu przedstawiciele powiatu 
oraz gmin podpisali umowy z marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem 
na dofinansowanie realizacji  kilku inwestycji.

Burmistrz Dariusz 
Gwiazda, reprezen-
tujący gminę Grójec, 
podpisał umowy na 
modernizację boiska 
przy ulicy Sportowej 
oraz ogródków dział-
kowych EDEN (Gró-
jec)  i Relaks (Ogro-
dzienice). Pierwsze 
zadanie pod nazwą 
„Modernizacja boiska 
przy ul. Sportowej w 
Grójcu”,  realizowane 
w ramach programu 
„Mazowiecki In-
strument Wsparcia 
Infrastruktury Spor-
towej MAZOWSZE 
2021”,  otrzymało 
200 000,00 zł dotacji. 
Łączny koszt inwestycji wyniesie 364 957,72 zł, a  składają się na nie  roboty przygotowawcze, w 
tym pomiary, prace rozbiórkowe, demontaż i zabezpieczenie, 
wymiana nawierzchni boiska, frezowanie, mechaniczne czysz-
czenie, wklejenie linii, montaż bramek piłkarskich, wykonanie 
nawierzchni z trawy syntetycznej, wykonanie nawierzchni tra-
wiastej oraz piłko chwyty. 
Druga umowa dotyczy terenów Rodzinnych Ogródków Dział-
kowych Eden i Relaks. W ramach „Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021”  burmistrz podpi-
sał umowę na przyznaną dotację w kwocie 10 000, 00 zł, która 
pokryje 40% łącznej kwoty inwestycji. Przebudowa dróg we-
wnętrznych ROD Eden oraz modernizacja ogrodzenia ROD Re-
laks zostaną dodatkowo dofinansowane ze środków własnych 
gminy, w wysokości 10 000,00 zł  oraz ze środków własnych 
Stowarzyszenia Ogrodowego, w  wysokości 5 000,00 zł. 
Tego samego dnia, podczas wizytacji marszałka Adama Struzi-
ka, odbyły się uroczyste otwarcia nowo powstałych inwestycji 
drogowych. Gmina Grójec partycypowała w kosztach dwóch 
dróg gminnych razem z Powiatem Grójeckim.  Pierwsza z nich 
to droga powiatowa nr 1656W Grójec - Miedzechów na odcinku 
o długości 1980,00 metrów bieżących, w miejscowości Koci-
szew. Druga to droga powiatowa nr 1604W Szczęsna-Rożce w 
miejscowości Uleniec. 
Jest nam niezmiernie miło, że dzięki wsparciu Samorządu Wo-
jewództwa Mazowieckiego nasza Gmina zyskuje nowe inwesty-
cje, które poprawiają poziom życia naszych mieszkańców.
                       Informacja prasowa Urzędu Gminy i Miasta Grójec

1Justyna Kozdryk brązową 
medalistką Letnich Igrzysk 
Paraolimpijskich w Tokio.

Kilka dni temu, 26 
sierpnia, w Tokyo 
International Forum 
rywalizowały naj-

lepsze sztangistki w katego-
rii do 45 kilogramów. Justyna 
Kozdryk, wyciskając 101 ki-
logramów, zdobyła brązowy 
medal. Tylko o jeden kilogram 
lepsza od niej była Chinka Cui 
Zhe, która zajęła drugie miej-

Justyna i medal - to już tradycja

sce. Zwyciężyła Nigeryjka 
Latifat Tijani z rezultatem 107 
kilogramów. 
„Trudny to był cykl przygoto-
wań ale zakończył się dla mnie 
sukcesem zdobycia brązowego 
medalu na paraolimpiadzie w 
Tokio. Czuję się bardzo dumna 
i szczęśliwa. Chciałabym po-
dziękować osobom, które były 
u mego boku podczas przygo-
towań – moja rodzina, która 
zawsze jest przy moim boku, 
mój trener, który cały swój czas 

poświęcił dla mnie w przygoto-
waniu” – napisała sztangistka 
w mediach społecznościowych.
Brązowy medal z Tokio to 10. 
krążek Justyny zdobyty na 
wielkich imprezach. Wcześniej 
Polka czterokrotnie została 
wicemistrzynią Europy, a raz 
mistrzynią. Jest też trzykrotną 
wicemistrzynią świata i srebrną 
medalistką z Igrzysk Paraolim-
pijskich w Pekinie.  
Gratulujemy sukcesu!      

Dominik GóreckiDominik Górecki
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W niedzielę, 15 sierpnia, odbyły się 
uroczystości związane z obchodami 
Bitwy Warszawskiej 1920 r., zwanej 
"Cudem nad Wisłą" oraz Święta 
Wojska Polskiego. Tradycyjnie 
— głównym organizatorem było 
Centrum Rozpoznania i Wsparcia 
Walki Radioelektronicznej pod 
dowództwem pułkownika 
Andrzeja Kozery. Po uroczystej 
mszy przemaszerowano pod 
pomnik Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, gdzie trwały dalsze 
uroczystości patriotyczne.

– Jak co roku, w tym dniu, w naszym 
pięknym mieście Grójec, spotykamy 
się przed pomnikiem wielkiego Po-
laka,  marszałka Józefa Piłsudskiego, 
by uczcić pamięć tych wszystkich, 
którzy przyczynili się do walnego 
zwycięstwa w 1920 r. Na dzisiej-
szej uroczystości pragnę przywitać 
przede wszystkim mieszkańców zie-
mi grójeckiej — rozpoczął dowódca 
Garnizonu Grójec, pułkownik An-
drzej Kozera. 
Następnie pułkownik przywitał de-
legacje pocztów sztandarowych, 
przedstawiciela posła na Sejm Mar-
ka Suskiego - Zbigniewa Sobieraja, 
wicestarostę Powiatu Grójeckiego 
Jolantę Sitarek wraz z członkiem Za-
rządu Powiatu Pawłem Siennickim, 
burmistrza Gminy i Miasta Grójec 
Dariusza Gwiazdę, przewodniczą-

cego Rady Miejskiej w Grójcu Ka-
rola Biedrzyckiego, przedstawicieli 
służb mundurowych — policji, stra-
ży pożarnej, więziennictwa, lasów 
państwowych oraz druhny i druhów 
harcerzy.
– Szanowni Państwo, ten dzień jest 
dla nas szczególny. Wyrażamy swoją 
wdzięczność i pamięć w stosunku do 
tych, którzy 101 lat temu walczyli. 
Nie zapominamy o nich. Wśród nich 
jest nasz patron, generał brygady Jan 
Kowalewski, cichy bohater tamtych 
dni. To on, wraz ze swoimi ludźmi, 
rozkodowywał szyfry bolszewików 
– kontynuował wystąpienie dowód-
ca Garnizonu Grójec.
Potem głos zabrał burmistrz Dariusz 
Gwiazda, który wspominał pole-
głych w bitwie mieszkańców gminy 
Grójec.
– Ważna lekcja historii i życia. Wie-
lu ochotników biorących udział w 
tej ważnej dla losów całego świata 
bitwie  pochodziło właśnie z gminy 
Grójec. Na pamiątkę poległych bo-
haterów wojny polsko-bolszewickiej 
1920 r. powstał pomnik przy drodze 
w Worowie, nieopodal kościoła. 
Warto odwiedzić to miejsce i oddać 
hołd poległym. Nasz przedwojenny 
burmistrz Olszewski, jako żołnierz 
i współzałożyciel POW w powiecie 
grójeckim, też brał udział w tej woj-
nie, a odniesiona podczas walk rana 
sprawiła, iż do końca życia miał nie 

Obchody Święta Wojska Polskiego 
oraz 101. rocznicy Bitwy Warszawskiej

w pełni sprawną rękę. Przesiąknięty 
miłością do Ojczyzny, jak wielu in-
nych, podczas II wojny światowej 
został w kraju i walczył z kolejnym 
okupantem, z hitlerowcami. Poległ w 
czasie bombardowania Mokotowa, 
podczas Powstania Warszawskiego. 
15 sierpnia to również Święto Woj-
ska Polskiego, dlatego w tym dniu 
składam wszystkim pracownikom 
Resortu Obrony Narodowej i Garni-
zonu Grójec podziękowania za wzo-
rową służbę oraz życzenia spełnienia 
wszystkich marzeń. Dziękuję ko-
mendantowi Centrum Rozpoznania i 
Wsparcia Walki Radioelektronicznej 
pułkownikowi Andrzejowi Koze-
rze za organizację uroczystości oraz 
proboszczowi Parafii Miłosierdzia 
Bożego ks. Mirosławowi Lewasz-
kiewiczowi za koncelebrę Mszy Św. 
za Ojczyznę – powiedział burmistrz 
Gwiazda.
Głos zabrała jeszcze wicestarosta 
Jolanta Sitarek, która podziękowała 
służbom mundurowym za trud pracy,  
a także wyraziła  im specjalne słowa 
uznania  za pomoc podczas pandemii 
COVID19. Odczytała list z podzię-
kowaniami od starosty Krzysztofa 
Ambroziaka. 
Na zakończenie odczytano Apel 
Pamięci i wykonano salwę honoro-
wą, złożono kwiaty pod pomnikiem 
Marszałka Józefa Piłsudskiego.

RedakcjaRedakcja

Niedziela 8 sierpnia stała się 
rajem dla miłośników broni i 
wojska. Na terenie strzelnicy 
Klubu Strzeleckiego „CEL” w 
Ogrodzienicach odbył się piknik 
militarny, połączony z zawodami 
strzeleckimi. Przedsięwzięcie to, 
zorganizowane we współpracy 
Klubu Strzeleckiego „CEL”, 
1. Grójeckiego Ośrodka 
Radioelektronicznego oraz 61. 
batalionu lekkiej piechoty 6. 
Mazowieckiej Brygady Obrony 
Terytorialnej, celebrowało, 
przypadające na 15 sierpnia, 
Święto Wojska Polskiego. 
Patronat nad wydarzeniem objął 
wiceminister Obrony Narodowej 
Wojciech Skurkiewicz oraz poseł 
na Sejm RP Marek Suski. 

Kilka minut po godzi-
nie 10:00 nastąpiło 
oficjalne przywitanie 
przybyłych gości oraz 
mieszkańców Grój-

ca i okolic. W pierwszej kolejności 
odśpiewano hymn państwowy, a 
następnie głos zabrali: pułkownik 
Andrzej Kozera, dowódca Garni-
zonu Grójec oraz Damian Gaik, 
prezes Klubu Strzeleckiego „CEL”, 
którzy powitali gości honorowych 
oraz wszystkich przybyłych.

Kilka refleksjiKilka refleksji
– Dziś, organizując ten piknik mi-
litarny i zawody strzeleckie, wspo-
minamy tych, którzy za wolną i 
niepodległą Polskę nie bali się od-
dać życia i zdrowia. Bohaterowie, 
którzy stanęli do walki z sowiecką 
napaścią, byli wzorem dla żołnierzy 
walczących w II wojnie światowej. 
Dzięki nim żyjemy dzisiaj w wol-
nej, suwerennej i niepodległej Pol-
sce – wspominał męstwo polskich 
żołnierzy Damian Gaik, dodając, iż 
dzięki pamięci o przeszłości pielę-
gnujemy naszą wspólną tożsamość 
narodową.
O istocie Święta Wojska Polskiego 
wspominał także dowódca garni-
zonu Grójec, pułkownik Andrzej 
Kozera.
– W tym dniu pamiętamy o wszyst-
kich bohaterach, nie tylko Bitwy 
Warszawskiej, ale o wszystkich żoł-
nierzach, którzy oddali swoje życie 
za ojczyznę – powiedział.

Można było zobaczyćMożna było zobaczyć
Podczas wydarzenia, do dyspozycji 
przybyłych dostępne były ekspo-
naty militarne i policyjne, przygo-
towane nie tylko przez członków 
klubu „CEL” oraz żołnierzy grójec-
kiego Garnizonu, ale również m.in. 
przez Zamojski Batalion Zmecha-
nizowany, Towarzystwo Strzelec-
twa Sportowego „VIS” z Radomia 
oraz przedstawicieli Fabryki Broni 
„Łucznik” Radom. 
Goście podziwiać mogli m.in. bo-

jowy wóz piechoty, armatohaubicę 
„Krab”, wyrzutnię rakiet „Langu-
stę”, różne typy broni, a także wóz 
strażacki czy samochód policyj-
ny. Organizacja pikniku, według 
zapewnień pułkownika Kozery, 
trwała około dwóch miesięcy, a 
ze strony wojskowej  zaangażo-
wało się w nią około 50 osób.
– Z mojej perspektywy, na pikni-
ku panuje rodzinna atmosfera, co 
bardzo mnie cieszy – podkreślił 
pułkownik. – Każde działanie, 
które powoduje, że ludzie mogą 
ze sobą porozmawiać, szczegól-
nie w tym okresie, jest bezcenne 
– zauważył Dariusz Gwiazda, 
burmistrz Grójca.

Zawody i nagrodyZawody i nagrody
Od godziny 9:00 trwały zapisy 
uczestników do zawodów strzelec-
kich. Wyodrębnione zostały dwie 
kategorie wiekowe: dzieci (od 7 do 
15 lat), dorośli (od 16 lat wzwyż). 
Finalnie, w zawodach wzięło 
udział blisko 200 osób. W konku-
rencji Karabin sportowy 22LR, w 
kategorii dzieci, podium zajęli ko-
lejno: Bartosz Dziubiński, Marcel 
Kuryło oraz Krystian Studziński. 
W konkurencji Pistolet VIS100 M1 
kolejno: Mariusz Siekut, Zbigniew 
Skarżycki oraz Agnieszka Mazur. 
Biorąc pod uwagę Karabin Sztur-
mowy GROT najlepszymi okazali 
się: Mariusz Zubik, Łukasz Cymer-
man oraz Piotr Jakubczak. Mistrza-
mi Strzelby zostali jednak Maciej 
Majewski, Mateusz Węgliński 
oraz Monika Skałbania. Nagro-
dą, o jaką toczyły się konkurencje 
dorosłych, była nagroda specjalna: 
pistolet VIS100 M1. Najlepszym 
strzelcem, a tym samym zdobywcą 
broni, osiągając wynik 207 punk-
tów, okazał się być Paweł Skruczaj. 
Nagroda została wręczona przez 
Seweryna Figurskiego, wicepreze-
sa Fabryki Broni Radom. 
Podczas pikniku nie brakowa-
ło  okazji do wygrania nagród w 
losowaniach. Na najmłodszych 
czekały pamiątkowe gadżety o te-
matyce militarnej: smycze, notesy, 
długopisy i kubki. Dla pełnoletnich 
uczestników imprezy zorganizowa-
no losowanie, w którym do wygra-
nia był identyczny model pistoletu, 
co w przypadku laureata zawodów 
strzeleckich. Oprócz odpowiednie-
go wieku, warunkiem otrzymania  
nagrody było posiadanie uprawnie-
nia  na broń lub jego przyszłe wy-
robienie. Szczęściarzem okazała 
się Magdalena Mikuszewska. 
Całość imprezy uświetniały wystę-
py muzyczne Zespołu Elektronicz-
nego oraz gminnej Orkiestry Dętej, 
działającej przy OSP Jasieniec. Dla 
najmłodszych dostępne były rów-
nież stoiska i dmuchańce. 

Aleksandra SzymczakAleksandra Szymczak

Ku czci Wojska Polskiego

77. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
W niedzielę, 1 sierpnia, przy pomniku poświęconym poległym bohaterom walczącym o wyzwolenie naro-
dowe i społeczne w latach 1939–1945, odbyły się uroczystości związane z obchodami 77. rocznicy wybu-
chu Powstania Warszawskiego.

O równej 17:00 w Grójcu, jak i 
w całym kraju zawyły syreny, 
aby w ten sposób oddać cześć 
poległym bohaterom Powsta-

nia Warszawskiego. Następnie delegacje 
złożyły kwiaty pod pomnikiem, a wieczo-
rem kino Grójeckiego Ośrodka Kultury 
wyświetliło film pt. „Miasto 44”. Wstęp na 
seans był bezpłatny. 
Na mocy rozkazu komendanta głównego 
Armii Krajowej, gen. Tadeusza Komorow-
skiego „Bora”, Powstanie Warszawskie 
rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 r. o 17.00, 
o tzw. godzinie „W”. Miało ono na celu 
wyzwolenie stolicy spod niemieckiej 
okupacji przed wkroczeniem do niej 
Armii Czerwonej. Armia Krajowa i władze Polskiego Państwa Podziemnego zamierzały ujawnić się i wystąpić 
wobec Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (utworzonego w Lublinie i zależnego od woli Stalina) w roli 
gospodarza (jako jedyna legalna władza niepodległej Rzeczypospolitej). Powstanie było planowane na kilka dni, 
upadło 3 października po 63 dniach walki. W jego wyniku zginęło od 16 tys. do 18 tys. żołnierzy AK i od 150 tys. 
do 180 tys. cywilów. Po kapitulacji Warszawa została doszczętnie zniszczona przez Niemców. - Fragment broszu-
ry Powstańcy warszawscy ,wyd. IPN, seria „Patroni naszych ulic”.

fot. Aleksandra Szymczak
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Gdzie są granice? 
25 sierpnia sadownicy na 24 godziny zablokowali krajową „50” w Czaplinku, 
a pod przetwórnią Döhler w Kozietułach Nowych odbyła się krótka pikieta. 
Powód protestu? Zła sytuacja ekonomiczna w rolnictwie i sadownictwie.

Akcje to efekt współpra-
cy dwóch rolniczych 
organizacji: Związku 
Sadowników RP oraz 

AgroUnii. Domagają się one m. 
in. skutecznych działań aparatu 
państwowego wobec zmów ceno-
wych, wdrożenia i egzekwowania 
mechanizmów ograniczających 
przewagę kontraktową dużych 
koncernów i zaprzestania nie-
uczciwych praktyk sieci handlo-
wych oraz nieuzasadnionych spad-
ków cen. W postulatach jest też 
mowa o tym, by cena kilograma 
jabłka przemysłowego oscylowała 
przynajmniej w granicach 40-50 
gr (w tej chwili na skupie kosztuje 
ono 32-35 gr). 
Miejsca protestu wybrano nie-
przypadkowo. Trasa „50” to jedna 
z najruchliwszych arterii w tej czę-
ści kraju. Z kolei zakład w Kozie-
tułach Nowych należy do jednego 
z najpotężniejszych na świecie 
koncernów przetwórczych. Dzia-
łania spółki mają ogromny wpływ 
na ceny owoców w naszym kraju. 

Zamknięte rynki i drożyznaZamknięte rynki i drożyzna
By zrozumieć problemy w sadow-
nictwie, trzeba cofnąć się do 2014 
roku, kiedy to Rosja wprowadziła 
embargo na płody rolne produ-
kowane w Polsce. Sadownicy z 
kraju nad Wisłą stanęli wówczas 
przed bardzo poważnym proble-
mem. Przez lata dostosowywali 
swoją produkcję pod rynek rosyj-
ski i nagle – przez jedną decyzję 
– granice dla ich towarów zostały 
zamknięte. Minęło kilka lat, ludzie 
zaczęli częściowo zmieniać spo-
sób i strukturę produkcji, ale sytu-
acja w zasadzie się nie poprawiła. 
Ceny sprzedaży jabłek rzadko są 
satysfakcjonujące, zazwyczaj nie-
akceptowalne, a nieraz nawet, jak 
w 2018 roku, uwłaczające. 
W dodatku niedawno skurczył się 
rynek zbytu polskich owoców o 
kolejny kraj. W wyniku konfliktu 
polsko-białoruskiego nasze pło-
dy rolne przestały już jeździć do 
Mińska. Na razie – ze względu na 
pogłębiający się kryzys dyploma-
tyczny – nie widać szans na po-
wrót. 
– Z dnia na dzień zostaliśmy od-
cięci od rynku białoruskiego 
przez decyzje polityczne. Nie 
rozumiemy decyzji ani obecne-
go, ani poprzedniego rządu. Ta 
wojna na sankcje w naszej opi-
nii kompromituje Polskę i stawia 

nas w świetle kraju nieudolnego, 
który nie umie zadbać o interesy 
swoich obywateli – uważa Seba-
stian Anyszkiewicz z AgroUnii. 
– Sankcje, jakie utrzymujemy 
wobec Rosji, w żaden sposób nie 
uderzają w tej kraj. A my nie mo-
żemy tam sprzedawać większości 
produktów rolnych. Za to impor-
tujemy stamtąd węgiel i gaz, a na 
rynek w Broniszach przyjeżdżają 
rosyjskie warzywa. Tymczasem 
cała Europa robi interesy za na-
szymi plecami – dodał. 
Kryzys pogłębiły trudności w 
ubezpieczaniu upraw (dla zde-
cydowanej większości ubezpie-
czenia na takich zasadach jak 
dotychczas były niedostępne) i 
szalejąca drożyzna. Bardzo moc-
no poszły w górę między innymi 
ceny stali, materiałów budowla-
nych, środków ochrony roślin, a 
także koszty pracy. Na przykład 
cena tyczek bambusowych w cią-
gu jednego sezonu „skoczyła” z 
poziomu 2,70 zł za sztukę do 4,5 
zł. Ta sytuacja oczywiście bardzo 
ogranicza możliwości inwesty-
cyjne producentów.

