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Wiatr powiał w żagle
„Wiatr w żagle” to tegoroczne hasło 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który w całej 
Polsce odbył się 12 stycznia. Tym razem wolontariusze w Polsce i wielu miejscach poza granicami 
kraju kwestowali na rzecz „zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w 
dziecięcej medycynie zabiegowej”.

Rok 2020 był kolejnym z 
rzędu rokiem rekordo-
wym, w którym Pola-
cy przekroczyli następ-

ną magiczną barierę swojej hojno-
ści. Na zakończenie dnia na kon-
cie widniała kwota deklarowana 
115 362 894 PLN. Ostateczny wy-
nik zbiórki poznamy na specjalnej 
konferencji prasowej 8 marca b.r.
W łapaniu „wiatru w żagle” i prze-
pięknej chęci pomagania sobie na-
wzajem, wbrew codziennej rze-
czywistości, nie zabrakło nas, 
mieszkańców Grójca. I to jak-
że rekordowo. W samym mie-
ście zebrano 117.508.03 PLN (bez 
uwzględnienia obcej waluty). Tak 
piękna i ogromna kwota jest wy-
nikiem fantastycznej pracy wy-
konanej przez Sztab WOŚP Gró-
jec, 82 wolontariuszy, sponsorów i 
"niepoliczalnej liczby" mieszkań-
ców miasta i okolic, którzy różny-
mi metodami docierali do kwestu-
jących. Niewielu było takich, któ-
rzy przeszli obojętnie. Szczęśliwie 
ledwie kilku niezadowolonych… 
Wśród tych, którzy wrzucali pie-
niądze do naszych puszek, nie za-
brakło grójczan, którzy mówili 
otwarcie: "Wrzucam, daję co roku, 
bo zakupiony w ten sposób sprzęt 
medyczny pomógł uratować życie 
naszego dziecka."
Szefowa grójeckiego Sztabu 
WOŚP druhna Weronika Kowal-
ska (tradycyjnie akcję, jak co ro-
ku organizowali nasi harcerze) 

mówiła, że przygotowań było bar-
dzo dużo. Rekrutacja wolontariu-
szy ruszyła już w październiku, a 
zakończyła się 13 grudnia. Nasz 
Sztab prowadził wyłącznie rekru-
tację online. Wszystkie 5 osób da-
wało z siebie wszystko. Pracowa-
liśmy głównie przez internet, ale 
zdarzały się też akcje terenowe – 
nadzorowaliśmy Sztabowe Pusz-
ki Stacjonarne, które mogły kwe-
stować już od 15 grudnia. Osoba-

mi bezpośrednio wspierającymi 
Weronikę byli druhny i druhowie: 
Jakub Musiałowski oraz Karoli-
na Marcinkowska, Jakub Wierz-
bicki i Wiktoria Moroz. Przy roz-
liczeniach pomagał także Kacper 
Ryczkowski.
Ogromny trud liczenia spływają-
cych do sztabu pieniędzy wzię-
ło na siebie grono osób prywat-
nych, które pragną pozostać ano-
nimowe, mówiąc o sobie skrom-

nie „pracownicy banków”. Cała 
kwota przeszła przez ich ręce. Z 
niezwykłym pietyzmem i dokład-
nością dokonywali każdego, ko-
lejnego rozliczenia. Każdy wolon-
tariusz zdający puszkę otrzymy-
wał pisemny certyfikat z wpisaną 
kwotą, którą zebrał. 
Po raz pierwszy w Grójcu Finał 
WOŚP odbył się na dworze, gdzie 
obok budynku GOK ustawiona 
była scena.    Dokończenie na s. 4

18 stycznia zmarł major Marian 
Kołomański (ur. 1923), jeden z 
ostatnich grójeckich członków 
Szarych Szeregów i żołnierzy 
Armii Krajowej. Wielokrotnie 
miałem okazję posłuchać jego 
wspomnień. Nie tylko tych z 
czasów wojennych, ale również z 
okresu II Rzeczypospolitej, kiedy 
uczęszczał na zajęcia sportowe 
w Towarzystwie Gimnastycznym 
Sokół. Wspominając tego 
ciepłego i humoru człowieka, 
chciałbym się nimi podzielić z 
Czytelnikami „Życia Grójca”.

– Przed wojną chodziłem treno-
wać do grójeckiego Sokoła. Ćwi-
czyliśmy w drewnianej sokolni-
cy przy ul. Piotra Skargi, na prze-
ciwko placu, gdzie jest teraz remi-
za strażacka. Mieszkałem blisko, 
też na Skargi, na dole, dwieście 

Żegnaj, Majorze
metrów od sokolni. Budynek był 
parterowy, ale wysoki. Była tam 
sala do ćwiczeń oraz scena, na 
której odbywały się różne przed-
stawienia i występy. Ćwiczyłem 
na drążku. Na placu przed bu-
dynkiem sokolni można było tre-
nować rzut dyskiem. Służyła do 
tego specjalna obręcz na nóżkach. 
Rzucano kulą – wspominał pan 
Kołomański. – Na treningi przy-
chodziło dużo starszych kolegów. 
Byli niezwykle sprawni. Pięknie 
ćwiczyli na poręczach, na drąż-
kach i linach. Wielu ludzi przy-
chodziło ćwiczyć. Przyprowa-
dziłem kilku kolegów z gimna-
zjum. Jeden był bardzo zadowo-
lony. Potrafił robić wymyk. Raz 
próbowałem zrobić wymyk, ale 
nie udało mi się. Byłem bardzo 
drobnym chłopakiem. Ale potra-
fiłem podciągać się i robić jaskół-

kę. Zawsze przy ćwiczeniach asy-
stował nam starszy kolega, któ-
ry dbał, żeby nikomu nic się nie 
stało – kontynuował swoją opo-
wieść.

Czasy Sokoła
W sokolni odbywały się pokazo-
we walki bokserskie. Trenowali 

też zawodnicy innych dyscyplin. 
– W skoku w dal najlepszy był 
Nowicki. Zawody rozgrywano w 
parku. Tam były specjalne tory, 
była skocznia. Potem zawody or-
ganizowano również na boisku 
szkolnym, obok obecnej Szkoły 
Podstawowej nr 1 – wspominał.

Dokończenie na s. 10 
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ŻYCIE GRÓJCA
URATOWAŁ TONĄCE DZIECI
W połowie grudnia sekretariat Urzędu Gminy i Miasta 
w Grójcu odebrał maila informującego o bohaterskim 
czynie jednego z mieszkańców miasta, zawierającego 
także prośbę o uhonorowanie go.
Po zapoznaniu się ze sprawą i zdobyciu dokładnych 
personaliów zasłużonego mężczyzny, burmistrz Da-
riusz Gwiazda postanowił zaprosić  Zbigniewa Kazałę 
do swojego gabinetu, aby osobiście podziękować  mu 
za wykazanie się odwagą i dobrym sercem. Pan Zbi-
gniew aż dwukrotnie ratował tonące dzieci z rzeki Pili-
cy w Tomczycach, a także przekazał kłusowników 
policji.
Za tak szlachetne i bohaterskie czyny należą się słowa 
uznania. Wielokrotne wykazywanie się wzorową posta-
wą obywatelską, a jednocześnie zdumiewająca skrom-
ność i wrażliwość - tak w jednym zdaniu można opi-
sać wyróżnionego mieszkańca naszej małej ojczyzny. 
Mamy nadzieję, że znajdzie w lokalnej społeczności 
godnych naśladowców.                                                     UGiM 

Centrum Rozpoznania i Wsparcia 
Walki Radioelektronicznej - tak 
teraz nazywa się 1. Grójecki 
Ośrodek Radioelektroniczny. 
Przeformowanie nastąpiło 13 
stycznia na terenie jednostki 
wojskowej podczas  uroczystego 
apelu

To kolejna historyczna 
data w sześćdziesięcio-
letnich dziejach grójec-
kiej jednostki. Z począt-

kiem 2020 r., po niemal 20 latach 
funkcjonowania 1. Grójeckiego 
Ośrodka Radioelektronicznego,  
swoją działalność w strukturach 
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej zainaugurowało Centrum 
Rozpoznania i Wsparcia Walki 
Radioelektronicznej,  przejmując 
zaszczyt kontynuacji chwaleb-
nych tradycji jednostek grójeckie-
go garnizonu.
Na  uroczystość przybyli: poseł na 
Sejm RP Marek Suski, inspektor  
Rodzajów Wojsk gen. bryg. Sła-
womir Owczarek, szef Oddzia-
łu Walki Elektronicznej płk Bo-
gusław Kasza, szef Oddziału Pro-
gramowania Podsystemu Roz-
poznania i WRE płk Paweł Pon-
czyński, dowódca 61 blp.  ppłk 
Janusz Ostrowski, ks. ppłk Kry-
spin Rak – proboszcz Parafii Woj-
skowej w Radomiu oraz przedsta-
wiciele władz lokalnych i służb 
mundurowych.  
Po uroczystym wciągnięciu fla-
gi państwowej RP na maszt i od-
śpiewaniu Hymnu Rzeczypospo-
litej Polskiej gości powitał ko-
mendant Centrum Rozpozna-
nia i Wsparcia Walki Radioelek-
tronicznej płk Andrzej Koze-
ra. Następnie inspektor Rodza-
jów Wojsk  gen. bryg. Sławomir 
Owczarek, w swoim przemówie-
niu, podziękował za bardzo dobre 

i profesjonalne realizowanie za-
dań 1. ORel, wyrażając  przeko-
nanie,  że 60-letnia historia jed-
nostki wojskowej bardzo dobrze 
wróży na następne lata Centrum 
Rozpoznania i Wsparcia Walki 
Radioelektronicznej.
Potem odczytano rozkazy o wy-
znaczeniu komendanta Centrum 
Rozpoznania i Wsparcia Walki 
Radioelektronicznej oraz o uby-
ciu z Centrum i wyznaczeniu na 
nowe stanowisko w Kancelarii 
Premiera, szefa Sztabu ppłk Grze-
gorza Bochniaka, który w tym 
dniu żegnał się z naszą jednostką. 
Dzień ten był też szczególny dla 
por. Piotra Sulimy, uhonorowane-
go  pucharem Oficera Roku 2019.
Na zakończenie uroczystości, już 
po odegraniu i odśpiewaniu Pie-
śni Reprezentacyjnej Wojska Pol-
skiego, przed trybuną honorową 
zaprezentowały się pododdziały 
nowo utworzonej grójeckiej jed-
nostki, które do defilady popro-
wadził dowódca uroczystości,  
mjr Paweł Hajduk, przy dźwię-
kach orkiestry wojskowej  z Ra-
domia.

info. oraz zdj. Centrum 
Rozpoznania i Wsparcia Walki 

Radioelektronicznej 

Jednostka z nową nazwą

Słowo od redaktora naczelnego
Drodzy Czytelnicy!
Na wstępie chciałbym życzyć 
Państwu wszystkiego dobrego 
w Nowym Roku. 
Ten miniony rok okazał się dla 
naszej Małej Ojczyzny czasem 
zmian, a także wielkiego świę-
towania Jubileuszu nadania 
praw miejskich. Upłynął rów-
nież rok mojej pracy dla "Ży-
cia Grójca". Ten okres stara-
łem się wykorzystać jak najle-
piej, wdrażając swoje pomy-
sły razem z zespołem redakcyj-
nym. Dużo słuchałem, obserwo-
wałem i wyciągałem wnioski. 
Możliwość pracy dla Państwa 
jest dla mnie wielkim zaszczy-
tem i sprawia mi wiele radości 
oraz satysfakcji. Choć czasami 
bywa ciężko, zawsze daję z sie-
bie wszystko. 
Kieruję słowa uznania do na-
szych Czytelników za to, że je-
steście z nami i przyczyniacie 
się do rozwoju tytułu o ziemi 
grójeckiej.
Pracując nad gazetą, poznałem 
wspaniałych ludzi, którzy re-
gularnie współpracują i tworzą 
to pismo. Mowa oczywiście o 
moich kolegach redakcyjnych: 
Dominiku Góreckim, dbają-
cym o skład graficzny gazety 
oraz profesjonalne i obiektyw-
ne artykuły; Remigiuszu Maty-
jasie, cenionym i doświadczo-
nym regionaliście ziemi grójec-
kiej; Arturze Szlisie, człowie-
ku, który oprócz publikacji o te-
matyce społecznej, historycz-
nej i oświatowej, potrafi jed-
nym zdaniem poprawić humor 

naczelnego. Kolejni  współpra-
cownicy to Mateusz Adamski z 
Grojec24.net i jego nieocenio-
ne teksty sportowe oraz Tomek 
Plaskota, regularnie przygoto-
wujący intrygujące i rzetelne 
artykuły historyczne. 
Ważnym elementem w gazecie 
są fotografie i grafiki. Tutaj za-
wsze na wysokości zadania sta-
ją Karolina Piwowarska, Aga-
ta Matulka oraz Adrian Nojek. 
Oczywiście bardzo często  zdję-
cia robimy sami, bądź też do-
stajemy je od organizacji, jed-
nostek gminnych czy też od 
Was, mieszkańców naszej gmi-
ny. Trójka wymienionych foto-
grafów, w mojej ocenie, zasłu-
guje jednak na szczególne wy-
różnienie za swoją często nie-
docenianą, ciężką pracę. 
Chciałbym także podziękować 
wszystkim organizacjom, jed-
nostkom gminnym, instytu-
cjom, stowarzyszeniom oraz 
osobom, za owocną współpracę 
i regularne przesyłanie materia-
łów do publikacji. 
Kolejny rok to nowe wyzwa-
nia i realizacja dalszych planów 
związanych z ŻG. 
Z tego miejsca chciałbym za-
chęcić Państwa do przesyłania, 
materiałów oraz propozycji te-
matów, które warto poruszyć na 
łamach miesięcznika. 
A wracając do ubiegłego roku, 
pod względem zmian, jakie za-
szły na lokalnej scenie politycz-
nej, był to chyba najgorętszy 
okres od lat. W wyborach samo-
rządowych wybraliśmy bowiem 

nowego Burmistrza i skład 
Rady Miejskiej w Grójcu. Od 
tego czasu nowy samorząd pod-
jął 147 uchwał, tak więc nie po-
winniśmy narzekać na opiesza-
łość ze strony radnych, jak rów-
nież i na bezczynność ze stro-
ny nowego włodarza i Urzędu 
Gminy i Miasta Grójec. Świad-
czą o tym inwestycje, remonty 
oraz pozyskane dotacje, a tak-
że zmiany organizacyjne w jed-
nostkach podlegających gminie. 
Pisząc o najważniejszych wy-
darzeniach tamtego roku, nie 
sposób jest pominąć Obchody 
600-lecia Grójca. Bogata ofer-
ta urozmaiconych wydarzeń i 
uroczystości sprostała oczeki-
waniom chyba nawet tych naj-
bardziej wymagających, a nasza 
gazeta publikowała regularnie 
relacje i galerie zdjęć z wszyst-
kich punktów programu Jubile-
uszu. 
Kolejna ważną kwestią dla Nas 
mieszkańców był temat opłat za 
odbiór odpadów i decyzja Rady 
Miejskiej o wyjściu ze Związ-
ku Międzygminnego Natura. 
Temat trudny i bardzo złożo-
ny dla samorządowców w całej 
Polsce, podejmowany był na ła-
mach gazety wielokrotnie. 
Sporo czasu poświęciliśmy też 
sytuacji oświaty i ogólnopol-
skim strajkom nauczycieli. 
Jeśli udało się dobrnąć Państwu 
aż tutaj, to dziękuję bardzo za 
poświęcony czas i zapraszam 
do lektury naszego pierwszego 
w tym roku numeru. 