Przewaga koncernówPrzewaga koncernów
Kto dziś dyktuje ceny za owoce 
w Polsce? Wydawałoby się, że 
to wolny rynek, ale tak napraw-
dę ustalają je supermarkety oraz 
branża przetwórcza, która w zde-
cydowanej większości należy do 
kapitału zagranicznego. Nie mają 
one odbicia często – np. jeśli cho-
dzi o przetwórnie – w cenach na 
koncentrat jabłkowy. Ten produkt 
utrzymuje swą cenę na rynkach 
światowych, ale nie przeszkadza 
to koncernom w tym, by produ-
cent płacić coraz mniej za suro-
wiec.
Pojawiają się również oskarże-
nia wobec branży przetwórczej o 
zmowy cenowe. Do tej pory nie 
udało się nikomu tego udowod-
nić, ale faktem są sytuacje, w 
których w ciągu kilku godzin na 
terenie całej Polski ceny za jabłko 
przemysłowe spadają o kilka, kil-
kanaście groszy. 
Z drugiej strony, co widać bardzo 
wyraźnie, ceny jabłka przemysło-
wego wpływają na ceny jabłka 
deserowego, które to powinno 
być głównym źródłem utrzyma-
nia producentów. Jeśli „przemysł” 
jest tani, to „deser” również. 
– Jakiś czas temu UOKiK [Urząd 
Ochrony Klienta i Konsumen-

ta] wymierzył kary dużym gra-
czom na rynku. Ale nie zostały 
one wyegzekwowane, więc są 
one nieskuteczne. Te działania 
dały jednak pewną nadzieję, że 
wreszcie będziemy funkcjonowa-
li na w miarę zorganizowanym, 
regulowanym uczciwymi, cywi-
lizowanymi przepisami rynku. 
Nic takiego się nie stało. Ustawa 
o przeciwdziałaniu nadmiernej 
konkurencji nie trafiła do Sejmu 
w odpowiednim czasie. Umowy 
kontraktacyjne jakimś cudem nie 
chcą zadziałać. Widzimy, że pod 
tym względem jest ogromny pa-
raliż – powiedział Maliszewski 
podczas protestu w Kozietułach 
Nowych. 

Grzechy branżyGrzechy branży
Czy w złej sytuacji ekonomicznej 
jest wina samych producentów? 
Owszem. Branża jest bardzo po-
dzielona i słabo zorganizowana. 
Protesty nie mają zbyt wielkiej fre-
kwencji. Niewiele dają także apele 
o wstrzymywanie dostaw jabłek 
przemysłowych (1 powstrzymu-
je się, a 10 innych w tym samym 
czasie dowozi jabłka na skupy). 
Wielu sadowników, nie zważając 
na to, że dostarczanie owoców po-
niżej pewnej granicy cenowej jest 
całkowicie nieopłacalne, i tak je 
zbiera. 
Do tego dochodzi ogromna ilość 
nasadzeń (inwestycje te czynio-
no nawet w obliczu trudności w 
sprzedaży owoców), które nadal 
dofinansowuje Unia Europejska. 
A przy tym wszystkim do tej pory 
nie udało się wypracować i wdro-
żyć systemowych rozwiązań, któ-
re przynajmniej częściowo chroni-
łyby branżę przed nieuzasadnio-
nymi spadkami cen i gigantyczną 
przewagą dużych koncernów. 
Efektem jest ogromny chaos. 
– Mam żal do sadowników. Wi-
docznie mają to w d… Nie wiem, 
co zrobić, by nas zmobilizować – 
mówił podczas pikiety pod prze-
twórnią sadownik z województwa 
lubelskiego Krzysztof Cybulak, 
nawiązując do niskiej frekwencji 
na proteście. – Gdzie jest granica 
upodlenia? Pytam sadowników, 
za ile zbierzecie jabłka? Za 8 gr? 
5 gr? 3 gr? Niemieckim sadowni-
kom w głowie się to nie mieści, 
jak można się schylać po owoc w 
takiej cenie. Gdzie honor i god-
ność? – pytał producent.

Dominik GóreckiDominik Górecki

NOWA OFERTA NOWA OFERTA 
W GRÓJECKIM W GRÓJECKIM 
OŚRODKU KULTURYOŚRODKU KULTURY
Dopiero co zakończyliśmy poprzedni sezon artystyczny, 
a kolejny już przed nami. Przygotowaliśmy szeroki wa-
chlarz warsztatów dla dzieci, młodzieży oraz seniorów. 
Każdy może znaleźć coś dla siebie — od zajęć plastycz-
nych, poprzez śpiew, taniec czy gimnastykę. 
Kontynuowane będą zajęcia plastyczne, warsztaty z cera-
miki, tańca nowoczesnego oraz towarzyskiego dla dzieci 
i młodzieży. Nie zabraknie także zumby i gimnastyki dla 
seniorów. W dalszym ciągu prowadzimy jogę, chór oraz 
wokalną grupę dziecięcą, a także  teatr dziecięcy – na 
zajęcia zgłasza się coraz więcej chętnych. Podobnie, jak 
w latach ubiegłych, dużym zainteresowaniem cieszą się 
warsztaty emisji głosu ze światowej sławy tenorem. Kon-
tynuujemy także zajęcia dla miłośników gier komputero-
wych i planszowych oraz szachów. Spotkania w ramach 
DKF (Dyskusyjnego Klubu Filmowego) Jasminum nadal 
będą odbywać się w ustalonym terminie. Po dłuższej 
przerwie zostanie także uruchomiona Pracownia Orange. 
Teatr Rodzinny TR także wznowi swoją działalność i przyj-
mie do swojego grona nowych aktorów w ramach castin-
gu, który ogłosimy wkrótce. Seanse filmowe w naszym 
kinie odbywają się regularnie w każdy weekend. Wycho-
dząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, udało nam 
się poszerzyć ofertę. Długo oczekiwaną nowością będzie 
balet dla dzieci oraz taniec współczesny „modern jazz”. 
Zajęcia te poprowadzi choreograf i pedagog tańca współ-
czesnego, mająca imponujące doświadczenie i dorobek 
artystyczny. Taniec jazzowy to styl, który zawiera w sobie 
elementy baletu, tańca modern oraz akrobatyki i cieszy 
się na świecie dużym zainteresowaniem. Będziemy także 
prowadzić kurs „tanga argentyńskiego” z doświadczonym 
i pełnym zapału trenerem. Uruchomimy także warsztaty 
fotografii z uznaną osobą w świecie artystycznym, wy-
konującą sesje m.in. dla znanych agencji modelingu, a 
także dla popularnego na świecie magazynu „Vogue”. 
Cieszy także fakt, że możemy umożliwić naukę rysunku i 
malarstwa z wykwalifikowaną i artystycznie uzdolnioną 
malarką. Nowością będą zajęcia instrumentalne, czyli 
nauka gry na: trąbce, waltorni, saksofonie i pianinie, 
prowadzone przez absolwenta Uniwersytetu Muzycz-
nego im. F. Chopina w Warszawie. Jak widać, oferta jest 
dosyć bogata, jak na nasze skromne warunki lokalowe, 
jednak  – przy współpracy i uprzejmości osób prowadzą-
cych wszystkie zajęcia  –  udało się sporządzić obszerny 
harmonogram zajęć. Szczegółowych informacji udziela 
sekretariat Grójeckiego Ośrodka Kultury, gdzie także 
można zapisać się na wybrane warsztaty. Serdecznie za-
praszamy i życzymy wielu pomysłów i twórczego zapału 
podczas przygody z GOK-iem. 
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Rządowe propozycje, 
choć póki co nie zo-
stały przegłosowane w 
parlamencie, a co za 

tym idzie – nie weszły w życie, 
budzą ogromne kontrowersje w 
środowiskach nauczycielskich i 
samorządowych. Zakładają one 
bowiem znacznie silniejszy niż 
do tej pory nadzór kuratoriów nad 
placówkami oświatowymi.

Pięciu zamiast trzechPięciu zamiast trzech
Obecnie kuratoria oświaty mają 
3 przedstawicieli w komisjach 
konkursowych przy wyborze dy-
rektora szkoły. Taką samą liczbę 
reprezentantów ma organ prowa-
dzący. Natomiast po dwie osoby 
do komisji mogą oddelegować 
rada rodziców i rada pedagogicz-
na, natomiast po jednym związki 
zawodowe działające w szkole.
Jeżeli proponowane przez Prawo 
i Sprawiedliwość zmiany wejdą 
w życie, kuratoria zyskają dwa 
dodatkowe miejsca w komisjach 
konkursowych. Liczba przedsta-
wicieli delegowanych przez sa-
morządy i inne organy pozostanie 
taka sama. 
„W celu zapewnienia wszystkim 
uczniom jak najlepszych warun-
ków kształcenia, wychowania 
oraz opieki, niezmiernie ważne 
jest, aby stanowisko dyrektora 
szkoły lub placówki zajmowała 
osoba, która gwarantuje należyte 
wykonanie powierzanych jej za-

dań, ale również która swoją wie-
dzą, doświadczeniem i postawą 
umożliwi najlepsze funkcjonowa-
nie i organizację pracy kierowanej 
przez nią szkoły lub placówki” – 
argumentuje propozycje zmian w 
prawie Dariusz Piontkowski, który 
obecnie pełni funkcję sekretarza 
stanu w Ministerstwie Edukacji i 
Nauki.
Wybór dyrektora szkoły po ewen-
tualnych zmianach w prawie wciąż 
pozostanie w kompetencjach ko-
misji konkursowej. Jednak kurato-
rium będzie w nich miało większą 
reprezentację niż dotychczas. 

Kurator odwoła dyrektoraKurator odwoła dyrektora
Duże kontrowersje w środowi-

Pod większym nadzorem
Rząd chce zmian w prawie oświatowym. Według planów kuratorium zyska większe możliwości przy wyborze dyrektora szkoły. 
Ale to nie wszystko – kurator będzie mógł odwołać dyrektora, nawet wbrew organowi prowadzącemu. Zdecyduje też o tym, która 
organizacja pozarządowa będzie mogła prowadzić w szkole zajęcia, a która nie. 

skach szkolnych budzi także 
temat wzmocnienia nadzoru ku-
ratoriów nad szkołami, a właści-
wie nad działaniami dyrektora. 
Jeżeli urzędnik przeprowadzi w 
placówce kontrolę i wyda zale-
cenia, placówka będzie musiała 
je zrealizować. Gdy nie posłucha, 
kurator będzie miał prawo za-
wnioskować do organu prowa-
dzącego o odwołanie dyrektora 
bez wypowiedzenia. 
Samorządy nie będą mogły 
sprzeciwić się woli kuratora i 
zatrzymać na stanowisku szefa 
szkoły. Jeśli same go nie odwo-
łają, po 14 dniach kadencja dy-
rektora i tak wygaśnie z mocy 
decyzji kuratorium.

Kurator otrzyma też uprawnienia 
do składania wiążących wnio-
sków do organu prowadzącego 
o zawieszenie dyrektora w spra-
wach dotyczących bezpieczeń-
stwa uczniów. Procedura będzie 
możliwa nawet bez wszczęcia po-
stępowania dyscyplinarnego.

Najpierw opinia, potem zajęciaNajpierw opinia, potem zajęcia
Resort edukacji chciałby również, 
aby dyrekcja musiała obowiąz-
kowo pytać kuratorium o opinię 
w sprawie zajęć prowadzonych 
w szkole przez organizacje poza-
rządowe. Bez pozytywnej oceny 
NGO nie będzie mogło ich zor-
ganizować. Dyrektor będzie także 
zmuszony do przedstawiania ro-

dzicom (lub pełnoletniemu ucznio-
wi) informacji o treściach i celach 
zajęć. 
Przeciwnicy takiego pomysłu mó-
wią o „uznaniowości” kuratorium, 
które będzie mogło decydować o 
tym, czy dana organizacja popro-
wadzi dodatkowe zajęcia w szkole 
czy nie. Istnieje bowiem zagroże-
nie, że zgody nie otrzymają NGO, 
którym nie po drodze z polityką 
obecnego rządu. Ponadto, opinia to 
kolejny wymóg formalny, a tych w 
polskim systemie edukacji jest już 
bardzo dużo. 

Prewencyjna cenzura?Prewencyjna cenzura?
Nauczycielskie związki zawodowe 
mocno sprzeciwiają się wzmocnie-
niu władzy kuratorium. – To kolej-
ny przykład wzmocnienia organów 
nadzoru kosztem innych stron, 
które biorą udział w zarządzaniu 
szkołą – powiedział Krzysztof 
Baszczyński, wiceprezes Związku 
Nauczycielstwa Polskiego (ZNP). 
– Nowe uprawnienia kuratorów 
to broń, która może spacyfikować 
niepokornych dyrektorów – twier-
dzi działacz.
– Kurator otrzymuje tak nieba-
gatelne narzędzie do dyscyplino-
wania nauczycieli, dyrektorów, 
uczniów, rodziców, samorządów, 
że on de facto staje się cenzurą pre-
wencyjną – to z kolei wypowiedź 
Sławomira Broniarza, prezesa ZNP 
dla Radia Tok Fm. 

Dominik GóreckiDominik Górecki

Miniter Edukacji i Nauki Przemysław Czernek - jeden z orędowników wzmocnienia uprawnień kuratoriów

„Niemożliwe staje się możliwe” – spotkanie grupy Erasmus+ w Neapolu
W trzecim tygodniu lipca grupa 
z Liceum Ogólnokształcącego 
im. Piotra Skargi w Grójcu, w 
ramach projektu Erasmus+ 
„Impossible becomes possible 
– young entrepreneurs in 
action", uczestniczyła w 
spotkaniu odbywającym się 
we Włoszech. Było to drugie 
wakacyjne spotkanie, gdyż po 
greckiej wyspie Kos, tym razem 
uczniowie odwiedzili Neapol. 

Pandemia spowodowała, 
że dużo pracy uczest-
nicy projektu wykonali 
online, ale była okazja 

do wspólnego spotkania, pracy w 
szkole i prezentacji jej efektów.

Włoski zawrót głowyWłoski zawrót głowy
Kilkumiesięczne przygotowa-
nia i wspólna zdalna praca dały 
szansę i możliwość zawiązania 
znajomości. Już na lotnisku zo-
staliśmy gorąco przyjęci przez 
nauczycieli i uczniów z Liceum 
Don Lorenzo Milani. Wraz z 
nami do Neapolu przybyły grupy 
z Grecji, Danii i Hiszpanii – part-
nerzy projektu. Uczniowie dys-

kutowali o dziedzictwie narodo-
wym, poszerzali wiedzę o swo-
ich miastach i regionach, wspól-
nie tworzyli plakaty i poznawali 
lokalną kulturę. Przez kilka dni 
mieliśmy okazję podziwiać Ne-
apol – wybrzeże z widokiem 
na Wezuwiusza, zamek Nuovo, 
plac Plebiscytu oraz urokliwe 
uliczki, po których przemierzały 
dziesiątki turystów. Oglądaliśmy 
wystawy we Włoskim Muzeum 
Sztuki, podziwiając dzieła Ty-
cjana, El Greca czy Caravaggio. 
Zwiedzaliśmy Aragoński Zamek 
w Baia. Duże wrażenie zrobiło 
zatopione miasto Baia, które po-
dziwialiśmy przez oszklone dno 
łodzi cymba oraz grota Sybilli 
Kumańskiej. 
Projekt to nie tylko wspólna pra-
ca, ale także poznawanie lokalnej 
kultury, wymiana doświadczeń, a 
przede wszystkim poszerzanie 
własnej wiedzy i przełamanie ba-
riery językowej. 

Wrażenia i refleksjeWrażenia i refleksje
Iza: „Projekt Erasmus + to nie 
tylko okazja do wzbogacenia 

umiejętności językowych, czy 
odwiedzenia nowego kraju. Era-
smus to przede wszystkim ludzie 
– nowe znajomości, przyjaźnie 
pozostające na długo po zakoń-
czeniu projektu i kultura, jaką 
razem możemy odkryć i którą 
możemy się wymieniać. Będąc 
w międzynarodowym gronie, 
mieliśmy okazję poznać kulturę 
wszystkich krajów uczestniczą-
cych, ale szczególnie kulturę 

włoską, której nic nie jest w sta-
nie pokazać tak, jak bezpośred-
nie doświadczenie jej na różnych 
płaszczyznach. Polecam projekt 
Erasmus + każdemu, nawet temu, 
kto nie jest do końca pewny swo-
ich umiejętności językowych – 
ten projekt to również dobra oka-
zja do ich poprawienia!”.
Ola: „Włochy, jako jedna z ko-
lebek kultury i historii europej-
skiej, reprezentują swoimi za-
bytkami przekrój całej historii, 
co mnie, jako uczennicy klasy 
humanistycznej, niezwykle się 
podobało. Podczas zwiedzania 
mieliśmy okazję zobaczyć liczne 
miejsca, noszące na sobie znamię 
historii. Zaczynając od zatopio-
nego starożytnego miasta Baia, 
poprzez mury zamkowe wieków 
średnich, aż po bardziej współ-
czesne budynki. To wszystko 
tworzy i w wyjątkowy sposób 

łączy tę część Włoch i nadaje jej 
niezwykłego i historycznego wy-
miaru. Naprawdę warto to zoba-
czyć”.
Oskar: „Wyjazd do Neapolu oraz 
udział w projekcie Erasmus+ 
oceniam bardzo pozytywnie. 
Zwiedziłem wiele niesamowi-
tych miejsc takich jak średnio-
wieczne zamki, muzea czy za-
lane miasto. Projekt nie skupiał 
się na samym zwiedzaniu, ale 
także na integracji międzynaro-
dowej, co pozwoliło mi nawiązać 
nowe znajomości, a nawet przy-
jaźnie. Już w trakcie pobytu we 
Włoszech zauważyłem znaczną 
poprawę pewności siebie w po-
sługiwaniu się językiem angiel-
skim oraz poprawę płynności w 
wymowie. Wyjazd do Neapolu to 
przygoda, którą będę wspominał 
z uśmiechem na twarzy. Żałuję, 
że nie mogłem zostać tam dłużej. 
Udział w projekcie Erasmus+ był 
jedną z najlepszych decyzji, jakie 
podjąłem”. 
Julia: „Bardzo cieszę się, że mia-
łam możliwość wzięcia udziału 
w wycieczce projektu Erasmus+. 
Podczas niej poznałam wło-
ską kulturę i zwiedziłam wiele 
miejsc. Wizyta pozwoliła mi za-
przyjaźnić się z fantastycznymi 
ludźmi z różnych krajów. Po-
mogła mi kształcić umiejętności 
w posługiwaniu się językiem 
angielskim. Ta podróż zawsze 
będzie przeze mnie bardzo mile 
wspominana”. 
Szczegóły projektu oraz wizyt są 
dostępne na stronie www.impos-
siblebecomespossible.eu 

LO GrójecLO Grójec
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Wakacje z GOK-iem pełne wrażeń! Wakacje z GOK-iem pełne wrażeń! 
Projekt pod nazwą „Wakacje z 
GOKiem” to oferta kulturalno- 
rozrywkowa skierowana do 
dzieci i młodzieży z gminy 
Grójec. Od początku wakacji 
trwały zapisy na różnego rodzaju 
imprezy, wydarzenia, warsztaty 
oraz wycieczki. Głównym 
organizatorem był Grójecki 
Ośrodek Kultury. 