Szymon Wójcik
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Szanowni Państwo!
Wraz z Nowym Rokiem 2020 chciałbym 
wprowadzić nowy zwyczaj i publikować 
w „Życiu Grójca”  sprawozdania z działal-
ności, zarówno swojej, jak i Urzędu Gmi-
ny. Dla tych z Państwa, którzy korzystają 
z mediów społecznościowych, staram się 
na bieżąco zamieszczać informacje na  
oficjalnych profilach społecznościowych 
Facebook Burmistrza i Urzędu Gmi-
ny i Miasta Grójec.  Wiem, że nie wszy-
scy korzystają z komunikacji interneto-
wej i szczególnie właśnie dla tych Miesz-
kańców, będę starał się na bieżąco publi-
kować sprawozdania z najważniejszych 
działań magistratu grójeckiego.
Jedną z ważniejszych spraw dotyczą-
cych naszej Gminy była kwestia popraw-
nego wypełnienia i złożenia deklaracji  o 
wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami.
Pragnę przypomnieć, że Wydział Gospo-
darki Odpadami z dniem 1 lutego 2020 
r.  zostanie przeniesiony do lokalu przy ul. 
Mszczonowskiej 23. Kontakt do Wydzia-
łu: tel. 48 679 48 44 lub mail: odpady@
grojecmfiasto.pl.
Pomimo, iż termin składania deklara-
cji upłynął  31 grudnia 2019 r., pracowni-
cy Wydziału Gospodarki Odpadami na-
dal przyjmują deklaracje od mieszkań-
ców,  którzy nie dopełnili tego obowiąz-
ku do końca 2019 r. Możliwe jest również 
złożenie deklaracji w wersji elektronicznej 
przez platformę e-PUAP.
Deklaracje złożone drogą pocztową są 
weryfikowane przez pracowników wy-
działu,  a następnie w ten sam sposób 
odsyłany jest indywidualny numer ra-
chunku bankowego, a w przypadku 
błędnie wypełnionego formularza - in-
formacja o błędach i konieczności po-
nownego złożenia prawidłowo wypeł-
nionej deklaracji. 
Po otrzymaniu wszystkich popraw-
nie złożonych deklaracji, podamy liczbę 
osób uwzględnionych w ewidencji.  Po-
informujemy także o liczbie osób obję-
tych Kartą Dużej Rodziny korzystających 
z 15% ulgi oraz liczbie  gospodarstw po-
siadających kompostowniki korzystają-
cych z 5% ulgi.
Każdy właściciel nieruchomości jedno-
rodzinnej oraz zarządca/administrator 

nieruchomości wielorodzinnej po złoże-
niu prawidłowo wypełnionej deklaracji 
otrzymuje indywidualny numer rachun-
ku bankowego, na który należy uiszczać 
opłaty z tytułu gospodarowania odpa-
dami. Najdogodniejszą formą płatno-
ści jest przelew internetowy, a wpłat go-
tówkowych można dokonywać w ban-
ku PKO SA przy ulicy Bankowej 11. Wpła-
ty gotówkowe dokonywane w w/w pla-
cówce zwolnione są z prowizji i opłat.
Firma PreZero odbierająca odpady ko-
munalne z terenu Gminy Grójec, sporzą-
dziła i przekazała harmonogram odbio-
ru odpadów  w wersji  papierowej dla 
każdego z Mieszkańców. Terminarze do-
stępne są również na stronie interneto-
wej: www.grojecmiasto.pl/gospodarka-
odpadami.
W harmonogramie brak jest w miesią-
cach zimowych odbioru odpadów Bio, 
ponieważ w tym okresie składowisko od-
padów nie przyjmuje tej frakcji, a reszt-
ki oddajemy wtedy razem z frakcją zmie-
szaną.
Dostarczono pojemniki do segregacji 
odpadów dla zabudowy wielorodzinnej, 
a wszystkie uwagi dotyczące ilości i ro-
dzaju dostarczonych pojemników prze-
kazywane są na bieżąco do operatora w 
celu dostarczenia odpowiednich pojem-
ników. Worki do segregacji dla właścicie-
li domów jednorodzinnych dostępne są 
bezpośrednio w Wydziale Gospodarki 
Odpadami oraz w PSZOK – Kobylin 1D.
Podsumowując temat gospodarki śmie-
ciowej:  rok temu Rada Miejska zadecy-
dowała o wyjściu z Natury. Była to decy-

zja słuszna i racjonalna. Argumentów 
za wyjściem z międzygminnego związ-
ku było kilka: 
- Po pierwsze, z 85 tysięcy osób zameldo-
wanych na terenie Związku, tylko 73 ty-
siące odprowadzało opłaty. Za tych, któ-
rzy nie złożyli deklaracji śmieciowych, 
płacili pozostali.
- Po drugie, Natura jako związek nie mia-
ła tak dobrej jak Gmina możliwości we-
ryfikacji, którzy mieszkańcy nie płacą za 
śmieci. Związek tłumaczył, że ma zbyt 
mało pracowników, aby prowadzić kon-
trole. 
- Po trzecie, mieliśmy z każdym rokiem 
coraz większe straty, tzn. coraz więcej 
śmieci było wytwarzanych, natomiast 
nie przekładało się to na wzrost opłat. 
Wychodząc z Natury wraz z innymi gmi-
nami – Warką, Jasieńcem, Błędowem, 
uzyskaliśmy możliwość zmiany systemu 
naliczania opłat za śmieci.
Zdecydowaliśmy się na przyjęcie odpłat-
ności naliczanej na podstawie zużycia 
wody w domach wielorodzinnych.  Ten 
system eksperci wskazują jako najlepszy 
dla miast z dużą liczbą mieszkańców se-
zonowych. Natomiast w domach jedno-
rodzinnych od ilości mieszkańców. Na-
szym celem jest, aby cała gmina była 
podłączona do sieci wodno-kanalizacyj-
nej  i wszyscy mieszkańcy solidarnie uisz-
czali opłaty, a także żeby przepisy po-
zwalały na stosowanie w domach jedno-
rodzinnych podliczników zużycia wody 
dla potrzeb gospodarki odpadami. 
Taka forma rozliczenia pozwoli na 
uszczelnienie opłat, jednak całkowicie 

nie zlikwiduje nieuczciwości. Nie ma, jak 
do tej pory, takiej metody, która pozwa-
lałaby samorządom na pozyskanie w 
stu procentach opłat. Mam jednak na-
dzieję, że z w naszym mieście odsetek ten 
będzie minimalny, a wszyscy mieszkań-
cy zaczną w odpowiedni sposób segre-
gować odpady. Jednocześnie przygo-
towujemy się do budowy własnej spółki 
komunalnej, której będziemy mogli zle-
cić wywóz odpadów. 
Innym ważnym tematem poruszanym 
w lokalnych mediach był brak oświetle-
nia  na krajowej E50 i S7. Jest to problem, 
który trwa od 2015 r. 
Grunt i droga należą do Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wy-
nika to z braku porozumienia pomiędzy 
Gminą Grójec i GDDKiA, które to pozwo-
liłoby  ustalić, kto ma płacić za oświe-
tlenie rond znajdujących się na terenie 
gminy. Ceny energii wzrastają i włącze-
nie całego oświetlenia będzie kosztowa-
ło urząd kilkaset tysięcy złotych rocznie. 
Obejmując funkcję burmistrza w listopa-
dzie 2018 r., niejako odziedziczyłem ten 
spór.  Jednak wszystko wskazuje na to, 
że bez ponoszenia kosztów przez gmi-
nę sprawa nie przyniesie oczekiwanych 
przez mieszkańców rezultatów. Jeste-
śmy w stanie zaakceptować porozumie-
nie zgodne z prawem i jednocześnie po-
nosić koszty oświetlenia dróg znajdują-
cych się w obszarze zabudowanym mia-
sta. Mam nadzieję, że w najbliższym cza-
sie uda się rozwiązać trwający już prawie 
5 lat impas oświetleniowy.
10 stycznia 2020 r. w Mazowieckim Urzę-
dzie Wojewódzkim została podpisana 
umowa z Wojewodą Mazowieckim na 
dofinansowanie przejazdów autobuso-
wych dla trasy Grójec - Falęcin. Dzięki do-
tacji z Urzędu Wojewódzkiego otrzyma-
my dodatkowe wsparcie finansowe, co 
pozwoli na całotygodniowe połącze-
nie autobusowe na ww. linii a co za tym 
idzie, poprawi komfort życia mieszkań-
ców Falęcina, Częstoniewa, Kociszewa i 
Krobowa.
Przełom noworoczny był powodem wie-
lu wydarzeń i uroczystości świątecznych. 
We wszystkich szkołach i przedszkolach 
naszej gminy odbyły się jasełka, koncer-
ty kolęd, wigilie. Dyrektorzy, nauczyciele, 

uczniowie oraz ich rodzice co roku dokła-
dają wszelkich starań, aby magiczna bo-
żonarodzeniowa tradycja była pielęgno-
wana. Widząc małych artystów na sce-
nie i słysząc piękne polskie kolędy, odczu-
wamy poruszającą atmosferę świąt. 15 
grudnia na Rynku odbyła się wigilia dla 
wszystkich mieszkańców, sołtysów, rad-
nych, pracowników gminnych jednostek 
i instytucji. Po raz pierwszy w przygoto-
wania włączyły się szkoły i przedszkola. 
Za ich sprawą choinki i szopka bożona-
rodzeniowa zostały przystrojone świą-
tecznymi ozdobami. Za co serdecznie 
dziękuję. Po raz pierwszy odbył się rów-
nież jarmark rękodzielniczy, w którym 
wzięli udział rzemieślnicy ziemi grójec-
kiej. Wyrażam serdeczną nadzieję, że sta-
nie się to coroczną grójecką tradycją.
Nowy rok uczciliśmy na Rynku w trakcie 
sylwestrowej dyskoteki, natomiast już kil-
ka dni później odbył się uroczysty Orszak 
Trzech Króli ulicami miasta, a tuż po nim 
koncert kolęd Reprezentacyjnego Zespo-
łu Artystycznego Wojska Polskiego w ko-
ściele Miłosierdzia Bożego. Zwieńcze-
niem styczniowych uroczystości był fi-
nał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy, dzięki czemu sztab grójecki uzbierał 
rekordową sumę ponad   117 tys. zł. Re-
lacje z powyższych wydarzeń znajdzie-
cie Państwo w obecnym numerze  "Ży-
cia Grójca". 
Na zakończenie pragnę serdecznie za-
prosić wszystkich czytelników na dwa 
bardzo istotne wydarzenia związane z 
kulturą i historią naszego miasta i regio-
nu – premierę książki Remigiusza Maty-
jasa „Wyznania ratuszowych duchów”, 
która odbędzie się 6 lutego, godz. 18.00, 
Biblioteka Publiczna oraz wernisaż wy-
stawy fotografii Andrzeja Roli-Stężyckie-
go ukazujący dwory i pałace Grójecczy-
zny,  z udziałem obecnych właścicieli ma-
jątków dworskich (7 lutego, godz. 18.00, 
GOK).  Najmłodszych Mieszkańców za-
praszam do udziału w  zajęciach feryj-
nych, zorganizowanych dzięki zaanga-
żowaniu dyrektorów i nauczycieli szkół 
grójeckich oraz w wydarzeniach spor-
towych i kulturalnych przygotowanych 
przez Bibliotekę, GOK i GOS. 

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
Dariusz Gwiazda

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA

 27 stycznia radni po raz pierwszy 
w 2020 roku spotkali się na sesji 
rady miejskiej. Jakie decyzje podjęli 
grójeccy samorządowcy i o czym 
dyskutowali?

Zanim radni zabrali się po-
dejmowanie (bądź odrzuca-
nie) uchwał, mieli kilka py-
tań do burmistrza Dariusza 

Gwiazdy. Szef grójeckiego samorzą-
du opowiadał m. in. o: planach rozbu-
dowy szkoły numer 1, złożeniu wnio-
sków na dofinansowanie w ramach 
Mazowieckiego Instrumentu Akty-
wizacji Sołectw Mazowsze 2020, 
sygnalizacji świetlnej przy skrzyżo-
waniu ul. Sportowej, Jana Pawła II i 
Niepodległości, „drewniaku” przy ul. 
Kościelnej oraz przeznaczeniu dzia-
łek w pobliżu Grójeckiego Ośrodka 
Kultury, które urząd niedawno kupił.
Po serii pytań przyszedł czas na wy-
stąpienie przewodniczących stałych 
komisji rady, którzy przedstawili plan 
pracy na 2020 rok. Następnie Moni-
ka Kozłowska, naczelnik Wydziału 
Edukacji, Promocji i Spraw Społecz-
nych, podsumowała pod kątem fi-
nansowym jubileusz 600-lecia nada-
nia Grójcowi praw miejskich.
Nareszcie przyszedł czas na uchwały. 
Przystańmy na chwilę przy zmianach 

Rada Miejska: Konkretnie i merytorycznie 
w budżecie. Radni wyrazili zgodę m. 
in.  na przeznaczenie 346 tys. zł dla 
Związku Międzygminnego pod Na-
zwą Natura. Środki te posłużą na po-
krycie występującego w kasie Związ-
ku deficytu, który z kolei jest rezul-
tatem niepłacenia przez wielu miesz-
kańców za odbiór odpadów. Dodaj-
my, że obowiązek uzupełnienia tych 
braków pieniężnych wynika ze statu-
tu i spoczywa na barkach wszystkich 
samorządów, które uczestniczyły w 
Naturze bądź nadal są jej członkami. 
Ponadto, radni przeznaczyli pienią-
dze na wkład własny w realizację 
kursu autobusowego Grójec – Falę-
cin (gmina otrzymała na ten cel także 
dofinansowanie). Inne ważne decy-
zje finansowe dotyczyły wydatków 
na dokumentację projektową drogi nr 
67 w Kobylinie (od ul. Armii Krajo-
wej do ul. Kobylińskiej) oraz na wy-
konanie projektu budowy ulic łączą-
cych ul. Zbyszewską z ul. Sienkiewi-
cza.
Rada wyraziła też zgodę na zacią-
gnięcie przez gminę dwóch pożyczek 
w Wojewódzkim Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej. Dzięki tym środkom samorząd 
zamierza sfinansować budowę prze-
pompowni ścieków przy oczyszczal-

ni oraz budowę kanalizacji w części 
Kobylina. 
Bez wątpienia ciekawym momentem 
sesji było uchwalenie podwyżki diet 
dla sołtysów. Od 1 stycznia gospoda-
rze poszczególnych wsi mogą liczyć 
na 300 zł miesięcznie (niezależnie 
od tego, czy przychodzą na sesję czy 
nie). Do tej pory otrzymywali 200 zł. 
Sołtysi najwyraźniej tę decyzję przy-
jęli z zadowoleniem, czego wyrazem 
były gromkie brawa.
Zadowoleni, przynajmniej wstępnie, 
mogą być również mieszkańcy Lesz-
nowoli, którzy złożyli do urzędu pe-
tycję w sprawie budowy oświetle-
nia ulicznego i chodnika oraz monta-
żu progów zwalniających przy ul. Le-
śnej. Radni uznali petycję za zasadną, 
aczkolwiek to jeszcze nie oznacza, 
że inwestycja zostanie zrealizowana. 
Najpierw trzeba wykonać szereg for-
malności i oczywiście znaleźć pienią-
dze na wykonanie zadania. 
Z kolei radny Jacek Stolarski mówił o 
potrzebie modernizacji miejskiej cie-
płowni, którą obecnie dzierżawi spół-
ka Celsium. Jego zdaniem powinno 
dążyć się do tego, by paliwo węglowe 
zastępować gazem, a do tego należa-
łoby pomyśleć o fotowoltaice. 
W tej sprawie wypowiedział się tak-