Tuż po rozdaniu świa-
dectw i dyplomów z 
okazji zakończenia roku 
szkolnego, 29 czerwca w 

Ogródku Jordanowskim odbyło się 
oficjalne rozpoczęcie „Wakacji z 
GOKiem”.  Był dmuchaniec, ple-
ner malarski, warsztaty wokalne, 
taneczne oraz quiz filmowy. Dzieci 
uczestniczyły żywo we wszystkich 
warsztatach, radośnie tańcząc, śpie-
wając i rysując. Powstały wspaniałe 
prace. 
6 lipca przyszedł czas na wycieczkę 
do Piaseczna oraz podróż zabytko-
wą kolejką wąskotorową. Po do-
tarciu na miejsce, dzieci zwiedziły 
stacje kolejki, a następnie kolejka 
zawiozła uczestników do Runowa, 
gdzie czekało ognisko i kiełbaski 
oraz gry i zabawy. 

Zwierzęta i rośliny Zwierzęta i rośliny 
Kolejna wycieczka odbyła się 20 

lipca.  Grupa 40 latorośli, w tym 
uczestnicy warsztatów ekologicz-
nych, upcyklingu, robotyki Photon, 
budowy domków dla owadów, wy-
brała się na wycieczkę do Miejskie-
go Ogrodu Zoologicznego w War-
szawie oraz Ogrodu Botanicznego 
PAN w Powsinie.
W trakcie wycieczki dzieci, pod 
przewodnictwem pracowników 
ZOO zwiedziły zagrody z dzikimi 
zwierzętami, zobaczyły mnóstwo 
gatunków ryb w akwarium, były w 
terrarium oraz insektarium.  Prze-
wodnicy skrupulatnie opowiedzieli 
o każdym z odwiedzanych gatun-
ków, a także przytoczyli historie 
dotyczące bezpośrednio niektó-

rych zwierząt, jak słoni, lwów czy 
rodziny goryli.  Później wyprawa 
ruszyła do Ogrodu Botanicznego, 
gdzie dzieci miały okazję zoba-
czyć mnóstwo zieleni i najróżniej-
szych gatunków roślin, kwiatów, 
krzewów, drzew, czy kaktusów. W 
tamtejszych szklarniach zachowa-
no klimat tropikalny oraz pustynny 
- suchy, gdzie rosły unikalne, egzo-
tyczne gatunki. Podczas warsztatów 
dot. rozmnażania roślin, dzieci wła-
snoręcznie przygotowały nasadziły 
własne rośliny w doniczkach, które 
zabrały do domów. Wycieczka do 
Ogrodu Zoologicznego i Ogrodu 
Botanicznego wraz z zajęciami 
edukacyjnymi zostały ufundowa-

WAKACJE Z GMINĄ GRÓJECWAKACJE Z GMINĄ GRÓJEC
Zajęcia sportowe, eksperymenty 
naukowe, pogadanki edukacyjne, 
aktywność na świeżym powietrzu – tak 
wyglądały półkolonie rehabilitacyjne 
zorganizowane w tym roku w gminie 
Grójec.
W projekcie wzięło udział 130 dzieci. 
Turnusy trwały dwa tygodnie, a na 
życzenie rodziców – nawet trzy. Zajęcia 
odbywały się w PSP nr 1 i PSP nr 2. 
Zatrudnionych było 11 nauczycieli i 5 
rehabilitantów. Głównym celem półkolonii była korekta wad postaw. 
Całe przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Wydział Edukacji Urzędu Gminy 
i Miasta Grójec oraz Akademię Nauki. Projekt był w 100% finansowany ze środków 
Unii Europejskiej. Mogli w nim wziąć udział wszyscy uczniowie klas 1-4 z gminy 
Grójec. Uczestniczyli w zajęciach zupełnie bezpłatnie.
- Czas nauki zdalnej, ograniczenia w funkcjonowaniu boisk i obiektów sportowych 
bardzo negatywnie wpłynęły  na rozwój fizyczny dzieci. Dlatego nawiązaliśmy 
współpracę z Akademią Nauki i zorganizowaliśmy sportowe półkolonie dla naszych 
uczniów. Cieszę się ogromnie z dużego zainteresowania. Dziękuję pani Jowicie 
Walickiej i panu Tadeuszowi Buzarewiczowi z Akademii Nauki oraz dyrektorom 
naszych szkół, szczególnie pani Elżbiecie Zakrzewskiej i panu Dariuszowi Fijałkow-
skiemu za wszelką pomoc w organizacji wypoczynku letniego dla dzieci — mówi 
Monika Kozłowska, naczelnik Wydziału Edukacji, koordynator akcji. 
Oferta była skierowana do klas 1-4 wszystkich szkół podstawowych w gminie Gró-
jec. Odnotowaliśmy  ponad 150  zgłoszeń, ale ostatecznie w półkoloniach uczest-
niczyło  130 dzieci. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku przez 8 godzin 
dziennie. 
Organizatorzy zapewnili: możliwość udziału dziecka w codziennych zajęciach 
grupowych przez okres 2 lub 3 tygodni, realizację programu rehabilitacyjnego – 
korekcji wad postawy, realizację programu edukacyjnego, jeden ciepły posiłek, 
ubezpieczenie dziecka,  opiekę wykwalifikowanych instruktorów i pedagogów, a 
także wykład dla rodziców dotyczący zdrowia fizycznego najmłodszych.  
- Wraz z burmistrzem Dariuszem Gwiazdą mieliśmy okazję obserwować zajęcia, roz-
mawiać z nauczycielami i dziećmi. Uczniowie bardzo pozytywnie wypowiadali się o 
zajęciach, jedyna krytyka dotyczyła posiłków. W związku z tym poprosiliśmy firmę 
cateringową o dostosowanie menu do upodobań dzieci. Gry i zabawy integracyjne, 
zajęcia edukacyjne, plastyczne oraz zajęcia ruchowe, zdrowy posiłek, ruch na świe-
żym powietrzu – to wszystko służy prawidłowemu rozwojowi dzieci. Takie półko-
lonie to też duże wsparcie dla rodziców, którzy często mają kłopot ze znalezieniem 
opieki dla dzieci przez okres dwumiesięcznych wakacji. Dlatego będziemy podobne 
projekty realizować w przyszłości – dodaje Monika Kozłowska
- Jestem pracownikiem Akademii Nauki, która realizuje projekt związany z fizjote-
rapią. Na zajęciach zaprezentowałem dzieciom kilka eksperymentów naukowych, 
które bardzo  im się podobały. To ciekawa wiedza, którą dzieciaki mogą zdobyć. 
Większość dzieci lubi chłonąć wiedzę właśnie  z doświadczeń. Oprócz tego popro-
wadziłem zajęcia na temat tego, czym jest nasz mózg, intelekt, jak to się przekłada 
na nasze życie codzienne. Nad inteligencją jak i nad naszą sylwetką  jesteśmy w 
stanie pracować – opowiada Łukasz, jeden z prowadzących zajęcia.              
                                                                    Informacja prasowa Urzędu Gminy i Miasta Grójec 

ne w ramach projektu 
"EKO Stacja - Razem 
dla planety", dofinan-
sowanego ze środków 
Fundusz Naturalnej 
Energii.

Rowerem przez gminę GrójecRowerem przez gminę Grójec
27 lipca w asyście  Stowarzyszenia 
WGR Rowerowy Grójec, pracow-
ników oraz dyrektor ośrodka młodzi 
cykliści udali się na rajd rowerowy 
do "Leśnego Zakątka" w Lisówku. 
W drodze prowadziło na przemian 
radosne słoneczko i orzeźwiający 
deszczyk. Po niespełna godzinie grupa 
dotarła do celu. Dzieci posmakowały 
pieczonych kiełbasek z ogniska, zwie-
dziły stadninę koni i zapoznały się z 
sympatycznymi kozłami. Nie zabrakło 
czasu na zabawę na huśtawkach, fikoł-
ki na trampolinie i grę w piłkę nożną. 
Dzieci były bardzo dzielne, pokonały 
na swoich rowerkach trasę 20 km.  
Rodzice mogą być dumni ze swoich 
pociech, najmłodsza uczestniczka to 
7-latka. Już po powrocie uczestnicy 
dopytywali o kolejną wycieczkę. 

Szmaciaki, myszory i inneSzmaciaki, myszory i inne
Druga połowa wakacji również była 
wypełniona różnymi atrakcjami dla 
dzieci. Od początku sierpnia trwały za-
pisy na bezpłatne warsztaty w ramach 
projektu "Eko Stacja - razem dla pla-
nety"! Młodzież wykonywała szma-
ciaki: Myszora Macieja, Dziewięcior-
nicę Olgę, Węża Wacława, Wieloryba 
Wołodzimierza, motyla Różę. Projekt 
"EKO Stacja - razem dla planety" 
jest realizowany dzięki grantowi fi-
nansowemu z Funduszu Naturalnej 
Energii. Organizatorem konkursu jest 
Operator Gazociągów Przesyłowych 
GAZ-SYSTEM S.A., a Partnerem 
Konkursu jest Fundacja „Za górami, 
za lasami”.

Kuchnia włoskaKuchnia włoska
Dużym zainteresowaniem i uznaniem 
pośród dzieci, cieszyły się warsztaty 

plastyczne o tematyce kuchni wło-
skiej. Uczestnicy wcielili się w rolę 
słynnych restauratorów, wykonują-
cych swoje popisowe dania. Wszyscy 
uwijali się jak pszczółki, zaangażowa-
nie było ogromne. Powstały wspaniałe 
pizzę i wyborne spaghetti. 

Segregacja i upcyklingSegregacja i upcykling
Innowacja i ekologia to pojęcia, które 
towarzyszyły podczas zajęć robotyki 
z photonami. Dzieci uczyły się se-
gregować odpady przy pomocy "ga-
dających" robotów, a w drugiej turze 
zajęć ekologicznych  zabrały się za 
popularne butelki plastikowe - bardzo 
wdzięczny, elastyczny surowiec, z 
którego można tworzyć co dusza za-
pragnie, choćby dekoracyjne doniczki, 
opakowania na prezenty, kubki, skar-
bonki czy solniczki. 
Zakończenie wakacji
Zwieńczeniem lata dla najmłodszych 
był Festiwal Kolorów w Ogródku 
Jordanowskim. W środę, 25 sierpnia 
ogródek przy parku miejskim ponow-
nie mienił się wszystkimi kolorami tę-
czy. Nie zabrakło uciech na dmuchań-
cu, gigantycznych baniek oraz kon-
kurencji przeciągania liny. Pojawił się 
nawet kolorowy klaun, który wycza-
rowywał z balonów zwierzaki i inne 
cuda. Dzięki uprzejmości jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej Grójec 
dzieci mogły wykąpać się w pianie, co 
było dla nich wielką frajdą. Na koniec 
został ogłoszony konkurs na czysty 
Ogródek Jordanowski. I tym razem 
dzieci miło zaskoczyły werwą i 
zapałem do wysprzątania miejsca 
zabawy. W nagrodę otrzymały ła-
kocie zasponsorowane przez firmę 
Ferrero. 

Grójecki Ośrodek Kultury Grójecki Ośrodek Kultury 
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Dlaczego chłopak z Warki za-Dlaczego chłopak z Warki za-
czął pisać thrillery i kryminały?czął pisać thrillery i kryminały?
Wydaje mi się, że miejsce pochodze-
nia nie odgrywa tutaj kluczowej roli. 
Przeczytałem mnóstwo świetnych 
powieści, których autorzy nie tylko 
pochodzili z różnych stron świata, 
ale i żyli w zgoła innych czasach.

Czego potrzeba do pisania? Czego potrzeba do pisania? 
Chęci, cierpliwości, efektywnego go-
spodarowania czasem, skłonności do 
wyrzeczeń, umiejętności obserwacji 
otoczenia i zarazem powstrzymywa-
nia się od wyciągania natychmiasto-
wych wniosków. A jeśli oprócz tego 
ktoś jeszcze posiada talent, to tym le-
piej dla niego oraz jego czytelników.

Pańska debiutancka powieść Pańska debiutancka powieść 
„Selekcjoner”, która ukazała „Selekcjoner”, która ukazała 
się dwa lata temu, rozgrywa się dwa lata temu, rozgrywa 
się w połowie lat 80. XX wieku się w połowie lat 80. XX wieku 
w Londynie. Można ją więc w w Londynie. Można ją więc w 
pewnym sensie uznać za krymi-pewnym sensie uznać za krymi-
nał retro. Nie myślał Pan, żeby nał retro. Nie myślał Pan, żeby 
z okazji 700-lecia uzyskania z okazji 700-lecia uzyskania 

Czas na thriller psychologicznyCzas na thriller psychologiczny

przez Warkę praw miejskich przez Warkę praw miejskich 
napisać powieść, która dzieje napisać powieść, która dzieje 
się w pańskim rodzinnym mie-się w pańskim rodzinnym mie-
ście?ście?
Warka ma już 700 lat? Dziękuję za 
przypomnienie. Od 2018 r. miesz-
kam na Śląsku, więc trochę wypa-
dłem z obiegu. Obecnie kończę pisać 
najnowszą powieść i coraz częściej 
rozmyślam nad kolejną. W tej chwi-
li najbardziej przemawiają do mnie 
dwa projekty. Fabuła jednego z nich 
zakłada, że akcja następnej powieści 
będzie się rozgrywać między innymi 
na Mazowszu. Jeśli zdecyduję się na 
ten projekt, to czytelnicy z moich ro-
dzinnych stron na pewno rozpoznają 
kilka znajomych miejsc.

Czym jest dla Pana powieść Czym jest dla Pana powieść 
kryminalna? Niektórym się kryminalna? Niektórym się 
wydaje, że to opis rozwikłania wydaje, że to opis rozwikłania 
zagadki zbrodni czy przestęp-zagadki zbrodni czy przestęp-
stwa, ale to również forma, któ-stwa, ale to również forma, któ-
ra mieści w sobie wątki obycza-ra mieści w sobie wątki obycza-
jowe, społeczne.jowe, społeczne.
Przede wszystkim historią do opo-

wiedzenia. Wplatanie w zagadkę 
kryminalną wątków obyczajowych 
dodaje zdarzeniom fabularnym re-
alizmu. Czytelnik pragnie poczuć, 
że historia mogłaby się wydarzyć na-
prawdę, a zadaniem autora jest mu to 
jak najbardziej umożliwić.

Życie codzienne, media, filmy? Życie codzienne, media, filmy? 
Z czego czerpie Pan inspiracje Z czego czerpie Pan inspiracje 

w twórczości?w twórczości?
W moim przypadku to przychodzi 
samo. Zazwyczaj wtedy, kiedy nie 
myślę o pisaniu, tylko zajmuję się 
właśnie tzw. „codziennym życiem”. 
To sprawia, że wierzę na słowo in-
nym autorom, którzy opowiadają, 
że wpadli na pomysł na powieść pod 
prysznicem albo w trakcie porządko-
wania strychu. A jeśli chodzi o filmy, 
muzykę, powieści albo wydarzenia, 
to na pewno mają wpływ na moją 
twórczość, tylko, że raczej dzieje się 
to podświadomie. Natomiast świa-
domie na pierwszym miejscu swoich 
inspiracji wymieniłbym komiksy. 

„Świetnie skonstruowana in-„Świetnie skonstruowana in-
tryga i doskonale nakreśleni tryga i doskonale nakreśleni 
bohaterowie to znaki szczegól-bohaterowie to znaki szczegól-
ne thrillera Napisz mi jak zabić. ne thrillera Napisz mi jak zabić. 
Dorian Zawadzki po raz kolej-Dorian Zawadzki po raz kolej-
ny udowadnia, że jest prawdzi-ny udowadnia, że jest prawdzi-
wym mistrzem w budowaniu wym mistrzem w budowaniu 
napięcia!” – to opis z okładki napięcia!” – to opis z okładki 
pańskiej najnowszej książki za-pańskiej najnowszej książki za-
tytułowanej „Napisz mi jak za-tytułowanej „Napisz mi jak za-

bić”. Jest jakaś recepta na kon-bić”. Jest jakaś recepta na kon-
struowanie intryg i budowanie struowanie intryg i budowanie 
napięcia?napięcia?
Tak, jedna. Każdy rozdział powi-
nien kończyć się w najciekawszym 
momencie. Ta zasada nie dotyczy 
tylko tego ostatniego, który kończy 
powieść.
 
W „Napisz mi jak zabić” po-W „Napisz mi jak zabić” po-
jawia się postać Maksymiliana jawia się postać Maksymiliana 
G. oskarżonego o zgwałcenie i G. oskarżonego o zgwałcenie i 
zabójstwo kilku młodych męż-zabójstwo kilku młodych męż-
czyzn, który przenosi się ze Ślą-czyzn, który przenosi się ze Ślą-
ska na południowe Mazowsze. ska na południowe Mazowsze. 
Prawda czy fikcja literacka?Prawda czy fikcja literacka?
Na szczęście ta postać i związany z 
nią wątek fabularny nie ma swoje-
go odpowiednika w rzeczywistości. 
Mieszkańcy południowego Mazow-
sza mogą spać spokojnie.

Nad czym Pan teraz pracuje?Nad czym Pan teraz pracuje?
To thriller psychologiczny z elemen-
tami grozy. 

Odsłoni Pan rąbka tajemnicy Odsłoni Pan rąbka tajemnicy 
naszym Czytelnikom? naszym Czytelnikom? 
Niestety nie mogę nic więcej zdra-
dzić. Mam taką zasadę, że nie roz-
prawiam o powieści, dopóki nie 
zostanie ukończona. Proszę o cier-
pliwość.

Rozmawiał Tomasz PlaskotaRozmawiał Tomasz Plaskota

Z Dorianem Zawadzkim, autorem thrillerów i kryminałów pochodzącym z Warki, a 
obecnie mieszkającym na Śląsku, rozmawia Tomasz Plaskota.

   Spółdzielnia Mieszkaniowa    Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„SAMOPOMOC” „SAMOPOMOC” 

Specjalizujemy się w świadczeniu usług zarządzania nie-
ruchomościami na rzecz zasobów własnych i wspólnot 
mieszkaniowych. SM „Samopomoc” działa od 1959 r.

W związku z dostosowywaniem działalności do potrzeb 
rynkowych poszukujemy osób do pracy na stanowisko:

Konserwator/Pracownik Techniczny
Zakres czynności:

• przeglądy w celu sprawdzenia poprawności działania 
instalacji i urządzeń w budynkach, 

• lokalizowanie i usuwanie awarii instalacji technicznych 
w budynkach (wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrze-

wania, gazowe, elektryczne),  
• bieżąca konserwacja i planowane remonty instalacji 

technicznej w budynkach,
Wymagania:

• doświadczenie w pracy przy instalacjach wodno-kanali-
zacyjnych, c.o., gazowych, i/lub elektrycznych

• aktualne badania do pracy na wysokości powyżej 
3m (bądź możliwość ich wykonania) – warunek koniecz-

ny,
• mile widziane uprawnienia SPE lub gotowość do ich 

wykonania,  
• samodzielność i umiejętność rozwiązywania problemów, 
• systematyczność i rzetelność w realizacji obowiązków,  

• umiejętność pracy w zespole, 
• prawo jazdy kat. B 

Oferujemy: 
• miejsce pracy: Zasoby S.M. SAMOPOMOC 

• stabilne warunki zatrudnienia

Aplikacje prosimy kierować na adres jak w nagłówku lub 
serwis.wbloku@op.pl 

Prosimy o umieszczenie w swojej aplikacji oświadczenia: 
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie udostępnionych w 

dokumentacji rekrutacyjnej innych danych osobowych, 
niż wymienione w art. 221§1 Kodeksu Pracy, przez Spół-

dzielnię Mieszkaniową Samopomoc w Grójcu, w celu 
przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego 

na stanowisko: Konserwator / Pracownik Techniczny.”
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Niszczejący budynek, gdzie 
kiedyś mieścił się kultowy lokal 
"Modrzewianka", w końcu 
doczekał się rozbiórki. 29 lipca 
rozpoczęły się pracę związane 
z porządkowaniem terenu 
znajdującego się przy Grójeckim 
Ośrodku Kultury.