że burmistrz Dariusz Gwiazda, któ-
ry przyznał, że rozmawiał już z firmą 
Celsium na temat planów moderniza-
cyjnych. Jak podkreślił, firma rozwija 
się w kierunku użycia gazu jako pali-
wa do wytwarzania ciepła.  
Już w końcowej fazie sesji Monika 
Kozłowska nieco przybliżyła zgro-
madzonym temat wzrastających wy-
datków na oświatę. Ma to związek, 
jak wspomniała pani naczelnik, nie 
tylko z podwyżkami wynagrodzeń, 
ale i np. z koniecznością zatrudnia-
nia nauczycieli wspomagających dla 
dzieci (coraz więcej dzieci potrzebu-
je takiej pomocy). 
Jednak największym bohaterem 
styczniowej sesji był Tadeusz Nad-
uk, który po wielu latach pracy od-
chodzi ze stanowiska dyrektora Ze-
społu Administracyjnego Placówek-

Oświatowych i przechodzi na emery-
turę. Niektórym zakręciła się łezka w 
oku, bo Tadeusz Naduk to człowiek 
bardzo kompetentny i lubiany w śro-
dowisku samorządowym. Przez te 
lata współpracował także z „Życiem 
Grójca”. Tworząc materiały prasowe, 
wielokrotnie zwracaliśmy się do nie-
go o udzielenie informacji, a on ni-
gdy nam nie odmawiał. Serdecznie 
dziękujemy za współpracę i życzy-
my wielu wspaniałych chwil na eme-
ryturze.
Podsumowując obrady, trzeba po-
wiedzieć wprost, że były one znacz-
nie spokojniejsze niż poprzednie. Nie 
było tylu pretensji czy nieporozu-
mień, a dyskusje były dość konkret-
ne i merytoryczne. To krok w dobrą 
stronę.                     

Dominik Górecki

Tadeusz Naduk
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Dokończenie ze s. 1
Eksperyment zakończył się 
sukcesem. Organizacją tego 
eventu: sceny, koncertów, 
atrakcji, łącznie z zabezpiecze-
niem (SAIPP Security) zajmo-
wał się GOK.
Sztab pracował wyłącznie nad  
zbiórką pieniędzy, a w prze-
rwach między koncertami pro-
wadził licytacje. Wsparły je 
grójeckie firmy CSI Jedność, 
Loftowa, Leśny Zakątek, Wod-
na Kraina Zabaw, Przystanek 
Kuchnia, Miejsko-Gminna Bi-
blioteka Publiczna, Klub Ra-

Wiatr powiał w żagle
dzio Faurecia, Pizzeria Roma, 
Mundialito Super Cup. 
Wśród wolontariuszy najwięk-
szą skutecznością wykazał się 
niezmordowany w swych po-
czynaniach druh  Ariel Bien-
kiewicz, który zebrał 4753,62 
PLN (+obca waluta, ok 101 do-
larów, kuny i ruble).
W holu budynku GOK można 
także było zgłosić się do reje-
stracji, jako potencjalny daw-
ca szpiku kostnego, które-
go dane umieszone zostały w 
ogólnoświatowej bazie danych 
DKMS. W Grójcu z tej możli-

wości skorzystało aż 47 osób. 
Szefowa sztabu, dziękując 
wszystkim zaangażowanym 
w tegoroczny finał, mówiła o 
ciężkiej, ale świetnie wykona-
nej pracy. Na szczęście obyło 
się bez żadnych poważnych in-
cydentów i wypadków. Wszyt-
ko poszło jak po maśle, ale 
była to zasługa naprawdę cięż-
kiej pracy całego zespołu. Na 
zakończenie finału tuż po go-
dzinie 20 do nieba poleciało z 
Grójca tradycyjne światełko 
(sztuczne ognie).
Przy tej okazji w wielu miej-
scach wspominano tragiczne 
zakończenie ubiegłorocznego 
Finału WOŚP, kiedy na scenie 
zamordowany został prezydent 
Gdańska Paweł Adamowicz.

Artur Szlis

DOFINANSOWANIE 
NA PRZEWÓZ AUTOBUSOWY
10 stycznia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim miała 
miejsce uroczystość podpisania umów z przedstawicielami 
mazowieckich samorządów o dopłatę realizacji zadań w za-
kresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczno-
ści publicznej. Dofinansowanie na realizację zadań w ramach 
Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych trafiło rów-
nież do Gminy Grójec.
Z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, jak infor-
muje Ministerstwo Infrastruktury, dofinansowywane bę-
dzie przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Dzię-
ki temu mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejsco-
wości, będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego 
do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. Zwięk-
szenie siatki połączeń autobusowych stworzy także możli-
wość znalezienia pracy w miejscowościach, do których do-
jazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy.
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Konrad Kowalczyk ma 
36 lat, z których 16 
to służba w Policji. 
Awansował do stop-

nia  młodszego aspiranta. Służ-
bę rozpoczął zaraz po ukończe-
niu liceum. 

Częściowo przypadek
Według niego była to „przemy-
ślana decyzja, choć może nie 
do końca i w jakiejś mierze… 
przypadek”. Miało być wojsko, 
ale zadecydowało życie. Roz-
poczynał standardowo. Bada-
nia, testy, zaliczenia i szkolenie 
w oddziałach prewencji, gdzie 
miał do odsłużenia wojsko. 
Była to solidna zaprawa. Kolej-
nym etapem była praca w Strze-
żonym Ośrodku dla Cudzoziem-
ców, gdzie Konrad pełnił służbę 
konwojową, dzięki czemu mapa 
drogowa Polski nie ma przed 
nim tajemnic. Kiedy ośrodek 
został przejęty przez Straż Gra-
niczną, trafił do Zakładu Kyno-
logii Policyjnej w Sułkowicach. 
Pracuje na stanowisku dyżur-
nego. Zajmuje się stroną logi-
styczną. 

Pali się!
25 listopada 2018 r. miał wol-
ny dzień. Z rodziną wybrał się 
z wizytą do teściów do Polesia 
koło Łowicza. Kiedy spędza-
li rodzinnie czas, do domu te-
ścia przybiegła sąsiadka z in-
formacją o pożarze. Wsłuchu-
jąc się w opowiadaną spokoj-
nym tonem historię można od-
nieść wrażenie, że nic wielkie-
go się nie stało. Konrad, wycho-
dząc z teściem na zewnątrz, był 
pewny, że na miejscu są już od-

Konrad Kowalczyk: nic wielkiego się nie stało
W literaturze pisze się o takich ludziach: „duży facet o gołębim sercu”. Faktycznie, do najmniejszych nie należy, ale 
też nie widziałem go skrzywionego, z czegoś niezadowolonego. Uśmiech i stanowczość poparta konsekwencją to on. 
Konrad ma wspaniałą żonę i trzy przecudne córki. Jest moim sąsiadem i do tego prawdziwym bohaterem. Został nim 
tak  zwyczajnie. „Po prostu zacząłem biec” – twierdzi. 

powiednie służby. Tak nie było, 
a już na pierwszy rzut oka wi-
dać było, że pożar się rozprze-
strzenia.  