MMała gastronomia ała gastronomia 
mieszcząca się obok, mieszcząca się obok, 
także została zrów-także została zrów-
nana z ziemią. Do ro-nana z ziemią. Do ro-

zebrania pozostał stary, betonowy zebrania pozostał stary, betonowy 
murek, kiedyś nazywany „grzędą”. murek, kiedyś nazywany „grzędą”. 
W 2019 r. samorząd kupił te tere-W 2019 r. samorząd kupił te tere-
ny, a podczas sesji Rady Miejskiej ny, a podczas sesji Rady Miejskiej 
w Grójcu w lutym została podjęta w Grójcu w lutym została podjęta 
uchwała, zabezpieczająca 150 tys. uchwała, zabezpieczająca 150 tys. 
zł na uporządkowanie tego terenu zł na uporządkowanie tego terenu 

Rewitalizacja terenów przy Grójeckim Ośrodku Kultury
oraz rozbiórkę dwóch drewniaków, oraz rozbiórkę dwóch drewniaków, 
przy ul. Kościelnej i Mogielnickiej.przy ul. Kościelnej i Mogielnickiej.
Stara "Modrzewianka", gdzie w Stara "Modrzewianka", gdzie w 
ostatnim czasie mieścił się bar z ostatnim czasie mieścił się bar z 
kuchnią azjatycką, posłużyła jako kuchnią azjatycką, posłużyła jako 
magazyn dla przechodzącego mo-magazyn dla przechodzącego mo-

dernizację Grójeckiego Ośrodka dernizację Grójeckiego Ośrodka 
Kultury. Burmistrz Dariusz Gwiaz-Kultury. Burmistrz Dariusz Gwiaz-
da poinformował, że tereny zostaną da poinformował, że tereny zostaną 
włączone do projektu rewitalizacji włączone do projektu rewitalizacji 
parku miejskiego. parku miejskiego. 
"Teren znajduje się w obszarze re-"Teren znajduje się w obszarze re-

witalizacji i będzie dostosowany witalizacji i będzie dostosowany 
funkcjonalnie do parku miejskiego funkcjonalnie do parku miejskiego 
i Ośrodka Kultury. W przyszłości, i Ośrodka Kultury. W przyszłości, 
jeśli Gmina Grójec uzyska zapew-jeśli Gmina Grójec uzyska zapew-
nienie otrzymania środków ze-nienie otrzymania środków ze-
wnętrznych, teren ten pozwoli na wnętrznych, teren ten pozwoli na 
zaprojektowanie nowego budynku zaprojektowanie nowego budynku 
GOK lub rozbudowę istniejącego" GOK lub rozbudowę istniejącego" 
– napisał na swoim profilu społecz- napisał na swoim profilu społecz-
nościowym Facebook.nościowym Facebook.
Renowacji doczeka się również Renowacji doczeka się również 
stary budynek dworca PKS. Przy-stary budynek dworca PKS. Przy-
pomnijmy, że spór o niszczejący pomnijmy, że spór o niszczejący 
budynek trwa od 2013 r. We wrze-budynek trwa od 2013 r. We wrze-
śniu 2020 r. burmistrz zgłosił na śniu 2020 r. burmistrz zgłosił na 
sesji rady projekt uchwały zmiany sesji rady projekt uchwały zmiany 
planu miejscowego dla dworca planu miejscowego dla dworca 

PKS. Radni przychylili się do po-PKS. Radni przychylili się do po-
mysłu burmistrza. Stara poczekal-mysłu burmistrza. Stara poczekal-
nia ma zamienić się w lokal siecio-nia ma zamienić się w lokal siecio-
wej cukierni Putka.wej cukierni Putka.
W dalszym ciągu nie ma ostatecz-W dalszym ciągu nie ma ostatecz-
nej decyzji konserwatora zabytków nej decyzji konserwatora zabytków 
odnośnie rozbiórki "drewniaka" odnośnie rozbiórki "drewniaka" 
przy ul. Mogielnickiej 6 oraz po-przy ul. Mogielnickiej 6 oraz po-
zwolenia na remont kamienicy przy zwolenia na remont kamienicy przy 
ul. Armii Krajowej 30. A odnośnie ul. Armii Krajowej 30. A odnośnie 
"drewniaka" przy ul. Kościelnej 3 "drewniaka" przy ul. Kościelnej 3 
– urząd uzyskał zgodę konserwa- urząd uzyskał zgodę konserwa-
tora zabytków na rozbiórkę, ale od tora zabytków na rozbiórkę, ale od 
wielu lat toczy się proces sądowy wielu lat toczy się proces sądowy 
w celu ustalenia właściciela dział-w celu ustalenia właściciela dział-
ki, na której stoi budynek.    ki, na której stoi budynek.    
                                                                                    RedakcjaRedakcja

Tak narodził się sukces grójeckich koszykarzy
Dokończenie ze s. 1Dokończenie ze s. 1

Najlepiej asystującymi zawodnikami Najlepiej asystującymi zawodnikami 
byli: kapitan drużyny Filip Poradzki, byli: kapitan drużyny Filip Poradzki, 
który został wybrany do najlepszej który został wybrany do najlepszej 
piątki MP 2021 i Antoni Juraszewski. piątki MP 2021 i Antoni Juraszewski. 
Daniel Grzejszczyk królował na ta-Daniel Grzejszczyk królował na ta-
blicach pod względem ilości zbiórek, blicach pod względem ilości zbiórek, 
przechwyty to ponownie najlepszy przechwyty to ponownie najlepszy 
wynik w Polsce Filipa Poradzkiego, a wynik w Polsce Filipa Poradzkiego, a 
prawdziwym "rim protectorem" (za-prawdziwym "rim protectorem" (za-
wodnik, którego zadaniem jest obrona wodnik, którego zadaniem jest obrona 
kosza i blokowanie rzutów) w turnieju kosza i blokowanie rzutów) w turnieju 
był Hubert Gaik. był Hubert Gaik. 

RywalizacjaRywalizacja
Największe emocje wśród kibiców Największe emocje wśród kibiców 
od zawsze budziła sportowa rywali-od zawsze budziła sportowa rywali-
zacja z Komorowem, czołową ekipą zacja z Komorowem, czołową ekipą 
województwa mazowieckiego. Do fi-województwa mazowieckiego. Do fi-
nałów Mistrzostw Polski zakwalifiko-nałów Mistrzostw Polski zakwalifiko-
wały się aż trzy drużyny z Mazowsza. wały się aż trzy drużyny z Mazowsza. 
 Mecze z Komorowem to takie derby  Mecze z Komorowem to takie derby 
Mazowsza w tym roczniku. Wygrane Mazowsza w tym roczniku. Wygrane 
były zawsze świętowane, a porażki były zawsze świętowane, a porażki 
bolały szczególnie. To sprawiało, że bolały szczególnie. To sprawiało, że 
cały czas chcieliśmy stawać się lepsi. cały czas chcieliśmy stawać się lepsi. 
Później do czołówki dołączyła jesz-Później do czołówki dołączyła jesz-
cze Jagielonka Warszawa, co sprawi-cze Jagielonka Warszawa, co sprawi-
ło, że rywalizacja na Mazowszu była ło, że rywalizacja na Mazowszu była 
naprawdę zacięta  –  opowiada trener naprawdę zacięta  –  opowiada trener 
Ireneusz Juraszewski.  Ireneusz Juraszewski.  

Złoto w 3x 3Złoto w 3x 3
Koszykarze z Grójca to również mi-Koszykarze z Grójca to również mi-

za trzy i tym samym zapewnił zwy-za trzy i tym samym zapewnił zwy-
cięstwo naszej drużynie. Kiedyś wy-cięstwo naszej drużynie. Kiedyś wy-
myśliłem sobie hasło: "Mistrzostwo myśliłem sobie hasło: "Mistrzostwo 
Polski  dla Grójca 2020". Niektórzy Polski  dla Grójca 2020". Niektórzy 
pukali się w czoło, a dziś marzenia się pukali się w czoło, a dziś marzenia się 
spełniły. Mały Grójec po raz pierwszy spełniły. Mały Grójec po raz pierwszy 
w swojej  historii, Mistrzem Polski! I w swojej  historii, Mistrzem Polski! I 
to w dyscyplinie Olimpijskiej. Płaczę to w dyscyplinie Olimpijskiej. Płaczę 
ze szczęścia i dumy z moich chłop-ze szczęścia i dumy z moich chłop-
ców — powiedział tuż po zakończo-ców — powiedział tuż po zakończo-
nym finale, trener Juraszewski.nym finale, trener Juraszewski.

Parkietowo Royal Apple CupParkietowo Royal Apple Cup
Do promocji i popularyzacji gró-Do promocji i popularyzacji gró-
jeckiej koszykówki przyczynił się z jeckiej koszykówki przyczynił się z 
pewnością prestiżowy turniej Par-pewnością prestiżowy turniej Par-
kietowo Royal Apple Cup, który był kietowo Royal Apple Cup, który był 
organizowany właśnie w naszym organizowany właśnie w naszym 
mieście. Co roku do Grójca ściągały mieście. Co roku do Grójca ściągały 
najlepsze drużyny w koszykówce najlepsze drużyny w koszykówce 
dziecięcej i młodzieżowej. Dzięki dziecięcej i młodzieżowej. Dzięki 
takim imprezom grójecka młodzież takim imprezom grójecka młodzież 
coraz bardziej  interesowała się ko-coraz bardziej  interesowała się ko-
szykówką. Ireneusz Juraszewski szykówką. Ireneusz Juraszewski 
zawsze starał się, by wszystko było zawsze starał się, by wszystko było 
na profesjonalnym poziomie, a przy na profesjonalnym poziomie, a przy 
okazji sprawiało dużo radości i frajdy okazji sprawiało dużo radości i frajdy 
uczestnikom i kibicom. Kilkudniowe uczestnikom i kibicom. Kilkudniowe 
święto koszykówki zdobyło uznanie święto koszykówki zdobyło uznanie 
w całej Polsce.w całej Polsce.
 - W związku z pandemią i chorobą  - W związku z pandemią i chorobą 

Filip Poradzki

Daniel Grzejszczyk

naszego przyjaciela, Jurka Żółcika, naszego przyjaciela, Jurka Żółcika, 
turniej jest zawieszony, ale mam na-turniej jest zawieszony, ale mam na-
dzieję, że niebawem wrócimy do tego dzieję, że niebawem wrócimy do tego 
projektu. Dla mnie jest to niewątpli-projektu. Dla mnie jest to niewątpli-
wie coś wspaniałego. Wyznaczni-wie coś wspaniałego. Wyznaczni-
kiem tego są zadowolone dzieciaki kiem tego są zadowolone dzieciaki 
i rodzice. Nigdy nie zapomnę, jak w i rodzice. Nigdy nie zapomnę, jak w 
czasie pobytu  na obozie sportowym czasie pobytu  na obozie sportowym 
w Koszalinie  jakiś chłopczyk biegł w Koszalinie  jakiś chłopczyk biegł 
za mną, krzycząc: „Proszę pana, ja za mną, krzycząc: „Proszę pana, ja 
pana pamiętam! Byłem u pana na pana pamiętam! Byłem u pana na 
najlepszym turnieju w życiu!”. To najlepszym turnieju w życiu!”. To 
chyba najlepsze, co mogłem usłyszeć. chyba najlepsze, co mogłem usłyszeć. 
Oczywiście wymaga to ogromnego Oczywiście wymaga to ogromnego 
zaangażowania i pracy wielu osób – zaangażowania i pracy wielu osób – 
zauważa Juraszewski. zauważa Juraszewski. 

Nasi w kadrach narodowychNasi w kadrach narodowych
Zwieńczeniem sukcesów i indywidu-Zwieńczeniem sukcesów i indywidu-
alnych osiągnięć koszykarzy MKS alnych osiągnięć koszykarzy MKS 
Grójec są powołania na zgrupowania Grójec są powołania na zgrupowania 
kadr reprezentacji Polski.  Filip Po-kadr reprezentacji Polski.  Filip Po-
radzki ma już za sobą pierwsze wy-radzki ma już za sobą pierwsze wy-
stępy w kadrze U15, Daniel Grzejsz-stępy w kadrze U15, Daniel Grzejsz-
czyk kontynuuje swoją przygodę z czyk kontynuuje swoją przygodę z 
basketem na zgrupowaniach kadry basketem na zgrupowaniach kadry 
Polski U14 i U15. Artur Niemiec, wy-Polski U14 i U15. Artur Niemiec, wy-
chowanek MKS Grójec i trenera Da-chowanek MKS Grójec i trenera Da-
riusza Fijałkowskiego, po raz kolejny riusza Fijałkowskiego, po raz kolejny 
został powołany na zgrupowanie został powołany na zgrupowanie 
reprezentacji Polski 3x3 w kategorii reprezentacji Polski 3x3 w kategorii 
wiekowej U-17. Mamy też pierwszą wiekowej U-17. Mamy też pierwszą 
reprezentantkę, Noemie Lisiecką, reprezentantkę, Noemie Lisiecką, 
uczestniczącą w zgrupowaniu kadry  uczestniczącą w zgrupowaniu kadry  
U-14. U-14.                           Szymon Wójcik                          Szymon Wójcik

strzowie całej Polski w koszykówce strzowie całej Polski w koszykówce 
3 na 3 w kategorii U15. Rozgrywki 3 na 3 w kategorii U15. Rozgrywki 
na jeden kosz, które odbyły się 27 na jeden kosz, które odbyły się 27 
sierpnia w Ostrowii Mazowieckiej sierpnia w Ostrowii Mazowieckiej 
dały upragnione złoto grójeckiej re-dały upragnione złoto grójeckiej re-
prezentacji. Filip Poradzki, Antek Ju-prezentacji. Filip Poradzki, Antek Ju-
raszewski, Antek Marciński, Daniel raszewski, Antek Marciński, Daniel 
Grzejszczyk i trener Juraszewski po-Grzejszczyk i trener Juraszewski po-
konali drużyny z Lublina, Włocław-konali drużyny z Lublina, Włocław-
ka, Zielonej Góry, żeby zmierzyć się ka, Zielonej Góry, żeby zmierzyć się 
w finale z drużyną ze stolicy kraju. w finale z drużyną ze stolicy kraju. 
W ostatnich sekundach Antoni Jura-W ostatnich sekundach Antoni Jura-
szewski popisał się celnym rzutem szewski popisał się celnym rzutem 

Noemie Lisiecka

Artur Niemiec z trenerem Dariuszem Fijałkowskim

Noemie Lisiecka



       KULTURA   9ŻYCIE GRÓJCA  |                  SIERPIEŃ 2021

Na początku roku infor-
mowaliśmy o zdobytej 
dotacji na organizację 
warsztatów ekologicz-

nych w kwocie 10 tys. złotych, 
by w niedługim czasie poszczy-
cić się kolejnym sukcesem. 

Środki zewnętrzneŚrodki zewnętrzne
Od Narodowego Centrum Kultu-
ry zyskaliśmy grant w wysokości 
26 tys. złotych na organizację 
święta ludowego, Grójeckie-
go Kogutka. Z końcem lipca, 
jak grom z nieba, spadła na nas 
wspaniała wiadomość. Nasz 
Ośrodek będzie jednym z dwustu 
domów kultury w całym kraju, 
które przejdą gruntowną moder-
nizację zaplecza informatyczne-
go w ramach programu Cyfrowa 
Konwersja Domów Kultury. Po-
zyskane środki na ten cel to osza-
łamiająca kwota ponad 160 tys. 
złotych! Najwspanialsze jest to, 
że to nie koniec dobrych wieści, 
bo już tydzień później dostali-
śmy potwierdzenie od Fundacji 
Orange – zbudujemy Pracownię 
Makerspace z drukarką 3D i plo-
terem laserowym!
Już od wielu lat Grójecki Ośro-
dek Kultury może poszczycić 
się sukcesami w pozyskiwaniu 
środków zewnętrznych na mo-
dernizację obiektu, organizację 
warsztatów czy wydarzeń kultu-
ralnych. Klub Gier i Fantastyki 
GROFAN, działający przy GOK, 
pozyskał ponad 20 tys. zł na pro-
jekt Geek Expansion (warsztaty 
robotyki, quizy, konkursy, festyn 
z grami planszowymi, turnie-
je). W 2018 r. Grójec wygrał w 
internetowym głosowaniu grant 
z Fundacji Orange na wybudo-
wanie w GOK-u profesjonalnej 
sali informatycznej – Pracowni 
Orange – do prowadzenia zajęć 
komputerowych i warsztatów ro-
botyki.

ModernizacjeModernizacje
W ostatnim roku, z uwagi na pan-
demię, musieliśmy przejść szereg 
modernizacji – zakupiliśmy pro-
fesjonalny sprzęt do realizacji 
streamingu naszych koncertów, 
zestaw krótkofalówek dla zespołu 
GOKu oraz efektowne oświetle-
nie sceniczne. Na kanale YouTu-
be oraz fanpage’u fejsbukowym 
mieszkańcy mogli oglądać na 
żywo chociażby 29. Finał Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. Do maja, dopóki instytucje 
kultury pozostawały zamknięte, 
zrealizowaliśmy kilka koncertów 
wraz z transmisją on-line, w tym 
duży projekt przeglądu lokalnych 
wokalistów i artystów tanecz-
nych, z rozbudowaną dekoracją 
sceny oraz efektów świetlnych, 
znany pod nazwą „Majówka z 
Kwitnącym GOK-iem”.
Również wizualnie nasza placów-
ka przeszła ogromną przemianę, 
co łatwo zauważyć, odwiedzając 
nasz budynek. Jest wesoło, żywo 
i kolorowo oraz kwieciście. I tak 
zamierzamy dalej działać!

Co dalej?Co dalej?
Dzięki ostatnio pozyskanym do-
tacjom Grójecki Ośrodek Kultury 
będzie działać znacznie spraw-
niej i z większym komfortem dla 

pracowników i animatorów. W 
niedługim czasie zainwestujemy 
sporo środków w zakup zaple-
cza informatycznego. Zakupimy 
szybkie dyski zewnętrzne, po-
jemne karty pamięci, podzespoły 
do komputerów montażowych, w 
tym bardziej rozbudowane karty 
graficzne dla obsługi większej 
ilości kamer, profesjonalne moni-
tory dla grafika i realizatora stre-
amingu, wysokiej jakości kamery 
oraz oświetlenie dla nich, osprzęt 
dla kamerzysty. To nie wszystko. 
W ramach Cyfrowej Konwersji 
zainstalujemy urządzenia oraz 
aplikacje mobilne, ułatwiające 
osobom słabosłyszącym oraz 
głuchoniemym komunikację z 
naszym personelem i korzysta-
nie z naszych usług (m. in. przy 
zakupie biletów czy zapisach na 
warsztaty). Oprócz inwestycji 
sprzętowych, nasza kadra przej-
dzie także szereg szkoleń z zakre-
su grafiki komputerowej, składu 
tekstu oraz montażu filmowego, 
aby sprawnie dzielić się obo-
wiązkami i profesjonalnie reali-
zować powierzone zadania.

Pracownia MakerspacePracownia Makerspace
Z kolei Pracownia Makerspace 
ma być nowym rozdziałem dla 
naszej działalności związanej z 
Pracownią Orange. Rozwijając 
to miejsce na przestrzeni lat, 
opiekunowie Pracowni zaczę-
li zauważać rosnącą potrzebę 
przeniesienia części warsztatów 
(w szczególności robotyki) z 
Orange do innych sal. Według 
naszych zamysłów, w przyszło-
ści Pracownia Orange skupi 
się wyłącznie na warsztatach 
komputerowych, montażu au-
dio-wideo czy tzw. Akademii 
Youtubera oraz nauce kodo-
wania z grami wideo, zaś za-
jęcia programowania robotów 
przeniesiemy do Pracowni Ce-
ramicznej za salą widowisko-
wo-kinową, w której kiedyś za-
mierzamy uruchomić Pracow-
nię Krawiecką. Korzystając  z 
okazji, jaką był tegoroczny 
nabór w programie Makerspa-
ce, zgłosiliśmy naszą salę pla-
styczną do niewielkiej prze-
budowy na potrzeby pracowni 
laserowej i druku 3D. Grant, 

Rok bicia rekordów w GOK
Ten rok, chociaż z wieloma problemami, okazał się dla Grójeckiego Ośrodka Kultury nader 
szczęśliwy. Wytężona praca nad pisaniem kolejnych wniosków w konkursach grantowych 
przyniosła obfite plony!

jaki wygraliśmy, pozwoli nam 
zainstalować  nowoczesną dru-
karkę 3D, materiały pomocni-
cze do jej obsługi, komputery 
do projektowania trójwymiaro-
wego, ploter laserowy do wy-
cinania w drewnie lub styro-
durze puzzli, a także domków 
dla owadów do samodzielnego 
składania czy breloczków, ga-
dżetów albo szkatułek – możli-
wości są niemal nieograniczo-
ne. W trakcie przygotowania 
sali zmodernizowany zostanie 
także ciąg wentylacyjny i za-
instalowana klimatyzacja po-
mieszczenia.

Projekt EKO StacjaProjekt EKO Stacja
Jako, że wspomnieliśmy o 
warsztatach budowy domków 
dla owadów, należy zwrócić 
uwagę, że przeprowadziliśmy 
je w ramach projektu „EKO 
Stacja”, realizowanego dzię-
ki grantowi finansowemu z 
Funduszu Naturalnej Energii. 
Organizatorem konkursu jest 
Operator Gazociągów Przesy-
łowych GAZ-SYSTEM S.A., a 
Partnerem Konkursu Fundacja 
„Za górami, za lasami”. Nawią-
zaliśmy współpracę ze Stowa-
rzyszeniem Robisz.to, którego 
instruktorzy prowadzą również 
warszawski FabLab, usiany 
tuzinem pracowni warsztato-
wych, takich jak Makerspace. 
To właśnie panowie z Robisz.
to podrzucili nam mnóstwo 
pomysłów jak zaplanować pro-
jekt naszej grójeckiej Pracow-
ni, za co bardzo dziękujemy, ta 
wiedza bardzo się przydała!

Ponad 200 tys. zł!Ponad 200 tys. zł!
Podsumowując, w roku 2021 
łącznie zdobyliśmy ponad 200 
tys. złotych ze środków ze-
wnętrznych, jest to rekord! By-
najmniej to nie koniec naszych 
planów dalszego rozwoju, po 
przeprowadzeniu modernizacji 
cyfrowej GOK i wybudowaniu 
Makerspace, naszym kolejnym 
celem jest uruchomienie warsz-
tatów modelarskich z malowa-
niem figurek, konstruowaniem 
modeli oraz dioram! Tak więc 
dzieje się w GOKu i będzie się 
działo.                       Info. GOKInfo. GOK

KUKURYKU 
PO WSZYSTKIE CZASY!
Powie ktoś: „Lato w pełni, a oni jeszcze nadają o kogutku?” Cóż, każdy 
projekt, w tym i Święto Kogutka Grójeckiego – przeprowadzone przez 
GOK, przy wsparciu Narodowego Centrum Kultury – zasługuje na re-
fleksję. Okazało się ono hitem, chociaż, oprócz bardzo licznych głosów 
podziwu, zachwytu i wdzięczności, pojawiły się też głosy zdziwienia, a 
nawet oburzenia i drwiny, z jednej strony stanowiące coś normalnego 
w pluralistycznym społeczeństwie, chętnie wypowiadającym się w me-
diach elektronicznych, z drugiej zaś wymagające komentarza.
O ten ostatni aż się prosi, choć najtrudniej jest tłumaczyć prawdy oczy-
wiste. Ile razy można piać, że u podstaw kultury narodowej leży kultura 
ludowa, z której czerpali natchnienie: Chopin, Moniuszko, Mickiewicz 
czy Wyspiański, o Skaldach, No To Co czy Golec uOrkiestra nie wspomi-
nając?
GOK, jako samorządowa instytucja kultury, stara się prowadzić swoją 
misję na wielu płaszczyznach, co oznacza także konieczność poszuki-
wania nowych treści i form działania, a w konsekwencji stawiania czoła 
stereotypom. Coś takiego miało miejsce przy okazji Święta Kogutka 
Grójeckiego, gdzie sięgnięto do oryginalnych tradycji ludowych Grójec-
czyzny, leżących dotychczas odłogiem.
Nowatorska, godna pochwały, kulturotwórcza w każdym calu inicjaty-
wa okazała się, przynajmniej dla niektórych, szokiem, niemal traumą, 
budząc coś w rodzaju lokalnego patriotyzmu. Skąd w Grójcu, owej 
metropolii, czy w ogóle w jabłoniowym regionie wziął się kogut?! Jeśli 
już Grójec z czymś może się kojarzyć, to tylko z jabłkami i ze Świętem 
Kwitnących Jabłoni!
- Od tej pory nie będzie już jabłoniowego rytu, tylko ŚKG? – pytano. 
- Tak, bowiem grodem ks. Skargi zawładnęła sekta kogutkowa, która do-
prowadzi do wykarczowania wszystkich sadów i zastąpienia ich hodow-
lą ptactwa domowego – przepowiadali drudzy, zapewne zatroskani, na 
swój sposób, o przyszłość miasta i gminy.
Kto by pomyślał, że niewinny samiec kury domowej, wydobyty ze źró-
deł historycznych i dzieł etnografów, wywoła tyle emocji! Jabłonie, jeśli 
już zostaną wykarczowane, to przez samych właścicieli z powodu nie-
rentowności produkcji sadowniczej. Ów Kogutek Grójecki, wywodzący 
się z wielkanocnej tradycji ziemi czerskiej, ma być, w intencji organiza-
torów święta, dalekich od zamiaru tworzenia Kościoła kogutkowego, 
symbolem powrotu do tradycji ludowych Grójecczyzny. Ich odnajdy-
waniu i kultywowaniu ma służyć właśnie ŚKG, niebędące żadną alter-
natywną dla ŚKJ, co podkreśla dyrektor Monika Woźniak, która wraz ze 
swoimi pracownikami mocno zaangażowała się w piękną ideę.
Słowem, jedno święto nie przeszkadza drugiemu, tak samo jak hodowla 
kur nie wyklucza uprawy jabłoni: nie takie to zamierzchłe czasy, jak z 
okolicznych wiosek jechały autobusem w czwartek na targ do Grójca 
żony sadowników, mające w koszykach jaja i kokoszki na sprzedaż. Ci, 
których szokuje promowanie folkloru w mieście, mogliby wziąć pod 
uwagę i to, że mazowieckie miasteczka, takie jak Grójec, przez wieki 
posiadały charakter rustykalny. Wielu mieszczan parało się rolnictwem. 
Wartości rolnicze były im bliskie. Właśnie dlatego wśród członków 
bractwa św. Izydora Oracza w Lewiczynie, działającego od roku 1673 do 
końca XVIII w., obok szlachty i chłopów, znajdujemy także mieszczan 
z Grójca, Goszczyna czy Przybyszewa. Gdy zachorowało im bydło, o 
jego wyzdrowienie modlili się do św. Izydora. Darujmy sobie przykłady 
wiejskości Grójca z międzywojnia, Polski Ludowej czy III RP, jak i fakt, że 
obecnie większość jego mieszkańców stanowi ludność napływowa, w 
dużej mierze ze wsi.
W każdym z nas jest coś z chłopa, więc ironizowanie z tego, że 26 
czerwca 2021 r. na ulicy Armii Krajowej grała orkiestra ludowa i pojawił 
się symboliczny kogut, jest wyśmiewaniem się z własnej tożsamości. 
Podczas Święta Kogutka Grójeckiego w Grójcu było kolorowo, wesoło i 
optymistycznie. Nikt nie zabierze tej radości ani organizatorom święta, 
ani jego uczestnikom.
                                                                                                                                 Remigiusz Matyjas
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30-31 lipca w Słowenii odbyły 
się 15. Mistrzostwa Europy 
w Karate Shotokan. Wzięło 
w nich udział ponad 800 
zawodników z 25 krajów. 
Nasz kraj reprezentowało 22 
zawodników z całej Polski. 
Wśród reprezentantów znalazło 
się 4 karateków z Dojo Grójec 
IKA POLAND, którzy wywalczyli 
5 medali w konkurencjach 
indywidualnych: dwa srebrne 
i trzy brązowe. W klasyfikacji 
generalnej Polska uplasowała 
się na 4 miejscu pod względem 
ilości zdobytych medali.

Naszych barw bronili: 
Laura Ścisłowska, 
Kacper Piotrowski, 
Michał Stępień oraz 

Gabriel Gabler. Podczas Mi-
strzostw Europy rywalizowa-
no w dwóch konkurencjach w 
każdej z grup wiekowych: kata 
– czyli układy techniczne oraz 
kumite – walki.
Najtrudniejsze walki zawodnicy 
z Grójca stoczyli z reprezen-
tantami Rumunii, Bułgarii oraz 
Ukrainy. Mieliśmy dwa finały, 
co przy obecnie tak wysokim 
poziomie karate wśród dzieci i 
młodzieży w Europie i na świe-

Mistrzostwa Europy w Karate

cie jest ogromnym osiągnię-
ciem.
Mistrzostwa Europy w Karate 
Shotokan były sprawdzianem 
przed zbliżającymi się Mistrzo-
stwami Świata WUKF (World 
Union Karate Federations), któ-
re odbędą się w dniach 23-26 
września tego roku w Rumunii 

w miejscowości Cluj Napo-
ca. Zgłoszonych zostało ponad 
2000 zawodników z całego 
świata!
Będzie to najważniejszy start 
naszych zawodników od ponad 
2 lat, a jednocześnie sprawdzian 
dla naszych trenerów w tak 
trudnym okresie, jaki mamy za 

Nie robię nic na pół gwizdka
Z Marcinem Skoniecznym, trenerem piłkarzy GPSZ Głuchów, rozmawia Mateusz Adamski. 
Kiedy wpisałem Pana numer w Kiedy wpisałem Pana numer w 
telefonie, aby umówić się na wy-telefonie, aby umówić się na wy-
wiad, wyświetliła mi się nazwa wiad, wyświetliła mi się nazwa 
"Cmentarz Żydowski w Mo-"Cmentarz Żydowski w Mo-
gielnicy". gielnicy". 
To nie jest przypadek. Poza spor-To nie jest przypadek. Poza spor-
tem zajmuję się pomocą fundacji tem zajmuję się pomocą fundacji 
żydowskiej z Nowego Jorku, któ-żydowskiej z Nowego Jorku, któ-
ra dba o restytucję mienia i odre-ra dba o restytucję mienia i odre-
staurowanie cmentarzy, m.in. w staurowanie cmentarzy, m.in. w 
Mogielnicy. Mogielnicy. 

Skąd wzięło się u Pana zaintere-Skąd wzięło się u Pana zaintere-
sowanie tą tematyką?sowanie tą tematyką?
Jak to bywa w życiu, zdecydował Jak to bywa w życiu, zdecydował 
przypadek. Znaczenie miało na przypadek. Znaczenie miało na 
pewno to, że znam język angiel-pewno to, że znam język angiel-
ski, a także fakt, że są to żydzi ski, a także fakt, że są to żydzi 
bardzo ortodoksyjni – chasydzi. bardzo ortodoksyjni – chasydzi. 
W swojej kulturze unikają oni W swojej kulturze unikają oni 
kontaktów z kobietami, więc nie kontaktów z kobietami, więc nie 
chcieli mieć kontaktu z anglist-chcieli mieć kontaktu z anglist-
kami, które pracowały ze mną kami, które pracowały ze mną 
w szkole w Mogielnicy. Nasza w szkole w Mogielnicy. Nasza 
współpraca zaczęła się w 2015 r. współpraca zaczęła się w 2015 r. 
Od tego czasu udało się już zro-Od tego czasu udało się już zro-
bić kilka rzeczy, m.in. wykonać bić kilka rzeczy, m.in. wykonać 
dojazd do cmentarza czy zainsta-dojazd do cmentarza czy zainsta-
lować kamery. Przyznam, że kilka lować kamery. Przyznam, że kilka 
razy się wahałem co do tej współ-razy się wahałem co do tej współ-
pracy ze względu na swoje inne pracy ze względu na swoje inne 
obowiązki, ale ostatecznie zwy-obowiązki, ale ostatecznie zwy-
ciężyła we mnie myśl, że mam ciężyła we mnie myśl, że mam 
uczciwe zamiary. Uważam, że uczciwe zamiary. Uważam, że 
trzeba pamiętać o swoich przod-trzeba pamiętać o swoich przod-
kach i pomagać w kultywowaniu kach i pomagać w kultywowaniu 
tej pamięci. tej pamięci. 

Przejdźmy do meritum naszej Przejdźmy do meritum naszej 
rozmowy, czyli do piłki nożnej. rozmowy, czyli do piłki nożnej. 
Dlaczego zdecydował się Pan Dlaczego zdecydował się Pan 
objąć posadę trenera drużyny z objąć posadę trenera drużyny z 
Głuchowa?Głuchowa?
Złożyło się na to kilka czynników. Złożyło się na to kilka czynników. 
Po pierwsze, zupełny lockdown. Po pierwsze, zupełny lockdown. 
W związku z tym, że jestem na-W związku z tym, że jestem na-
uczycielem, a szkoły były za-uczycielem, a szkoły były za-
mknięte, musiałem dużo więcej mknięte, musiałem dużo więcej 
czasu, niż dotychczas,  przebywać czasu, niż dotychczas,  przebywać 

w domu. Brakowało mi możliwo-w domu. Brakowało mi możliwo-
ści na spożytkowanie energii. ści na spożytkowanie energii. 
Po drugie, lubię pomagać. Klub Po drugie, lubię pomagać. Klub 
z Głuchowa znalazł się w takiej z Głuchowa znalazł się w takiej 
sytuacji, że nie miał trenera i był sytuacji, że nie miał trenera i był 
zagrożony spadkiem. Osobiście zagrożony spadkiem. Osobiście 
ryzykowałem w tym przypadku ryzykowałem w tym przypadku 
więcej niż prezes czy drużyna. więcej niż prezes czy drużyna. 
Jeszcze nigdy bowiem nie zda-Jeszcze nigdy bowiem nie zda-
rzyło się, aby prowadzona prze-rzyło się, aby prowadzona prze-
ze mnie drużyna spadła z ligi. ze mnie drużyna spadła z ligi. 
Muszę też przyznać, że wcze-Muszę też przyznać, że wcze-
śniej nie znałem zupełnie klubu śniej nie znałem zupełnie klubu 
z Głuchowa. Jedynie od znajo-z Głuchowa. Jedynie od znajo-
mych słyszałem, że jest tutaj faj-mych słyszałem, że jest tutaj faj-
na atmosfera dla piłki nożnej, i na atmosfera dla piłki nożnej, i 
to się potwierdziło. to się potwierdziło. 

Rozumiem, że ryzyko się opła-Rozumiem, że ryzyko się opła-
ciło. GPSZ jako jedyny klub z ciło. GPSZ jako jedyny klub z 
gminy Grójec w poprzednich gminy Grójec w poprzednich 
rozgrywkach uniknął degrada-rozgrywkach uniknął degrada-
cji do niższej ligi. Traktuje to cji do niższej ligi. Traktuje to 
Pan jako sukces czy po prostu Pan jako sukces czy po prostu 
jako wykonanie zadania?jako wykonanie zadania?
Na pewno z jednej strony było Na pewno z jednej strony było 
to wykonanie zadania, ponieważ to wykonanie zadania, ponieważ 
taki był nasz cel. Z drugiej strony taki był nasz cel. Z drugiej strony 
traktuję utrzymanie jako sukces, traktuję utrzymanie jako sukces, 
bowiem była to zarazem najtrud-bowiem była to zarazem najtrud-
niejsza i najdziwniejsza runda, od niejsza i najdziwniejsza runda, od 
kiedy jestem trenerem. Od stycz-kiedy jestem trenerem. Od stycz-
nia do 7 lipca rozegraliśmy łącz-nia do 7 lipca rozegraliśmy łącz-
nie aż 26 meczów. Jeśli byśmy to nie aż 26 meczów. Jeśli byśmy to 
pomnożyli przez dwie rundy, to pomnożyli przez dwie rundy, to 
byłoby to ponad 50 spotkań, czyli byłoby to ponad 50 spotkań, czyli 
tyle, ile grają piłkarze zawodowi. tyle, ile grają piłkarze zawodowi. 

Co zadecydowało o utrzymaniu? Co zadecydowało o utrzymaniu? 
Myślę, że duże znaczenie miała Myślę, że duże znaczenie miała 
szeroka kadra, jaką mamy tutaj szeroka kadra, jaką mamy tutaj 
w Głuchowie. Poza małymi wy-w Głuchowie. Poza małymi wy-
jątkami, nie było praktycznego jątkami, nie było praktycznego 
żadnego meczu, abym miał do żadnego meczu, abym miał do 
dyspozycji mniej niż osiemnastu dyspozycji mniej niż osiemnastu 
zawodników. To zasługa tego, zawodników. To zasługa tego, 
jaka zrodziła się tutaj atmosfera. jaka zrodziła się tutaj atmosfera. 
Zawodnicy są ze sobą zżyci nie Zawodnicy są ze sobą zżyci nie 
tylko na boisku, ale także poza tylko na boisku, ale także poza 

nim. Co więcej, to młodzi ludzie, nim. Co więcej, to młodzi ludzie, 
którym gra w piłkę nożną sprawia którym gra w piłkę nożną sprawia 
przyjemność.przyjemność.

Znaczenie miało chyba też Pana Znaczenie miało chyba też Pana 
profesjonalne podejście do wy-profesjonalne podejście do wy-
konywanej pracy, która wykra-konywanej pracy, która wykra-
cza poza standardy A-klasy?cza poza standardy A-klasy?
Kiedy obejmowałem pieczę nad Kiedy obejmowałem pieczę nad 
drużyną powiedziałem prezesowi drużyną powiedziałem prezesowi 
Robertowi Małkowi, że kiedy się Robertowi Małkowi, że kiedy się 
decyduję na pracę, to nie robię nic decyduję na pracę, to nie robię nic 
na pół gwizdka. Inne podejście na pół gwizdka. Inne podejście 
byłoby moim zdaniem nieuczciwe byłoby moim zdaniem nieuczciwe 
wobec zawodników. wobec zawodników. 
Na początku przedstawiłem za-Na początku przedstawiłem za-
wodnikom szczegółowe prezenta-wodnikom szczegółowe prezenta-
cje na temat preferowanych przeze cje na temat preferowanych przeze 
mnie ustawień na boisku oraz roz-mnie ustawień na boisku oraz roz-
wiązań przy stałych fragmentach wiązań przy stałych fragmentach 
gry. Równocześnie mocno praco-gry. Równocześnie mocno praco-
waliśmy nad przygotowaniem fi-waliśmy nad przygotowaniem fi-
zycznym. Twierdzę, że po okresie zycznym. Twierdzę, że po okresie 
zimowym jesteśmy jedną z lepiej zimowym jesteśmy jedną z lepiej 
przygotowanych pod tym wzglę-przygotowanych pod tym wzglę-
dem drużyn w naszej lidze. Nie dem drużyn w naszej lidze. Nie 
było meczu, abyśmy od 70 minu-było meczu, abyśmy od 70 minu-
ty stanęli i trzymali się pod boki. ty stanęli i trzymali się pod boki. 
Zawsze walczymy do końca. Przy-Zawsze walczymy do końca. Przy-
czyniło się do tego na pewno roz-czyniło się do tego na pewno roz-
pisanie 16. dwutygodniowych mi-pisanie 16. dwutygodniowych mi-

kro-cykli treningowych, które nasi kro-cykli treningowych, które nasi 
zawodnicy naprawdę realizowali. zawodnicy naprawdę realizowali. 
W czasie najcięższych obostrzeń W czasie najcięższych obostrzeń 
covidowych założyliśmy stronę, covidowych założyliśmy stronę, 
na której mieli oni obowiązek opi-na której mieli oni obowiązek opi-
sywać swoje treningi indywidu-sywać swoje treningi indywidu-
alne, i 85 procent zawodników to alne, i 85 procent zawodników to 
robiło. robiło. 
Takie podejście do treningów plus Takie podejście do treningów plus 
zaufanie ze strony zawodników zaufanie ze strony zawodników 
okazało się receptą na sukces. Bez okazało się receptą na sukces. Bez 
tego wszystkiego na pewno nie tego wszystkiego na pewno nie 
udałoby się nam utrzymać.  udałoby się nam utrzymać.  