Sam jeden
„Z kroku przyśpieszonego” 
wpadł w bieg, przedostał się 
przez zamkniętą bramę płoną-
cego domu i próbował wejść do 
środka. W pobliżu stała grupka 
ludzi, ale nie dawali rady fizycz-
nie pomóc ze względu na za-
awansowany wiek. Jak Konrad 
wspomina, próba wejścia przez 
ganek nie powiodła się, bo tam 
właśnie rozpoczął się pożar. 
Mimo prowizorycznego zabez-
pieczenia nasz bohater „złapał 
taki dym”, że zatrzymało go i 
przydusiło momentalnie (płonę-
ły tworzywa sztuczne). Ale nie 
poddał się i spróbował inaczej.  
Przez uchylone okno
Odnalazł uchylone okno. Sięga-
jąc jak najdalej, zerwał firanki, 
żeby zobaczyć, co się dzieje w 
środku i otworzyć okno na tyle, 
by móc się przez nie przecisnąć. 
Zabezpieczając kocem drogi 
oddechowe, wskoczył do środ-
ka i zobaczył przerażający wi-
dok. Na łóżku siedział 87-letni 
pan Tadeusz, straszliwie już po-
parzony na twarzy i rękach. Nie 
wszystko, co Konrad zobaczył, 
nadaje się do publikacji. Ofiarą 
pożaru, mimo zaawansowane-
go wieku, był mężczyzna słusz-
nej postury i wagi. Całe życie 
przepracował w gospodarstwie 
rolnym – „kawał chłopa, wiel-
ki, silny, z protezą zamiast nogi. 
To utrudniało ewakuację. Wzią-
łem go na bary i jakimiś cudem 
wstałem, podszedłem do okna, 

położyłem go na parapecie”. 
Stamtąd pana Tadeusza przeję-
li już sąsiedzi.

Czas na kawę
Podali Konradowi gaśni-
cę. Z jej pomocą wydostał się 
z domu, wynosząc dodatko-
wo butlę z gazem. W między-
czasie na miejsce dotarła już 
straż, a niedługo potem pogo-
towie i policja. Przejęli dalszą 
akcję ratunkową. Ciężko popa-
rzony pan Tadeusz trafił karet-
ką do szpitala w Łowiczu. Nie-
stety helikopter Pogotowia Lot-
niczego, który przybył na miej-
sce, nie mógł wylądować z po-
wodu mgły. W tym momencie z 
ust Konrada wybrzmiało niesa-
mowite „no to ulotniłem się do 
domu”. Uznał swoją pracę za 
zakończoną. Wrócił do domu i 

zaparzył sobie kawę. 

Notatka
Na szczęście odnalazł go tam 
tamtejszy dzielnicowy i spo-
rządził urzędową notatkę, któ-
ra nabrała mocy sprawczej. Do-
tarła ona przez Łowicz do Ko-
mendy Wojewódzkiej w Łodzi, 
skąd przekazano ją do Komen-
dy Głównej. Historia policjanta 
na urlopie, w cywilu, który ura-
tował człowieka trafiła do In-
ternetu na strony resortu i za-
częła żyć własnym życiem. Zu-
pełnie niespodziewanie na ad-
res domowy naszego bohate-
ra wpłynęła niezwykle oficjal-
na przesyłka z Kancelarii Pre-
zydenta RP. Na wniosek Mini-
stra MSWiA,  Konrad Kowal-
czyk miał z rąk Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy otrzymać Medal 

za Ofiarność i Odwagę wręcza-
ny osobom ratującym ludzkie 
życie ludzkie. 

Medal od Prezydenta
Uroczystość odbyła się w stycz-
niu tego roku. Cała rodzina 
dumna z taty: mama Iza, cór-
ki Gabrysia, Basia i Zosia, po-
jechała do Warszawy do Pała-
cu Prezydenckiego. Wizytę po-
przedziły pieczołowicie prze-
prowadzone przygotowania.  
Konrad był „totalnie zestreso-
wany”. W galowym mundurze 
stanął w szeregu kilkudziesięciu 
innych nagradzanych osób. Za-
częły pracować kamery, zjawi-
li się urzędnicy, oficjele.  Prezy-
dent zaczął wręczać medale, pa-
dały kolejne nazwiska. Konrad, 
odbierając swój medal, uścisnął 
dłoń Prezydenta i  usłyszał od 
niego  kilka ciepłych słów. Na-
leży się cieszyć, że wszystko się 
udało, bo nie  wiedział, czy da 
radę „ruszyć z miejsca”. Czło-
wiek, który pobiegł bez zasta-
nowienia w ogień, nie wiedział, 
czy da radę pójść po zasłużone 
odznaczenie.

Wzór do naśladowania
Prezydent, krótko  podsumowu-
jąc spotkanie,  powiedział, że 
zebrani tego dnia w Pałacu lu-
dzie wybrali dobrą drogę działa-
nia. Nie pozostali obojętni, nie 
przyglądali się i nie filmowali, 
tylko ruszyli z pomocą, co nie 
jest udziałem wielu, którzy mo-
gliby to uczynić. Taką postawę 
wynosi się z domu i jest kwe-
stią wychowania. Potwierdzi-
ło to całkowicie słowa Konra-
da, który powiedział dokładnie 
to samo zapytany przeze mnie o 
motywację swojego czynu. 
Mam sąsiada bohatera, który po-
został skromny i zdystansowa-
ny do swojego czynu. Skupiony 
na rodzinie i pracy niezmiennie 
uważa, że na jego miejscu każdy 
by tak właśnie zareagował. Wy-
pada żywić nadzieje, że tak wła-
śnie jest. Że w sytuacji zagroże-
nia ludzkiego życia – najwięk-
szej wartości jaką znamy – bę-
dziemy potrafili odpowiednio 
zareagować.

Artur Szlis
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Oglądając Wasze sesje, trudno nie 
odnieść wrażenia, że grójeckim sa-
morządowcom bardzo dużo ener-
gii zabiera uczestnictwo w konflik-
cie między większością rady a bur-
mistrzem. Jak Pani odnajduje się w 
tej napiętej sytuacji?
Nie podoba mi się to. Sesja nie jest 
miejscem na tego typu dyskusje. Wie-
le spraw, które są tu poruszane, nie po-
winny być przedmiotem obrad. Takie 
problemy mogą być rozwiązywane w 
urzędzie. Oczywiście rozumiem, że są 
tu różne ugrupowania i różne opcje, 
ale np. pominięto mnie przy oświad-
czeniu radnych. Uważam, że jest to 
niesprawiedliwe, niezależnie od tego, 
czy podpisałabym to pismo czy nie. 
Moim zdaniem powinnam mieć moż-
liwość przynajmniej zapoznania się z 
nim, zanim zostało ono upublicznio-
ne. Takie spychanie na dalszy plan nie 
jest przyjemne.

Jak układają się Wasze stosunki 
poza kamerami, poza sesją?
Bardzo dobrze. Jestem członkiem ko-
misji oświaty. Podczas posiedzeń roz-
mawiamy i rozwiązujemy proble-
my. Podobnie podczas obrad komi-
sji skarg wniosków i petycji. Siada-
my razem i sprawnie rozpatrujemy 
skargi. Nie wiem zatem, z czego wy-
nikają te nieporozumienia na sesjach. 
Może dlatego, że jest to na forum pu-
blicznym? 

Zapewne, zanim Pani została rad-
ną, też interesowała się Pani spra-
wami samorządowymi. Jak z per-
spektywy czasu ocenia Pani swo-
ich poprzedników? Gdzie popełnili 
największe błędy?
Nie mam aż takiego dokładnego od-
niesienia do poprzedniej kadencji, po-
nieważ niej nie uczestniczyłam. Jed-
nak to, co było bolączką poprzedni-
ków, wypływa w tej kadencji. Wszyst-
ko kręci się wokół tego, co było nie-
zrobione lub zrobione, albo co było 
zrobione, ale źle. Ja myślę, że to nie do 
końca o to chodzi, bo każdy, kto spra-

wuje funkcję w samorządzie, stara się 
coś dobrego zrobić. 

Minęło półtora roku od początku 
Państwa kadencji.
Idzie to w dobrą stronę. Nie mówię tak 
tylko dlatego, że jestem radną tej ka-
dencji. Przykładem jest dzisiejsza se-
sja, podczas której wypłynął problem 
dostępu do drogi publicznej. Wysłu-
chaliśmy mieszkańców i zdecydowa-
liśmy się odrzucić uchwałę, by pomóc 
tym ludziom. Nie możemy podejmo-
wać decyzji, nie słuchając głosu społe-
czeństwa.