Przygotowania do nowego sezo-Przygotowania do nowego sezo-
nu zaczęliście wyjątkowo późno. nu zaczęliście wyjątkowo późno. 
Tak, przygotowania mieliśmy Tak, przygotowania mieliśmy 
nietypowe. Postanowiłem zrobić nietypowe. Postanowiłem zrobić 
pewien eksperyment trenerski. pewien eksperyment trenerski. 
Opóźniłem maksymalnie począ-Opóźniłem maksymalnie począ-
tek przygotowań na boisku, dając tek przygotowań na boisku, dając 
zawodnikom indywidualne roz-zawodnikom indywidualne roz-
piski treningowe. Na pierwszych piski treningowe. Na pierwszych 
wspólnych zajęciach spotkaliśmy wspólnych zajęciach spotkaliśmy 
się dopiero dwa tygodnie przed się dopiero dwa tygodnie przed 
meczem w Pucharze Polski. Nie meczem w Pucharze Polski. Nie 
zrobiła tego żadna inna drużyna. zrobiła tego żadna inna drużyna. 
Po poprzednim, niezwykle dłu-Po poprzednim, niezwykle dłu-
gim sezonie, chciałem maksymal-gim sezonie, chciałem maksymal-
nie odświeżyć głowy i organizmy nie odświeżyć głowy i organizmy 
zawodników. Chodziło o to, żeby zawodników. Chodziło o to, żeby 

wejść w sezon z wysokiego "C".wejść w sezon z wysokiego "C".

A jakie są cele GPSZ na nowy A jakie są cele GPSZ na nowy 
sezon? sezon? 
Chciałbym, abyśmy zakończyli te Chciałbym, abyśmy zakończyli te 
rozgrywki wyżej niż w poprzed-rozgrywki wyżej niż w poprzed-
nim sezonie, czyli powyżej miej-nim sezonie, czyli powyżej miej-
sca jedenastego. sca jedenastego. 

Od kilku lat uczy Pan piłkar-Od kilku lat uczy Pan piłkar-
skiego abecadła dzieci w szkół-skiego abecadła dzieci w szkół-
ce FC Mundialito. Przy okazji ce FC Mundialito. Przy okazji 
ostatnich wyborów prezesa ostatnich wyborów prezesa 
Polskiego Związku Piłki Nożnej Polskiego Związku Piłki Nożnej 
pojawił się temat szkolenia mło-pojawił się temat szkolenia mło-
dzieży. Część środowiska uwa-dzieży. Część środowiska uwa-
ża, że PZPN nie ma na to wpły-ża, że PZPN nie ma na to wpły-
wu, bo szkoleniem zajmują się wu, bo szkoleniem zajmują się 
kluby. Jakie jest Pana zdanie na kluby. Jakie jest Pana zdanie na 
ten temat?ten temat?
Na pewno PZPN mógłby robić Na pewno PZPN mógłby robić 
w tym temacie więcej, bo ma do w tym temacie więcej, bo ma do 
tego obecnie mnóstwo narzędzi, a tego obecnie mnóstwo narzędzi, a 
przede wszystkim środki finanso-przede wszystkim środki finanso-
we. Uważam, że mamy obecnie we. Uważam, że mamy obecnie 
wielu dobrych trenerów, którzy wielu dobrych trenerów, którzy 
podchodzą do swojej pracy z pa-podchodzą do swojej pracy z pa-
sją. Problem pojawia się jednak sją. Problem pojawia się jednak 
na poziomie stricte życiowym. na poziomie stricte życiowym. 
Trenerzy dziecięcej piłki nożnej Trenerzy dziecięcej piłki nożnej 
w Polsce są fatalnie opłacani. w Polsce są fatalnie opłacani. 
Nie mówię tutaj oczywiście o Nie mówię tutaj oczywiście o 
FC Mundialito (śmiech). Na za-FC Mundialito (śmiech). Na za-
chodzie Europy trener zajmujący chodzie Europy trener zajmujący 
się grupami 6-8 lat zarabia więcej się grupami 6-8 lat zarabia więcej 
niż trenerzy 16-latków, którzy za-niż trenerzy 16-latków, którzy za-
raz wejdą w piłkę seniorską. Tam raz wejdą w piłkę seniorską. Tam 
wszyscy już dawno temu zrozu-wszyscy już dawno temu zrozu-
mieli, że to właśnie z maluchów mieli, że to właśnie z maluchów 
wyrosną zawodnicy. Dlatego tre-wyrosną zawodnicy. Dlatego tre-
nerzy na dole tej piłkarskiej pira-nerzy na dole tej piłkarskiej pira-
midy powinni otrzymywać takie midy powinni otrzymywać takie 
pieniądze i wsparcie od związku, pieniądze i wsparcie od związku, 
aby mogli się skupić tylko na tej aby mogli się skupić tylko na tej 
jednej pracy. Tymczasem u nas jednej pracy. Tymczasem u nas 
trener, oprócz tego, że prowadzi trener, oprócz tego, że prowadzi 
zajęcia z dziećmi, musi robić zajęcia z dziećmi, musi robić 
trzy inne rzeczy, w tym pracu-trzy inne rzeczy, w tym pracu-
je w zupełnie innym miejscu na je w zupełnie innym miejscu na 
etacie. W Polsce traktuje się tre-etacie. W Polsce traktuje się tre-
nowanie dzieci jako hobby. Jeśli nowanie dzieci jako hobby. Jeśli 
będzie to tak dalej wyglądać, to będzie to tak dalej wyglądać, to 
ciężko będzie ze wzrostem jako-ciężko będzie ze wzrostem jako-
ści szkolenia.     ści szkolenia.     

sobą. Treningi w Dojo Grójec 
IKA POLAND prowadzone są 
w 11 grupach zaawansowania 
w specjalnie przystosowanej sali 
do sztuk walki, która znajduje 
się w centrum Grójca (plac Wol-
ności 10).
Najmłodsze dzieci, jakie trenu-
ją w klubie, mają niespełna 3 

lata. To dla nich został opraco-
wany specjalny program oraz 
stworzona grupa o nazwie KIDS 
CROSS. Szczegółowe informa-
cje o grupach treningowych, klu-
bie, instruktorach można znaleźć 
na stronie klubu www.karategro-
jec.pl.              
                         Tomek KamińskiTomek Kamiński
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Alfred Kohn, pochodzący z Makowa Mazowiec-
kiego,  od 1996 r. jest dyrektorem Gminnego 
Ośrodka  Kultury w Tarczynie. Wydawałoby się, że 
to wystarczająco długo, by wrosnąć w nową małą 

ojczyznę. I pan Alfred zapuszcza w nią korzenie coraz głę-
biej,  wydając,  niczym jabłoń, dorodne owoce, do których 
należą choćby – opublikowane pod jego redakcją – trzy 
albumy fotograficzne z serii:  „Tacy byliśmy jeszcze wczo-
raj… ziemia tarczyńska na starych fotografiach”. Pokazują 
one jak na przestrzeni z górą stu lat zmieniał się kawałek  
świata i ludzie, którzy na nim żyli albo jeszcze żyją. Prowo-
kują do snucia refleksji nad przemijaniem.  Podpowiadają 
mieszkańcom tej  ziemi, że skądś się wywodzą, że nie są 
tu pierwsi, że ktoś przed nimi wydeptał ścieżki, po których 
chodzą albo raczej błądzą nieświadomi tego, kim są. 
Alfred Kohn, pomagając innym w określeniu własnej 
tożsamości, sam też jej poszukuje, czego świadectwem 
jest tomik „Powroty”, wydany przez Gminny Ośrodek Kul-
tury w Tarczynie, a sfinansowany ze środków autora. To 
jego trzeci tomik, nie licząc utworów  opublikowanych w 

czasopismach i almanach literackich. Mały format, taki w 
sam raz, by nie rozstawać się z wierszami, 44 strony, czyli 
jakby spełnienie  przepowiedni wieszcza, na okładce   
fotografia rzeki Orzyc, nad którą rozpościera się Maków 
Mazowiecki… 
W  życiu autora przyszedł moment, kiedy musiał wrócić 
do korzeni, by lepiej zrozumieć, kim tak naprawdę jest.  
Czyni to, wspominając rodzinne miasto, w którym wzrastał 
i dojrzewał, kreśląc sylwetki rodziców, przywołując ludzi, 
z którymi się stykał, opisując miejsca, w których bywał. 
Zatem odtwarza  Maków  Mazowiecki lat 60. i 70., typowe 
miasteczko epoki socjalizmu. Sześcioosobowa rodzina 
gnieździła się na 12 metrach kwadratowych, wodę dono-
szono do domu wiaderkami z ulicznej studni, prano na 
tarze, na telewizor chodzono do świetlicy albo do sąsiada, 
kąpano się w łaźni publicznej, obywano się bez własnego 
samochodu, w niedzielę rano słuchano radia, a potem 
marsz  do kościoła. Atrakcje dzieciństwa? Wojna na drew-
niane szable, gra w palanta i w kapsle, oranżada kupiona z 
zachomikowanego tacowego, wyjazd na zakładową kolo-

nię. Atrakcje młodości? Np. wiejska  zabawa, z harmonią 
pedałową, kończąca się ogólną bijatyką przy użyciu szta-
chet wyrwanych z płotu. 
Wprawdzie rzeka Orzyc ma 142 kilometry długości, a 
struga Molnica, nad którą usadowił się Grójec, niespełna 
15 kilometrów, lecz paralelizm dziejów jest oczywisty. 
Opowieść o Makowie Mazowieckim można czytać przez 
pryzmat doświadczeń nabytych w Grójcu. I tu, i tam szumi 
park, w którym randkowano i pito wino. I tu, i tam zaglą-
dało kino objazdowe, serwując  m.in. „Krzyżaków”. I tu…, i 
tam… – tak  można by bez końca. 
Tymczasem w krajobrazie zachodzą zmiany. Najbardziej  
bolą ubytki. Poeta tęskni za rodzinnym domem, za plac-
kami ziemniaczanymi, jajkami sadzonymi  ze zsiadłym 
mlekiem oraz chlebem ze smalcem, a przede wszystkim za 
rodzicami. Halina i Jerzy Kohn, choć już  odeszli  z realnego 
pejzażu,  żyją   w sercu syna  i jego wierszach.  Wierszach 
bez ekwilibrystycznych metafor,  prostych i czytelnych 
niczym miłość.                                  
                                                                               Remigiusz Matyjas

ALFREDA KOHNA POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI

Dokończenie ze s. 1Dokończenie ze s. 1
Warto dodać, że sprawie wydania 
decyzji środowiskowej na pra-
wach strony uczestniczą także 
okoliczni mieszkańcy oraz Sto-
warzyszenie „Czysta Gmina”, 
znane m.in. z wieloletniej walki 
z uciążliwymi inwestycjami w 
Głuchowie.
Na podstawie raportu i opinii 
burmistrz postanowi co do wy-
dania decyzji środowiskowej. 
Wszystko jednak wskazuje na 
to, że będzie ona odmowna. Szef 
grójeckiego samorządu bowiem 
otwarcie wypowiada się, że nie 
przyłoży ręki do takiej inwesty-
cji. „Podczas rozmowy publicz-
nie zaapelowałem do inwestora, 
aby ponownie rozważył zasad-
ność inwestycji na tym terenie. 
Nikt bowiem nie chciałby miesz-
kać w okolicy, do której zwożone 
są odpady i z której wydobywa 
się nieprzyjemny zapach. Inwe-
stor, pomimo swoich zapewnień 
o ekologicznej i innowacyjnej 
technologii, nie przekonał niko-
go z protestujących” – napisał w 
mediach społecznościowych bur-
mistrz. 
Należy jednak pamiętać, że in-
westor ma prawo odwołać się 
od ewentualnej, negatywnej dla 
niego, decyzji burmistrza do 
Samorządowego Kolegium Od-
woławczego. Prawo odwołania 
przysługuje wszystkim stronom 
postępowania.
Na prośbę grójeckiego samorzą-
du 8 września na terenie zakładu 
odbędzie się kontrola Powiato-
wego Inspektora Nadzoru Bu-
dowlanego.  

Kolejne spotkanieKolejne spotkanie
25 sierpnia w Pabierowicach 
odbyło się kolejne spotkanie w 
sprawie suszarni biomasy. Sa-
morząd Grójca reprezentowali 
wiceburmistrz Jarosław Rupie-
wicz oraz przewodniczący rady 
Karol Biedrzycki. Obecni byli 
także działacze Stowarzyszenia 
Czysta Gmina Grzegorz Banasik 
i Szymon Wójcik, przewodniczą-
cy rady powiatu Janusz Karbo-
wiak oraz mieszkańcy. W trakcie 
godzinnej rozmowy omówiono 
najważniejsze kwestie związane 
z procedurą administracyjną w 
sprawie wydania decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach 
dla inwestycji.
Podczas spotkania przewodniczą-
cy rady poinformował zebranych, 
że przygotował uchwałę intencyj-
ną sprzeciwiającą się inwestycji. 
Zostanie ona poddana pod głoso-
wanie 30 sierpnia (w dniu wyda-
nia tego numeru „Życia Grójca”). 

Rozważa rezygnację?Rozważa rezygnację?
W rozmowie z Radiem dla Ciebie 
Włodzimierz Przybylski stwier-
dził, iż rozważa rezygnację z in-
westycji w Kępinie. 
– Nie ma sensu dla nas tłumaczyć 
się. Mówią o jakiejś biogazowni, 
a to jest całkiem co innego. Na-
wet nie wiedzą, co tam jest. Praw-
dopodobnie zrezygnuję z tego, bo 
mi po prostu jest nawet smutno. 
My wszędzie jesteśmy postrzega-
ni jako zielona firma, a tutaj? Nie 
wiem, czy to dalej prowadzić, 
dalej rozmawiać. Wszyscy są na 
„nie” nastawieni – powiedział.

Dominik GóreckiDominik Górecki

O suszarni nie chcą słyszeć
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Kapitan Sygnarek i jego czasy (cz. VIII)

Czy to już wojna?
Sierpień 1939 r. był słoneczny. II 
batalion 18. Pułku Piechoty, w 
którym dowódcą 5. kompanii 
był kapitan Antoni Sygnarek, 
wykonywał umocnienia polowe 
na kilkunastokilometrowym  
odcinku wzdłuż jezior żnińskich. 
W powietrzu pachniało wojną. 
Wojną z Trzecią Rzeszą, co jeszcze 
do niedawna przeciętnym 
Kowalskim, czytającym w 
gazetach o serdecznych relacjach 
z Niemcami, wydawało się czymś 
nieprawdopodobnym.    

Przy robocie nad umocnie-
niami żołnierzom pomagała 
ludność cywilna, a materia-
ły przewożono furmankami 

chłopskimi. Trzeba było wykopać 
kilkanaście żelbetowych stanowisk 
ogniowych (tzw. schronów) dla 
dział i karabinów maszynowych,  
stworzyć przenośne zapory przeciw-
pancerne z grubych pni drzew i bali, 
zbudować zasieki z drutu kolczaste-
go, wykopać rów przeciwpancerny 
długości około 900 metrów bieżą-
cych oraz rowy strzeleckie, czyli 
okopy. 

ZadanieZadanie
Uczestniczący w tych robotach  ka-
pitan Sygnarek otrzymał zadanie 
zlokalizowania w terenie drugiego 
rzutu obrony, wytyczenia kołkami 
stanowisk i kierunków ogni karabi-
nów maszynowych, naniesienia ob-
razu sytuacji na mapę i sporządzenia 
szkicu w skali mapy dla dowództwa 
pułku. Nie miał na to, niestety, zbyt 
wiele czasu, bowiem jednocześnie 
musiał zastępować nieobecnego do-
wódcę II batalionu, majora Feliksa 
Kozubowskiego.

InspekcjaInspekcja
W trzecim tygodniu sierpnia  na 
inspekcję przyjechał pułkownik Ta-
deusz Piotr Parafiński, zastępca do-
wódcy 26. Dywizji Piechoty. Męż-

czyzna przystojny, w okularach, z 
małym wąsikiem, o łagodnym spoj-
rzeniu i sprężystym kroku.
– Dobrze dajecie sobie radę, panie 
kapitanie. Pamiętajcie tylko o cią-
głym szkoleniu nowych rezerwistów 
– powiedział. 
– Tak robimy, panie pułkowniku. 
Gdy dwie trzecie batalionu robi 
umocnienia, jedna trzecia przecho-
dzi szkolenie bojowe – zameldował 
Sygnarek. 
– Mam przeczucie, że to już nie-
długo się zacznie – zaczął mówić 
już mniej służbiście pułkownik. 
– Dziwna rzecz. Skończyłem 43 
lata. Wiele już przeszedłem w 
życiu. Walczyłem na wojnie w 
szeregach Legionów, uprawiałem 
sport w „Sokole”, grałem na le-
wym skrzydle w Wiśle Kraków, a 
teraz, w chwili, gdy wyjawiałem 
swoje przeczucie, ugięły się pode 
mną nogi. Jako przełożony nie 
powinienem tego mówić, a jed-
nak mówię. Niech pan to zacho-
wa dla siebie – poprosił. 
– A jak pan pułkownik przewi-
duje wynik meczu z Węgrami? – 
spytał Sygnarek, chcąc rozluźnić  
atmosferę. 
– Wilimowski powinien coś strzelić 
– uśmiechnął się pułkownik Parafiń-
ski, podając rękę na pożegnanie. 

Zwycięski meczZwycięski mecz
27 sierpnia na Stadionie Wojska 
Polskiego w Warszawie stał się cud. 
Wprawdzie Węgrzy zaaplikowali 
Polakom dwa gole, lecz Ernest Wi-
limowski zdobył trzy bramki  i  Le-
onard Piątek (z karnego  za faul na 
Wilimowskim) jedną. Polska wy-
grała 4:2. Cichym bohaterem meczu 
okazał się pomocnik Ewald Dytko.  
Napędzał grę drużyny, a gdy  pękła 
mu gumka w spodenkach, musiał je 
sobie podtrzymywać ręką, co bynaj-
mniej nie było łatwe, zwłaszcza pod-
czas skakania do główki.
– Skoro daliśmy radę wicemistrzom 

świata, to poradzimy sobie i z Niem-
cami – myślał optymistycznie syn 
Jakuba i Julianny Sygnarków.
Po wysłuchaniu transmisji radio-
wej z meczu ogarnęła go nostalgia. 
Przypominały mu się rozgrywki na 
boisku w parku miejskim w Grójcu, 
tzn. pani Pawluciowa i jej – podepta-
ne przez futbolistów – grządki. Za-
stanawiał się, jak czuje się żona, co 
tam słychać w Janówku. 

Nierozpoznany samolotNierozpoznany samolot
Nadszedł dzień 31 sierpnia. Czwar-
tek. W późnych godzinach poran-
nych,  wysoko na niebie pojawił się 
srebrzystobiały samolot. Leciał z 
zachodu na wschód, zostawiając za 
sobą długą, białą smugę. Obserwo-
wał go przez lornetkę, ale nie udało 
mu się dostrzec  na nim żadnych zna-
ków rozpoznawczych.
– Nasz? Nasz, panie kapitanie?  – do-
pytywał się jeden z żołnierzy. 
– Nie jestem pewien  – odrzekł, ocie-
rając  rękawem munduru  pot z czoła. 
 
Telefonogram Telefonogram 
Kilka godzin później, około połu-
dnia, rozpoczęła się taka nawałni-
ca, iż woda nie nadążała wsiąkać 
w piasek. Wtem, ze ściany deszczu 
wyłoniła się znajoma postać podpo-
rucznika Tadeusza Sułkowskiego, 
adiutanta II batalionu. O rok młod-
szy od Sygnarka, rodowity skiernie-

wiczanin, dziennikarz, poeta, tym 
razem nie przyniósł  ze sobą wiersza.
– Telefonogram, panie kapitanie – 
zameldował.   
– A myślałem, że chce  mi  pan spre-
zentować najnowszy tomik – zażar-
tował Sygnarek, choć wcale nie było 
mu do śmiechu.
Okazało się, że skierniewicki poeta 
przywiózł rozkaz natychmiastowego 
przerwania robót i wymarszu bata-
lionu do miejscowości Dziewierze-
wo koło Szubina, położnej 20 kilo-
metrów od Żnina. 
– Będzie tam czekał dowódca bata-
lionu – dodał od siebie Sułkowski.

Zbiórka Zbiórka 
Kapitan Sygnarek musiał błyska-
wicznie ogarnąć sytuację, czyli ze-
brać rozproszony batalion w całość. 
Na miejscu znajdowały się dwie 
kompanie, z których jedna  spała po 
nocnym kopaniu rowów,  druga zaś, 
zakończywszy szkolenie bojowe, 
przygotowywała się do wymarszu 
do pracy na popołudniowej zmianie. 
Kilka grup roboczych krzątało się w 
okolicy. Posłał tam gońców na rowe-
rach z  rozkazem zbiórki batalionu w 
rejonie zakwaterowania, wstrzymu-
jąc zarazem wyjazd kuchni polowej 
w teren. Niedługo potem odbył od-
prawę z dowódcami pododdziałów.  
– Panowie, przerywamy naszą robo-
tę. Zarządzam pogotowie marszowe, 

ruszamy zaraz po obiedzie. Jeśli 
idzie o amunicję, to każdy żołnierz 
dostanie trzy jednostki ognia, na 
wypadek zagrożenia lotniczego  do 
KM wydana zostanie amunicja prze-
ciwpancerna dla OPL. Broń ma być 
naładowana – rozkazał.