Pracuje pani w komisji oświaty. Co 
sądzi Pani o kwestii rozbudowy Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej nr 1? 
Ta sprawa bardzo się ślimaczy…
Ślimaczy się, ale nie wynika to z opie-
szałości burmistrza. Wina leży głów-
nie po stronie osoby przygotowują-
cej projekt. A co do samego pomysłu 
rozbudowy placówki – uważam, że 
inwestycja jest jak najbardziej wska-
zana. Szkoła jest za mała i nie posia-
da sali gimnastycznej z prawdziwego 
zdarzenia.

A może, biorąc pod uwagę, że roz-
budowa „jedynki” będzie koszto-
wać przynajmniej 20 mln zł, lep-
szym rozwiązaniem byłaby budowa 
nowej szkoły?
Ostatnio rozpatrywaliśmy temat budo-
wy nowej szkoły. Największym pro-
blemem jest brak w zasobach gminy 
odpowiedniej działki. Pojawiła się na 
przykład propozycja postawienia no-
wego budynku w okolicach Liceum 
Ogólnokształcącego, ale wydaje się, 
że jest tam za mało miejsca. 

Dużo mówi się o budżecie oświaty. 
Zwiększają się wydatki, więc – co 
zrozumiałe – urząd szuka oszczęd-
ności. Nawet w obiegu zaczął funk-
cjonować temat zamknięcia szkoły 
w Częstoniewie. Czy Pani podpisa-
łaby się pod taką decyzją, gdyby ona 
zapadła?

Nie wyobrażam sobie Grójca bez szpitala
Z Małgorzatą Molendą, radną Rady Miejskiej w Grójcu, rozmawia Dominik Górecki. 

Co prawda na posiedzeniach komisji 
były osoby, które miały pewne zarzuty 
dotyczące funkcjonowania szkoły w 
Częstoniewie, ale nikt nie powiedział, 
że ta placówka nie ma prawa bytu. Na-
tomiast jeśli chodzi o wzrost kosztów 
funkcjonowania oświaty, wynika on 
po prostu z przepisów. Przykładem 
jest konieczność zatrudniania nauczy-
cieli wspomagających. Pieniędzy nie 
wyrzuca się na prawo i lewo. Ostatnio 
rozmawialiśmy o tym, czy lepiej wy-
datkować środki na wymianę krzeseł 
w szkołach czy na materiały typu pa-
pier ksero. Oglądamy każdą złotówkę.

Wiele czasu grójecka rada poświę-
ca także tematowi śmieci. Obec-
nie gmina jest w trakcie budowy 
własnej spółki zajmującej się od-
biorem odpadów. Ale nie braku-
je głosów, że błędem było wyjście 
ze Związku Natura, gdzie obecnie 
stawki są nieco niższe.

Wcześniej czy później i tak musieli-
byśmy przyjrzeć się tematowi śmie-
ci. Budowa niedużej, nierozbudo-
wanej nadmiernie spółki chyba jest 
dobrym pomysłem. Czas pokaże, 
jak to wyjdzie. A Natury nie chcę 
oceniać..  

Przejdźmy do tematu obchodów 
600-lecia Grójca. Czy Pani zda-
niem były to uroczystości na mia-
rę tak dumnej rocznicy?
Moim zdaniem były zorganizowa-
ne bardzo dobrze. Ludzie chętnie 
w tym uczestniczyli. Płyty, książka, 
medale – to zapadnie wszystkim w 
pamięć. Upamiętnienie osób, które 
coś zrobiły dla Grójca, było dla mnie 
niesamowitym przeżyciem. Bardzo 
miło, że wiele osób się włączyło w 
te obchody. Pozytywnym zaskocze-
niem jest dla mnie też to, że sporo 
firm i osób prywatnych zechciało 
dofinansować uroczystości. 

Skoro jesteśmy już przy imprezach 
– jak Pani postrzega Święto Kwit-
nących Jabłoni? Wielu ludzi twier-
dzi, że na święcie, zważywszy, że jest 
ono organizowane przez Grójec-
ki Ośrodek Kultury, nie powinno 
być disco polo, lecz muzyka z wyż-
szej półki.
Też tak uważam, choć nie mam oso-
biście nic przeciw disco polo. W dłuż-
szej perspektywie czasu na ŚKJ po-
winno zagościć więcej folkloru, cze-
goś takiego, co wraca do przeszło-
ści. To wiąże się z naszym regionem. 
Co do gwiazd zapraszanych na świę-
to – moim zdaniem gwiazda, która 
tam wystąpi, musi łączyć pokolenia. 
Jednocześnie nie możemy zapominać, 
że ludzie podczas ŚKJ szukają relak-
su, zresetowania po ciężkim tygodniu.

Na zakończenie zapytam Panią o 
plany samorządowe. Czego chcia-
łaby Pani dokonać w tej kadencji?
Wprawdzie gmina Grójec nie ma du-
żego wpływu na szpital, ale temat 
służby zdrowia, z racji mojej profesji, 
jest mi szczególnie bliski. Konieczne 
są odważne posunięcia. Bez nich szpi-
tal straci rację bytu. A nie wyobrażam 
sobie, żeby w Grójcu nie było takiej 
placówki.

Skoro wspomniała Pani o szpita-
lu, to poruszę jeszcze jedną kwestię. 
Zgodzimy się, że w zarządzaniu tą 
placówką popełniano błędy i pew-
nie nadal nie wszystko tam działa 
dobrze. Ale może główny problem 
leży w systemie, który jest niewy-
dolny finansowo?
Dokładnie tak. Bez dużego zastrzy-
ku gotówki nic się nie zrobi. A po-
moc od gmin to kropla w morzu po-
trzeb. Pani prezes Joannie Czarneckiej 
naprawdę zależy na szpitalu, ale pro-
blemy, z którymi się trzeba zmierzyć, 
są potężne. Na przykład braki w per-
sonelu medycznym. By zatrudnić do-
brego fachowca, potrzeba dużych pie-
niędzy. Do tego dochodzi problem po-
legający na tym, że lekarz, który przy-
jeżdża tu tylko na dyżur i odjeżdża, nie 
identyfikuje się ze szpitalem. Przycho-
dzą, zarabiają pieniądze i wychodzą. 
Podobnie jest z pielęgniarkami. Wie-
le z nich jest w wieku emerytalnym, a 
młody narybek nie chce pracować za 
te pieniądze. Konieczne są zmiany, je-
śli szpital ma dalej działać. 
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Zapraszamy dzieci do udziału 
w 10. edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego 
„Bezpiecznie na wsi: nie 
ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i 
szanujesz”.

Kasa Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego or-
ganizuje X Ogólnopol-
ski Konkurs Plastyczny 

dla Dzieci, który w 2020 roku prze-
biega pod hasłem „Bezpiecznie na 
wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzę-
ta znasz i szanujesz” skierowany do 
uczniów szkół podstawowych z te-
renów wiejskich. Patronat honoro-
wy nad konkursem sprawuje Mini-
ster Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan 
Krzysztof Ardanowski.
Celem Konkursu jest promowanie 
pozytywnych zachowań związa-
nych z pracą i zabawą na terenie go-
spodarstwa rolnego oraz populary-
zowanie wykazu czynności szcze-
gólnie niebezpiecznych związanych 
z prowadzeniem gospodarstwa rol-
nego, których nie wolno powierzać 
dzieciom poniżej 16 lat.
Zadaniem konkursowym dziecka 
jest wykonanie pracy plastycznej 
w formacie A3 w dowolnej techni-
ce, na temat zapobiegania wypad-
kom i chorobom zawodowym rol-
ników, związanym z obecnością w 
gospodarstwie rolnym zwierząt go-
spodarskich. Liczy się pomysł i wy-
konanie pracy plastycznej oddającej 
hasło konkursowe „Bezpiecznie na 
wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta 
znasz i szanujesz”. Praca powinna 
być wykonana indywidualnie przez 
uczestnika konkursu z materiałów 
trwałych, gwarantujących odpor-