Przed wymarszemPrzed wymarszem
Nigdy dotąd nie czuł na sobie ta-
kiej odpowiedzialności, jak wtedy. 
Szczęściem wszystko  zdawało się 
iść planowo. Około 15:30-16:00, 
po obiedzie, kolumna marszowa 
była już sformowana. Straż przed-
nią batalionu tworzyła 5. kompa-
nia, za nią kompania 4., pluton 
łączności, kompania 6., kompania 
KM, tabory kompanijne i batalio-
nowy. Ubezpieczenie tylne stano-
wiła drużyna wydzielona z 6. kom-
panii. Do każdej kompanii strzelec-
kiej przydzielono z kompanii KM 
po dwa cekaemy dla zapewnienia 
czynnej obrony przeciwlotniczej. 
Kolację miano gotować w czasie 
marszu. Sprawdziwszy ustawienie 
kolumny, zaprosił na odprawę do-
wódców kompanii. 
– Czy to już wojna, panie kapita-
nie? – spytał jeden z nich. 
– Nie. Tylko samolot, który przed 
kilkoma godzinami widzieliście, nie 
był nasz – wytłumaczył potrzebę 
zachowania wzmożonych środków 
ostrożności.       Remigiusz MatyjasRemigiusz Matyjas

UWAGA!!!UWAGA!!!
W MIEŚCIE GRASUJĄ OSZUŚCI!W MIEŚCIE GRASUJĄ OSZUŚCI!

Podają się za pracowników spółdzielni i Podają się za pracowników spółdzielni i 
udają, że sprawdzają jakość wody. – To udają, że sprawdzają jakość wody. – To 
oszuści – ostrzega prezes Spółdzielni oszuści – ostrzega prezes Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Samopomoc” w Grójcu Mieszkaniowej „Samopomoc” w Grójcu 
Jacek Szydło, który postanowił nagło-Jacek Szydło, który postanowił nagło-

śnić sprawę fałszywych przedstawicieli śnić sprawę fałszywych przedstawicieli 
spółdzielni.spółdzielni.

W audycji "Radia dla Ciebie" z 16 sierp-W audycji "Radia dla Ciebie" z 16 sierp-
nia, przedstawiciel spółdzielni mieszka-nia, przedstawiciel spółdzielni mieszka-

niowej, liczącej ponad dwa tysiące lokali, niowej, liczącej ponad dwa tysiące lokali, 
przyznał, że odnotowano kilka przypad-przyznał, że odnotowano kilka przypad-

ków wizyt oszustów.ków wizyt oszustów.
- Otrzymujemy telefony od ludzi i posta-- Otrzymujemy telefony od ludzi i posta-
nowiliśmy tę sprawę nagłośnić. Procedu-nowiliśmy tę sprawę nagłośnić. Procedu-
ra jest podobna, chodzi o to, żeby wejść ra jest podobna, chodzi o to, żeby wejść 
do mieszkania i oszukać starszą osobę, do mieszkania i oszukać starszą osobę, 

która jest bardzo ufna i wpuszcza obcych ludzi do swojego domu – wyjaśnia na łamach która jest bardzo ufna i wpuszcza obcych ludzi do swojego domu – wyjaśnia na łamach 
RDC, Szydło.RDC, Szydło.

Na szczęście w ostatnich dniach nikt z lokatorów nie został oszukany. Zarząd twierdzi Na szczęście w ostatnich dniach nikt z lokatorów nie został oszukany. Zarząd twierdzi 
jednak, że w czasie, kiedy w spółdzielni trwa wymiana wodomierzy, trzeba mieć się na jednak, że w czasie, kiedy w spółdzielni trwa wymiana wodomierzy, trzeba mieć się na 

baczności.baczności.
– Jesteśmy w trakcie wymiany wodomierzy i ktoś, kto o tym wie, wykorzystuje ten mo-– Jesteśmy w trakcie wymiany wodomierzy i ktoś, kto o tym wie, wykorzystuje ten mo-
ment, żeby podać się za pracownika i pod jakimkolwiek pretekstem sprawdzić jakość ment, żeby podać się za pracownika i pod jakimkolwiek pretekstem sprawdzić jakość 
wody. My takich rzeczy nie robimy, ponieważ wodę codziennie sprawdzają wodociągi wody. My takich rzeczy nie robimy, ponieważ wodę codziennie sprawdzają wodociągi 

– informuje prezes.– informuje prezes.

Radość Polaków po zwycięstwie nad Węgrami w sierpniu 1939 r.
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Lato w Mieście z Biblioteką Publiczną w Grójcu
Biblioteka,  jak co roku,  zaprosiła dzieci i młodzież na wakacyjne warsztaty i wycieczki. Czekaliśmy na okres wakacyjny z niecierpliwością – 
wtedy nasi młodzi Czytelnicy zwykle mają pełne ręce roboty.  

Zabawa, warsztaty, archeologia 
plastyka, szachy, wycieczki, 
wypożyczanie książek do 
czytania, bania się  i poprawy 

humoru przed snem. 

WykopaliskaWykopaliska
Archeolożka Zosia zagościła u nas 13 i 
14 lipca. Warsztaty z nią są zawsze peł-
ne ciekawostek, niespotykanych przed-
miotów i magicznie archeologicznych 
opowieści. Dowiedzieliśmy się, czym 
zajmuje się archeolog, co to są wyko-
paliska, gdzie najczęściej się je robi, 
co było najciekawszym odkryciem i 
co to są te tajemnicze artefakty. Mie-
liśmy także możliwość wziąć udział 
w wykopaliskach i użyć narzędzi do 
oczyszczania i odkopywania przed-
miotów. Drugiego dnia warsztatów z 
Archeolożką Zosią poznaliśmy sta-
rożytny Egipt i dowiedzieliśmy,  co 
znajduje się w piramidach i dlaczego 
je zbudowano, a także poznaliśmy 
przepis na mumię.

Balony i kaktusyBalony i kaktusy
Kilka razy odbyły się warsztaty pla-
styczne, które poprowadziła nasza 
Czytelniczka Maria. Czy wiecie, że 
z płynnego kleju, pianki do golenia 
i farb można zrobić piękne, fikuśne 
obrazy? Wyglądało to niesamowicie! 

A czy rzucaliście kiedyś balonami z 
wodą i farbą na białe kartki papieru? 
Również powstają super kolorowe 
mazidła. Spróbujcie sami! To niezła 
zabawa. Na kolejnych zajęciach to 
plastelina grała rolę główną. Powsta-
ły piękne kaktusy, Smerfetka, Vaiana, 

misie, pandy, biedronki.

FiguryFigury
Od 20 lipca w każdy wtorek - pod 
kierunkiem  Adama Lasoty,  szachisty 
i trenera szachowego, mającego na 
swoim koncie wiele zwycięstw w tur-

niejach -  odbywały się zajęcia „Szachy 
w plenerze”. Graliśmy na dworze, gdy 
dopisała pogoda, natomiast gdy zbiera-
ło się na deszcz, zasiadaliśmy do gry w 
bibliotece. 
Gra w szachy nie jest łatwa. Dla nowe-
go gracza na początek jest wiele rzeczy 
do zapamiętania. Król, hetman, wieża, 
goniec, skoczek, pion. Każda figura  na 
szachownicy porusza się inaczej. Gdy 
ruchy i nazwy zostaną opanowane, 
możemy zacząć sprawdzać swoje siły 
na polu bitwy, czyli  na szachownicy. 

Na grzyby!Na grzyby!
Czas na wycieczki! Osada Krzaki zo-
stała opanowana 5 i 6 sierpnia! Kapitan 
Tropów Przyrody, czyli Anna Makow-
ska, wprowadziła nas w tajemniczy 
świat grzybów. Dowiedzieliśmy się 
jak porozumiewa się ze sobą las i 
że główną rolę odgrywają w tym 
oczywiście grzyby, a konkretnie ich 
korzenie. Wiemy już jak wygląda, 
mówiąc potocznie: prawdziwek, 
podgrzybek, muchomor sromotni-
kowy, kurka, gołąbek wymiotny, 
smardz i wiele innych. Wiemy, które 
są jadalne, a których jeść nie wol-
no. Przy zbieraniu grzybów trzeba 
być bardzo uważnym. Większość z 

nich jest bardzo smaczna, a niektóre 
niejadalne upodabniają się do tych 
jadalnych. Po warsztatach mieli-
śmy czas na zbieranie prawdziwych 
grzybów w lesie. Dzieci znalazły 
maślaki i prawdziwki, było też dużo 
purchawek chropowatych. Najwięk-
szą atrakcją był staw, który mimo 
pochmurnej pogody zachęcił dzieci 
do wejścia. Po pluskaniu w stawie i 
zbieraniu grzybów mieliśmy okazję 
zobaczyć i spróbować ziół z ogrodu. 
Były pyszne!

Coś na upałCoś na upał
Każdy piątek był przeznaczony na 
„Trochę wody dla ochłody”. Zabawa 
w mgiełce wodnej w upalne dni jest 
niezastąpiona. W niektóre piątki po-
goda pokrzyżowała nam plany, ale i 
tak udało się trochę skorzystać z tej 
atrakcji. Wszystkim prowadzącym 
oraz uczestnikom zajęć serdecznie 
dziękujemy!
Teraz z niecierpliwością czekamy na 
Przystanek Biblioteka, który odbę-
dzie się 4 września 2021 r. w godz. 
10:00-14:00 na terenie zielonym za 
biblioteką. Wszystkich serdecznie 
zapraszamy na wydarzenie! Bądźcie 
z nami!

Jury 41. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Jabłoni ‘2021” obradowało 29 czerwca 2021 roku. 
Komisji przewodniczył pan Paweł Soroka – poeta i dziennikarz. W Jury zasiedli także: poetka – pani Zofia Mikuła oraz 
aktor – pan Robert Tondera.
Po naradzie jurorzy przyznali pierwszą nagrodę oraz nagrodę specjalną za zestaw wierszy o tematyce grójeckiej pani 
Kamili Szmigiel z Działoszyna, drugiej nagrody nie przyznano, trzecią nagrodę ex aequo zdobyły: pani Wioletta Jawor-
ska z Nieborzyna oraz pani Małgorzata Borzeszkowska z Lęborka. 
Komisja przyznała cztery równorzędne wyróżnienia: panu Tytusowi Kamilowi Rolskiemu z Rogoźnika, panu Piotrowi 
Macierzyńskiemu z Łodzi, panu Piotrowi Zemankowi z Bielska-Białej oraz panu Mirosławowi Kowalskiemu z Mysłowic. 
Na adres organizatora – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. W. S. Laskowskiego w Grójcu wpłynęło 185 zesta-
wów, zawierających 753 utworów poetyckich. Autorzy pochodzą z różnych regionów Polski. W konkursie wzięło udział 
również kilku rodaków mieszkających za granicą.
Organizator dziękuje wszystkim uczestnikom. Zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu.

Aleksandra Suwarska
„Droga do Kobylina, lata 40.” Kamila Szmigiel
Na jesień budzą się błota. Wstają powoli, najpierw wystawiają lewą nogę z palcem pożółkłym
od kaczeńców, ale jedynie na chwilę, żeby płatki złapały kilka słońc odciśniętych na
oficerkach. Prawa odnoga Molnicy wodogłowi się nad tym, jak uciec na łąki i rozsupłać
mętne wstążki na polach, żeby chociaż koniuszkiem języka dotknąć pałacowego kremu,
którym maluje się ściany i niebo przed świtem. Taka kolej rzeczy, skończyły się dobre chęci i
nie ma jak wyrwać zębów z bruku, dziąsła siedzą głęboko zabagnione i zgryzota gryzie
szczęki, ale nie na długo - -

Kobylin łatwo da się wyłuskać, kremowa perła wychodzi spod zamulonego paznokcia prosto
na nową drogę, właściwie na mozaikę z kamiennych twarzy. Wcześniej macewy wygrzewały
się na piaskach, szukały wschodu na mapach z traw i chmur, ale odłupali jest od zamszonych
ciał, wyjęli z cmentarzy razem z korzeniami i posadzili na czarnych ziarnach, które
wydziobuje ziemia.

Nie ma błota i nie ma kto umierać.

Jest tylko droga.

„O LAUR JABŁONI ‘2021” ROZSTRZYGNIĘTY!

Wszelkie opracowania regionalne to 
publikacje niskonakładowe, a więc 
niszowe i tym samym unikatowe. Są 
one swoistymi kompendiami wiedzy 
– wszechstronnymi encyklopediami – 
nigdzie wcześniej nieujawnionymi, a 
zawierającymi pionierskie informacje 
z zakresu dziejów regionu, jego spraw 
i ludzi.
Są źródłami poszukiwanymi przez lu-
dzi nauki i  kultury, historyków, osoby 
związane z regionem oraz turystów.
Nie zawsze jednak wszędzie dociera-
ją o nich informacje. Mimo tego ich 
niewielkie nakłady dość szybko są 
wyczerpywane, a zwykle bywa, że na 
ich wznowienie brak środków. Zresztą 
i te opublikowane finansowane są ze 

WARTO PRZECZYTAĆ…
środków własnych autorów, księgarzy 
i nielicznej grupy jednostek wspiera-
jących. Rzadko wydawcą tego rodzaju 
publikacji albo ich sponsorem bywają 
gremia samorządowe lub państwowe, 
aczkolwiek są do tego zobligowane, w 
ramach podległych sobie instytucji.
Dlatego też twórczość regionalna jest 
właśnie niszową, a szkoda, bo to nie-
zwykle wartościowa i potrzebna dzia-
łalność.
W Grójeckiem aktywnych jest zaled-
wie kilku regionalistów, pracujących 
nad dziejami regionu, w zasadzie w 
ramach jakby własnego hobby. Nie 
działają bowiem w zakresie jakichkol-
wiek instytucji, przedsięwzięć, planów 
czy projektów.

Najbardziej aktywnymi są tu bez wąt-
pienia Andrzej Zygmunt Rola – Stężyc-
ki i dr Remigiusz Matyjas, mający na 
swoich kontach ponad 30 publikacji 
zwartych i wiele tematycznych artyku-
łów prasowych.
Niestety ich możliwości organizacyjne 
są ograniczone, co skutkuje ograni-
czonymi też nakładami i liczbą tytułów, 
choć ich plany twórcze są niezwykle 
bogate i – co przyznać trzeba – spo-
łecznie potrzebne i oczekiwane.
Być może stan ten ulegnie pozytywnej 
zmianie, ale uzależnione jest to, w po-
ważnym stopniu, od rozumienia wagi 
tego zagadnienia przez gremia powo-
łane do tego z mocy prawa.
Księgarnia, którą od lat prowadzę, jest 
w zasadzie jedynym dystrybutorem 
publikacji regionalnych, w wielu przy-

padkach też instytucją je wspierającą 
pod względem wydawniczym.
Dla publikacji tych utworzona zosta-
ła odrębna galeria, stale uzupełniana 
przez kolejne lokalne bestsellery histo-
ryczne. Większość tytułów wykupywa-
na jest natychmiast, kilka z nich  jest 
jeszcze dostępnych, choć już w szcząt-
kowych ilościach.
Wielu zainteresowanych historią Gró-
jecczyzny  mylą jakby „niehistorycz-
ne” tytuły, np. Bąbel w kałamarzu 
czy Majtki babuni, które są w pełni 
regionalnymi publikacjami, odno-
szącymi się do Grójca, okolic, spraw 
i ich ludzi, z podanymi nazwiskami, 
bądź oficjalnymi wydarzeniami. Są 
to dowcipne, pełne werwy opowia-
dania o starym Grójcu i jego miesz-
kańcach.
Podobne w treści są opracowania 
Marii Wojdalskiej, które to – wraz z 
niektórymi publikacjami Andrzeja 

Zygmunta Roli – Stężyckiego –  pla-
nujemy wznowić.
Wszystkie te publikacje – wraz opra-
cowaniami prof. Zdzisława Szeląga, 
Arkadiusza Kępki czy regionalistów 
z Nowego Miasta, Mogielnicy, Gosz-
czyna i Warki – są lokalnymi arcy-
dziełami o ponadczasowej wartości, 
i jako takie powinny się znaleźć  w 
bibliotece każdej rodziny w Grójec-
kiem.
Za czas jakiś wielu z nas chciałoby 
zaistnieć na łamach jakichś histo-
rycznych wspomnień. Tylko… kto 
tego dokona?
Uzupełnianie domowych księgozbio-
rów tego rodzaju publikacjami jest 
jednym ze sposobów na pogłębienie 
wiedzy o regionie – i nie tylko –  jak i 
na wsparcie  regionalistyki.
Tyle bowiem nas, ile o nas...
Zapraszam do regionalnej galerii.
                                    Krzysztof Lichosik
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJECOGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC

o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grójeco wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grójec
 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 6 września  do 8 października 2021 r.w dniach od 6 września  do 8 października 2021 r.

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

Obszar planu obejmuje miejscowości Chudowola, Duży Dół, Głuchów, Gościeńczyce, Janówek, Kobylin, Kośmin, Las Lesznowolski, Lesznowola, Mieczysławówka, Mirowice, Podole, Szczęsna, Wola Worowska, Obszar planu obejmuje miejscowości Chudowola, Duży Dół, Głuchów, Gościeńczyce, Janówek, Kobylin, Kośmin, Las Lesznowolski, Lesznowola, Mieczysławówka, Mirowice, Podole, Szczęsna, Wola Worowska, 
Worów, Wysoczyn, Zakrzewska Wola i Żyrówek.Worów, Wysoczyn, Zakrzewska Wola i Żyrówek.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXII/239/08 Rady Miejskiej w Grójcu Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXII/239/08 Rady Miejskiej w Grójcu 
z dnia 13 października 2008r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części gminy Grójec, zmienionej uchwałą Nr XXII/195/16 Rady Miejskiej z dnia 13 października 2008r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części gminy Grójec, zmienionej uchwałą Nr XXII/195/16 Rady Miejskiej 
w Grójcu z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/239/08 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 13 października 2008 roku, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego w Grójcu z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/239/08 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 13 października 2008 roku, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grójec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (obszar miejscowości Chudowola, Duży Dół, Głuchów, Gościeńczyce, Janówek, Kobylin, Kośmin, Las planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grójec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (obszar miejscowości Chudowola, Duży Dół, Głuchów, Gościeńczyce, Janówek, Kobylin, Kośmin, Las 

Lesznowolski, Lesznowola, Mieczysławówka, Mirowice, Podole, Szczęsna, Wola Worowska, Worów, Wysoczyn, Zakrzewska Wola i Żyrówek).Lesznowolski, Lesznowola, Mieczysławówka, Mirowice, Podole, Szczęsna, Wola Worowska, Worów, Wysoczyn, Zakrzewska Wola i Żyrówek).
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) będą dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) będą dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji 

Publicznej ( https://grojecmiasto.bip.info.pl).Publicznej ( https://grojecmiasto.bip.info.pl).
 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 września 2021r. o godzinie 1200 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. J. Piłsudskiego 47 – sala  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 września 2021r. o godzinie 1200 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. J. Piłsudskiego 47 – sala 

konferencyjna. konferencyjna. 

Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. W Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. W 
trosce o bezpieczeństwo Państwa i pracowników, zwracam się z uprzejmą prośbą o wcześniejsze zgłoszenie pod numer telefonu 48 664 30 10 chęci wzięcia udziału w dyskusji publicznej. trosce o bezpieczeństwo Państwa i pracowników, zwracam się z uprzejmą prośbą o wcześniejsze zgłoszenie pod numer telefonu 48 664 30 10 chęci wzięcia udziału w dyskusji publicznej. 

Zgodnie z art. 8c i 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi mogą Zgodnie z art. 8c i 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi mogą 
być wnoszone:być wnoszone:

 w formie papierowej na adres: Urząd Gminy i Miara Grójec, ul. J. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, w formie papierowej na adres: Urząd Gminy i Miara Grójec, ul. J. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec,
 w postaci elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres mailowy: urzad@grojecmiasto.pl lub przez platformę ePUAP, w postaci elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres mailowy: urzad@grojecmiasto.pl lub przez platformę ePUAP,
  za pomocą formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej UGiM Grójec https://grojecmiasto.bip.info.pl  za pomocą formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej UGiM Grójec https://grojecmiasto.bip.info.pl

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 października 2021 r.z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 października 2021 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 40, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 40, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu 

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

nikacji elektronicznej w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail email: urzad@grojecmiasto.pl lub przez platformę ePUAP, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 października 2021 r.nikacji elektronicznej w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail email: urzad@grojecmiasto.pl lub przez platformę ePUAP, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 października 2021 r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowi-Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowi-
sko są rozpatrywane przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie inter-sko są rozpatrywane przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie inter-

netowej urzędu https://grojecmiasto.bip.info.plnetowej urzędu https://grojecmiasto.bip.info.pl
                                                                                                                            Burmistrz                                                                                                                             Burmistrz 

                                                                                                                                           Dariusz Gwiazda                                                                                                                                           Dariusz Gwiazda

Klauzula informacyjnaKlauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) podaje się do wiadomości, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) podaje się do wiadomości, 
że administratorem przekazanych danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Grójec. Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań związanych z procedurą sporządzenia planu miejscowego. Podstawę że administratorem przekazanych danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Grójec. Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań związanych z procedurą sporządzenia planu miejscowego. Podstawę 

przetwarzania stanowi ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. przetwarzania stanowi ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy  i Miasta Grójec – https://grojecmiasto.bip.info.plKlauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy  i Miasta Grójec – https://grojecmiasto.bip.info.pl

Po spadku z IV ligi zadanie 
zbudowania nowej 
drużyny powierzono 
Mariuszowi Lisieckiemu. 
Jego podopieczni sezon 
rozpoczęli od remisu i 
zwycięstwa. 

W letniej przerwie 
w klubie ze sta-
dionu przy ulicy 
Laskowej doszło 

do prawdziwej rewolucji per-
sonalnej. Odszedł trener Je-
rzy Engel jr oraz większość 
zawodników z IV-ligowej ka-
dry. Zostali gracze miejscowi 
związani z Mazowszem od 
lat, jak m.in. kapitan Daniel 
Złoch, Arkadiusz Gałka, Ja-
kub Derewicz, Adrian Gotlib 
czy Karol Prasek. 

Dwa mecze Mazowsza i cztery punkty
Prowadzenie drużyny powie-
rzono doskonale znanemu 
grójeckim kibicom, Mariu-
szowi Lisieckiemu. To wy-
chowanek Mazowsza, który 
przez wiele lat był ostoją de-
fensywy pierwszego zespo-
łu. Jednocześnie od pewnego 
czasu szlifuje on swój trener-
ski warsztat jako trener grup 
młodzieżowych. 39-latek 
występował też w klubach z 
Francji, Sadowniku Błędów 
czy Perle Złotokłos.
W rozmowie z „Życiem Grój-
ca” Lisiecki przyznaje, iż na 
samym początku postawio-
no przed nim trzy zadania: 
utrzymanie w lidze okręgo-
wej, budowanie drużyny w 
oparciu o miejscowych pił-
karzy i dawanie jak najwięcej 

szans na grę w pierwszym ze-
spole juniorom. 
– Te zadania powoli realizu-
jemy. Oczywiście, dla mnie 
celem jest wygrać jak najwię-
cej spotkań, i być w czołówce 
tabeli – podkreśla szkolenio-
wiec. 
Lisiecki nie ukrywa, że prio-
rytetem był dla niego powrót 
napastnika Rafała Sobczaka 
i obrońcy Kamila Wierzbic-
kiego, którzy w ostatnim cza-
sie reprezentowali barwy KS 
Warka (podobnie jak Mazow-
sze spadła z IV ligi). To się 
udało. Latem do klubu trafili 
także: obrońca Yunus Hur-
menov i ofensywny pomoc-
nik Damian Rakoczy (obaj 
Żyrardowianka Żyrardów), 
skrzydłowy Kacper Ostrowski 

(Mszczonowianka Mszczo-
nów) oraz napastnik Adrian 
Krawczyk (Sadownik Błę-
dów). Z wypożyczenia do KS 
Lesznowola wrócił pomocnik 
Kamil Zieliński. 
Obiecujące były wyniki spo-
tkań kontrolnych. Mazowsze 
rozpoczęło co prawda od wy-
sokiej porażki z Hutnikiem 
Warszawa (0:5), ale później 
przyszły zwycięstwa z KS 
Lesznowola (8:1), Zamłyniem 
Radom (2:1) oraz Drogowcem 
Jedlińsk (5:2), a także tryumf 
w Pucharze Polski z KS Ma-
gnuszew (4:0). 
Trener Mariusz Lisiecki przy-
znaje, że jego drużyna została 
zweryfikowana w pierwszym 
meczu ligowym z Polonią Iłża 

(remis 3:3).
– Myśleliśmy, że po dobrych 
sparingach, od razu będziemy 
w czołówce tabeli i bez żad-
nych problemów pokonamy 
Polonię. Tymczasem przeciw-
nik skutecznie blokował nasze 
ataki, a sam wyprowadził trzy 
kontrataki, które zakończyły 
się golami. Na szczęście uda-
ło się dogonić wynik – mówi 
„ŻG” szkoleniowiec. 
Zdecydowanie lepiej jego 
podopieczni wypadli w dru-
giej kolejce, kiedy pokonali 
przed własną publicznością 
2:0 zespół Gryfa Policzna. 
Gole w tym meczu strzelili 
Rafał Sobczak oraz Jakub De-
rewicz. 

Mateusz AdamskiMateusz Adamski

SERWIS I NAPRAWASERWIS I NAPRAWA

OKIEN I DRZWI.OKIEN I DRZWI.

REGULACJE, WYMIANA REGULACJE, WYMIANA 

OKUĆ, OKUĆ, 

USZCZELEK, SZYB ITP.USZCZELEK, SZYB ITP.
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Legendarni sportowcy w Grójcu
Prawie 200 dzieci wzięło udział w 6 obozach sportowych z cyklu „Mały Wielki Mistrz” z wybitnymi mistrzami 
różnych dyscyplin: Andrzejem Supronem, Grzegorzem Krajewskim, Witoldem Romanem, Wojciechem 
Makowskim, Marcinem Urbasiem oraz Łukaszem Koszarkiem.
„Mały Wielki Mistrz” to cykl cam-
pów, które odbywały się w każdy 
piątek w hali „Spartakus” oraz na 
pływalni „Wodnik”, począwszy od 
23 lipca aż do końca wakacji. Zaję-
cia prowadzono w ramach programu 
Sportowe Wakacje+ 2021, finanso-
wanego ze środków Ministerstwa 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu. Zajęcia rozpoczynały się 
zawsze o 10.00. Ze względu na wy-
mogi sanitarne w każdym campie 
udział brała grupa około 30 dzieci. 
Każdy z uczestników otrzymał pa-
miątkową koszulkę, a także dyplom 
i medal Małego Wielkiego Mistrza. 

Na koniec wspólnej zabawy był 
czas na rozmowę i wspólne zdję-
cia. Główny organizator projektu: 
„Fundacja Druga Droga Mistrza”. 
Partnerzy projektu:  Ministerstwo 
Kultury, Dziedzictwa Narodo-
wego i Sportu, Grójecki Ośrodek 
Sportu „Mazowsze”, Gmina i 
Miasto Grójec.

Zapaśnicze rzemiosłoZapaśnicze rzemiosło
Pierwszy camp poprowadził wice-
mistrz olimpijski w zapasach An-
drzej Supron, który nie krył radości 
ze spotkania z dziećmi. 
– Zawsze z wielką radością  uczest-
niczę w spotkaniach z dziećmi i 
młodzieżą, zwłaszcza, kiedy mogę 
promować  moje  ukochane zapasy. 
Grójec pozostawi w mojej pamięci 
wspaniałe wspomnienia o uśmiech-
niętych ludziach, którzy z zapałem 
wykonywali nawet najtrudniejsze 
elementy zapaśniczego rzemiosła. 
Odtąd Grójec będzie znany już nie 
tylko z jabłek, ale też z naszych ma-
łych sportowych mistrzów. Mały 
Wielki Mistrz to kolejny ciekawy 
projekt, wpierany przez Minister-
stwo Kultury, Dziedzictwa Narodo-
wego i Sportu, promujący aktywność 
fizyczną wśród najmłodszych – po-

wiedział Andrzej Supron.

Rolki i hulajnogaRolki i hulajnoga
Kolejny camp odbył się w skate 
parku przy pływalni „Wodnik”, a  
poprowadził go mistrz jazdy na rol-
kach, Grzegorz Krajewski. 
– Jestem przekonany, że spora cześć 
uczestników campu będzie jeździ-
ła na rolkach, choćby rekreacyjnie. 
Chciałem przekazać dzieciakom 
pasję do rolek, co zapewne się 
udało. Podczas naszego spotkania 
uczyliśmy się zarówno podstaw, 
jaki i nieco bardziej zaawansowa-
nych tricków, opowiedziałem także 
o różnicach między jazdą szybką, 
agresywną i freestyle slalom – mówił  
Krajewski. – Poziom oczywiście był 
różny, ale mam nadzieję, że każdy 
z uczestników czegoś się nauczył i 
będzie próbował dalej swoich sił na 
rolkach, hulajnodze czy deskorolce – 
dodał  mistrz.

Niewidomy pływakNiewidomy pływak
Trzeci camp pozostawił niesamowi-
te wspomnienia, gdyż poprowadził 
go Wojciech Makowski, niewidomy 
pływak, wicemistrz olimpijski z Rio 

de Janeiro. 
– Trochę się stresowałam, bo zajęcia 
z taką grupą dzieci prowadziłem po 
raz pierwszy. Stres był taki, jak pod-
czas pierwszego startu – zwierzał się 
z uśmiechem Wojtek. – Mam nadzie-
ję, że dzieciaki skorzystały z moich 
rad, a przede wszystkim świetnie 
się bawiły i będą chciały nadal upra-
wiać pływanie – dodał paraolimpij-
czyk.
Wojtek pokazał uczestnikom cam-
pu kilka elementów wyposażenia 
niewidomego pływaka, np. zaciem-
nione okularki czy pałkę teleskopo-
wą, którą trener dotyka zawodnika 
podczas zawodów, sygnalizując mu 
nawrót. Wojtek przywiózł ze sobą 
także srebrny medal olimpijski, któ-
ry wywołał ogromne wrażenie na 
uczestnikach campu.

SiatkówkaSiatkówka
Zajęcia z siatkówki  poprowadził 
olimpijczyk, wielokrotny medalista 
mistrzostw Polski, a obecnie dzia-
łacz i komentator sportowy,  Witold 
Roman. 
– Cieszę się, że dzieciaki i młodzież 
tak licznie stawili się, żeby pograć w 
siatkówkę. Oczywiście musieliśmy 
nauczyć się najpierw podstaw, jak 
choćby przebijania  piłki przez siat-
kę, co nie jest wcale łatwą sprawą. 
Na szczęście młodzież była chętna 

do nauki i udało nam się nawet ro-
zegrać mecz –  powiedział Witold 
Roman. – Nieważne, jaki sport jest 
tym ulubionym, ważne, by dzieci 
się ruszały,  to idea przewodnia na-
szych campów – podkreślił mistrz.

LekkoatletykaLekkoatletyka
Potem był czas na Królową Sportu, 
w której arkana wprowadzał  jeden 
z najszybszych ludzi świata,  Mar-
cin Urbaś. 
–  Jestem pod dużym wrażeniem 
uczestników campu, którzy z 
ogromnym zaangażowaniem wyko-
nywali każde, nawet najtrudniejsze 
ćwiczenie. Mimo sporego zmęcze-
nia, z twarzy dzieciaków nie znikał 
uśmiech. Jestem po raz pierwszy w 
Grójcu, ale mam nadzieję, że będzie 
szansa jeszcze odwiedzić to urokli-
we miasteczko – powiedział mistrz 
lekkoatletycznych bieżni, Marcin 
Urbaś.

KoszykówkaKoszykówka
A na koniec wisienka na torcie, czy-
li camp z koszykówką, prowadzony 
przez wielokrotnego reprezentanta 
Polski i mistrza kraju, Łukasza 
Koszarka. [Obóz odbywał się w 
dniu oddania gazety do druku. 
Przyp. red.] 

Materiał Prasowy Grójeckiego Materiał Prasowy Grójeckiego 
Ośrodka Sportu „Mazowsze”Ośrodka Sportu „Mazowsze”

Andrzej Supron (z tyłu)

Łukasz Koszarek

Grzegorz Krajewski

Marcin Urbaś

Od lewej: burmistrz Dariusz Gwiazda, Wojciech Makowski oraz Witold Roman
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Wakacje zbliżają się do 
końca, a my nadal kręcimy 
kilometry. Stowarzyszenie 
WGR Rowerowy Grójec było 
w tym sezonie organizatorem 
wielu imprez rowerowych, 
których nie da się opisać w 
kilku zdaniach.

Zaczęliśmy tak napraw-
dę trzydniowym wy-
padem na Pojezierze 
Brodnickie, gdzie mie-

liśmy okazję spać w cudownym 
miejscu, jakim jest Hotel Głębo-
czek. Podziwiając krajobrazy, 
przy zróżnicowanej pogodzie, 
mknęliśmy na naszych dwuko-
łowcach wśród lasów i pól peł-
nych pięknego żółtego rzepaku. 

Na dalekich szlakachNa dalekich szlakach
Następnie całą 33-osobową eki-
pą udaliśmy się na 4-dniowy 
wypad szlakiem Green Velo. To 
była już trzecia edycja tego rajdu 
i kolejny raz odcinek ponad 250 
kilometrów został w wesołej, 
pełnej niespodzianek atmosferze 
pokonany. Kolejną większą wy-

Kończą się wakacje, a nasz 
sezon rowerowy nadal trwa

prawą był dwudniowy rajd szla-
kiem Orlich Gniazd w Jurze Kra-
kowsko-Częstochowskiej. Trasy 
były  wymagające, wręcz cięż-
kie,  czego efektem było sporo 
awarii rowerowych i problemy 
z pokonaniem poszczególnych 
odcinków. Mimo to udało się 
nam odwiedzić po drodze kilka 
zamków, z których rozpościerały 
się cudowne widoki na okolicę. 
Wróciliśmy uśmiechnięci i usa-
tysfakcjonowani, choć też prze-
męczeni i przemoknięci.

Wypady na jeden dzieńWypady na jeden dzień
Nie możemy także pominąć jed-
nodniowych rajdów, w których 
uczestniczą mieszkańcy naszej 
społeczności lokalnej, zarów-
no ci najmłodsi, liczący sobie 
niecałe 10 lat,  jak i ci w kwie-
cie wieku. Mamy nadzieję, że 
rajdy te dają duże zadowolenie 
uczestnikom, sympatycznie 
wypełniają ich wolny czas. W 
ciągu dwóch miesięcy zorgani-
zowaliśmy rajdy do: Osiecz-
ka (40 km), Czerska (80 km), 
Grzegorzewic (100 km) i Mło-
chowa (70 km). 

Z okazji Dnia DzieckaZ okazji Dnia Dziecka
W Dniu Dziecka zorgani-
zowaliśmy Rowerowy Rajd 
Rodzinny, w którym rodziny, 
pokonując zaplanowaną dwu-
dziestokilometrową trasę, od-
powiadały na różne pytania 
z dziedziny bezpieczeństwa 
poruszania się rowerami po 
drogach. Trzeba przyznać, że 
znajomość przepisów przez 
uczestników była zaskakująco 
duża. 

Ulicami GrójcaUlicami Grójca
Niestety nie udał się nam II Prze-
jazd Ulicami Grójca, w którym,  
ze względu na bardzo intensyw-
ne opady deszczu, wzięło udział 
tylko kilkadziesiąt osób. Mamy 
nadzieję, że  wszyscy, choć prze-
moknięci,  byli szczęśliwi. Jazda  
na rowerach w asyście policji i 
straży miejskiej ulicami Grójca 
nie zdarza się co dzień. 

Na szczytne celeNa szczytne cele
Zorganizowaliśmy także rajdy 
charytatywne, w których zbie-
raliśmy pieniążki na szczytne 
cele. Tu chcielibyśmy bardzo 
gorąco podziękować wszystkim 
uczestnikom rajdu „Jedziemy 
dla Kacperka”. W Grójcu, ale 
także i w różnych miejscach kra-
ju, kręcili oni kilometry, które – 
dzięki sponsorom – przeliczały 
się na złotówki. W ten sposób 
wykręciliśmy w akcji prawie 12 
tys. złotych. Pieniądze  zostały 
przekazane na zakup nowego 
wózka do roweru dla Kacperka 
– niepełnosprawnego 6-letnie-
go chłopca, który bardzo często 

towarzyszy nam ze swoimi ro-
dzicami w rajdach. Jego wózek 
jest już za mały, a koszt zakupu 
specjalistycznego wózka wynosi 
około 15 tys. złotych. Liczymy 
na to, że akcja zakończy się cał-
kowitym sukcesem i Kacperek 
w przyszłym roku nadal będzie 
z nami pokonywał szlaki rowe-
rowe.

Coś odlotowegoCoś odlotowego
Sztandarową akcją, do której 
udało zakwalifikować się nasze-
mu stowarzyszeniu, jest „Od-
LOTTOwa Jazda”. Polega ona 
na tym, że każdy zarejestrowany 
uczestnik zbiera dla naszego sto-
warzyszenia kilometry, które su-
mując się dają nam odpowiednie 
miejsce w rankingu. Akcja ta, ku 
naszemu zaskoczeniu, zaktywizo-
wała wielu naszych mieszkańców 
do jazdy na rowerze, co bardzo nas 
cieszy, bo pokazuje jak bardzo pra-
gniemy takiej formy wypoczynku. 
Wprawdzie na naszym terenie 
brak jest wytyczonych szlaków 
rowerowych, a ścieżki rowerowe 
nie powstają albo, jeśli powstają, 
to w bardzo ograniczonym zakre-
sie, lecz i tak nasi mieszkańcy ja-
koś sobie z tym radzili. W ramach 
tej akcji organizowaliśmy wypady 
po okolicy lub na przykład na lody 
do Białobrzegów. 

Jazda nocnaJazda nocna
Chyba już wszyscy zauważy-
li także, że co wieczór wyjeż-
dżamy na jazdę nocną po mie-
ście i najbliższej okolicy. Od 
18 czerwca pokonaliśmy w ten 
sposób po około 25 kilometrów 
w miłej atmosferze. Dzięki tym 

przejazdom, oprócz zdobywa-
nia kilometrów, poznawaliśmy 
się nawzajem, gdyż  wciąż 
dochodzą do nas nowe osoby, 
które dopiero teraz dowiedzia-
ły się o akcji. W całym naszym 
przedsięwzięciu walczymy o 
grant na budowę wiat rowero-
wych przy szkołach podstawo-
wych naszej gminy. Obecnie 

zajmujemy 3. miejsce i, jeżeli 
tak zakończy się rywalizacja, 
otrzymamy 15 tys. złotych. Jak 
je spożytkujemy? Tego jeszcze 
nie jesteśmy w stanie określić 
ze względu na konieczność 
wprowadzenia korekt do nasze-
go wniosku, ale z pewnością 
uzyskaną sumę zagospodaruje-
my właściwie. Obecnie w akcji 

bierze udział 890 uczestników 
i mamy przejechanych 290 000 
kilometrów. Akcja trwa do 31 
sierpnia i mamy nadzieję, że 
wszyscy, którzy biorą w niej 
udział, bawią się doskonale. 
Ostania jazda nocna odbę-
dzie się 31 sierpnia o godzinie 
18:00, start oczywiście, jak za-
wsze, z placu Wolności. 

Co teraz?Co teraz?
Przed nami jeszcze czwarta 
edycja Green Velo, gdzie w 
najbliższy weekend będziemy 
przemierzali szlak wzdłuż gra-
nicy z Białorusią, a także rajd 
na 100 km na zakończenie se-
zonu. Czy jeszcze coś będzie?  
Zobaczymy. 
Na podsumowanie sezonu 
przyjdzie jeszcze czas, ale już 
teraz wiemy, że mimo pandemii 
i ograniczeń z nią związanych 
śmiało można sezon określić 
jako bardzo udany. 
Info. WGR Rowerowy GrójecInfo. WGR Rowerowy Grójec