Bezpiecznie na wsi - konkurs plastyczny
ność na zniszczenie w czasie trans-
portu i przechowywania. Uczestnik 
może zgłosić tylko jedną pracę pla-
styczną.
W Województwie Mazowieckim 
Konkurs przebiega w dwóch eta-
pach: powiatowym i wojewódzkim. 
Prace plastyczne laureatów pierw-
szych miejsc etapu wojewódzkiego 
wezmą udział w eliminacjach ogól-
nopolskich. Na laureatów czekają 
nagrody rzeczowe.
Na każdym etapie konkursu zgło-
szone prace oceniane będą w po-
dziale na dwie kategorie wiekowe 
(kl. 0-III i IV-VIII), według kryte-
riów: zgodność z tematyką konkur-
su i jej trafne przedstawienie, orygi-
nalność, pomysłowość w zobrazo-
waniu przesłania konkursu oraz wa-
lory estetyczne pracy.
W szkołach zainteresowanych prze-
prowadzeniem Konkursu istnieje 

możliwość spotkań z przedstawicie-
lem KRUS, który zwróci dzieciom 
uwagę na niebezpieczne czynności 
i sytuacje, związane z obecnością 
w gospodarstwie zwierząt gospo-
darskich, wykorzystując narzędzia 
multimedialne: kurs e-learningowy 
„Bezpiecznie na wsi mamy – upad-
kom zapobiegamy” oraz film edu-
kacyjny „Gra o zdrowie i bezpie-
czeństwo”.
Szkoły, których uczniowie chcą 
wziąć udział w konkursie, powinny 
skontaktować się z najbliższą jed-
nostką terenową KRUS, gdzie uzy-
skają niezbędne informacje na te-
mat organizacji eliminacji. Termin 
nadsyłania prac konkursowych do 
PT KRUS za pośrednictwem szkół 
upływa z dniem 28 lutego 2020 r.

Placówka Terenowa KRUS w  
Grójcu: Ul. Mszczonowska 33 A 

tel. (48) 6650427

ACH! CO ZA NOC!
Co prawda święta już dawno za nami, ale warto jest wrócić wspomnienia-
mi do 19 grudnia, kiedy to w  Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Grójcu 
odbyło się przedstawienie bożonarodzeniowe. Gośćmi honorowymi uro-
czystości byli rodzice oraz przedstawiciele władz samorządowych.
Na wszystkich gości czekał słodki poczęstunek w postaci pierniczków upie-
czonych przez uczniów pionu młodszego. Spektakl poprzedził kiermasz 
bombek wykonanych przez dzieci z klas 0-3. Dochód został przeznaczony 
na doposażenie świetlicy szkolnej w budynku klas 4-8. Nowe gry planszo-
we umilą uczniom wolny czas.
Scenariusz przedstawienia opracowały: Anita Dusińska, Katarzyna Kozłow-
ska, Iza Szydlik i Teresa Dulemba, a same Jasełka zaprezentowali uczniowie 
klas III A, B, C i D oraz oddziału przedszkolnego 0C. Układy taneczne przy-
gotowały: klasa III A pod kierunkiem Wieńczysławy Kowalskiej, klasa III B 
z  Agatą Felczak- Sadowską taniec aniołów, klasy III C i D z Joanną Czernic-
ką i Mateuszem Kalinowskim ( taniec góralski) oddział przedszkolny z Ka-
tarzyną Kozłowska ( taniec owieczek) oraz taniec współczesny pod kierun-
kiem Iwony Szulc. 
O prezentacje komputerowe i podkład muzyczny zadbała Elżbieta Wiśnik, 
a o dekoracje Adela Biniszewska, Joanna Marcinkowska,  Joanna Ejmoc-
ka- Rejer oraz  Mirosław Chudzik i Rafał Gzik. 
Nad nagłośnieniem czuwał Mateusz Srebrzyński, a o stroje zadbali rodzice 
i wychowawcy klas trzecich. Szczególne podziękowania za pomoc w przy-
gotowaniu dekoracji i efektów świetlnych należą się rodzicom. 
Jesteśmy dumni, że nasza szkoła jest miejscem przyjaznym nie tylko dla 
uczniów, nauczycieli, rodziców, ale dla wszystkich mieszkańców naszej ma-
łej ojczyzny. Po raz kolejny mieliśmy okazję wziąć udział w magicznym wy-
darzeniu. Wielkie brawa dla wszystkich zaangażowanych w przygotowa-
nie spektaklu. Dziękujemy również naszym gościom za tak liczne przyby-
cie. Wspaniale, że byliście z nami w ten wyjątkowy czas. 

Katarzyna Sobieraj
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Dostęp do Internetu to dobro, 
które jest powszechne w naszym 
„cywilizowanym” świecie. Problem 
pojawia się kiedy to dzieci i młodzież 
korzystają z dobrodziejstw  
technologii bez żadnej kontroli 
swoich rodziców i opiekunów. 

Wydaje się, że teoretycz-
nie żaden rodzic ze 
zdrowym rozsądkiem 
nie pozwoliłby na ko-

rzystanie z dostępu do Internetu bez 
żadnych ograniczeń swojemu dziec-
ku. Obecnie widok dziecka wpatrzo-
nego w ekran smartfona czy table-
tu nie jest niczym zaskakującym. Po-
śpiech w stawianiu czoła wyzwaniom 
dnia codziennego staje się swego ro-
dzaju pozorną normalnością. W kon-
sekwencji zmienia to naszą rzeczywi-
stość,  a w niej musimy sobie jakoś 
poradzić.  Obiad na szybko, zakupy w 
biegu, znowu korek i dziecko! Trzeba 
jeszcze zająć się dzieckiem, choć wy-
starczy... dać mu telefon i już.
Walka z tym jest wymagająca, lecz 
nie akceptuje łatwych rozwiązań. 
Zwłaszcza kiedy mówimy o rozwo-

ju naszych dzieci. Obecnie widok 
dziecka wpatrzonego w ekran smart-
fona nie jest niczym zaskakującym, a 
najnowsze wyniki badań nie pozosta-
ją złudzeń - problemy uzależnień be-
hawioralnych wśród dzieci są porów-
nywalne do uzależnień od substancji 
psychoaktywnych! Wedle najśwież-
szych raportów mogą być one nawet 
bardziej niebezpieczne z uwagi na do-
stępność, formę i szeroko rozumianą 
normalność.

Pułapka technologiczna
Uzależnienia czynnościowe są nie-
bezpieczne z powodu długo rozwija-
jących się konsekwencji, które mogą 
się ujawnić po długim czasie i być 
niejasne do zdiagnozowania. Tech-
nologie rozwijają się w niebywałym 
tempie, zastawiając coraz to now-
sze pułapki na nasze pociechy. Cią-
głe korzystanie ze smartfonów, kom-
puterów i tabletów na stałe podłą-
czonych do sieci internetowej spra-
wia, że dzieci i młodzież nie potrafią 
skoncentrować się na jednej czynno-
ści, a świat bez Internetu jest dla nich 
nie do przyjęcia. 

Fonoholizm i Smartofnizm
Z tego powodu gmina Grójec podję-
ła się trudnej walki z rosnącym pro-
blemem uzależnień behawioralnych 

wśród dzieci. W styczniu dla uczniów 
wszystkich gminnych szkół na de-
skach Grójeckiego Ośrodka Kultu-
ry zrealizowano cztery przedsięwzię-
cia, mające na celu naświetlenie pro-
blemu wśród samych dzieci. W ra-
mach zajęć szkolnych odbył się spek-
takl  ,,Shrek, kiedy na bagnie padnie 
serwer..." (7D, PSP1), gdzie Shrek, 
prócz zmagań ze smokiem, musiał ra-
dzić sobie z technologią i brakiem in-
ternetu. Po spektaklu przeprowadzo-
no interaktywną rozmowę o istocie 
podejmowanego problemu, która na 
przykładach z życia uczestniczących 
na sali dzieci wskazywała nadmier-
ne używanie przez nich technologii 
i internetu. Następnie odbył się kon-
cert lokalnych muzyków, którzy grali 

covery takich zespołów jak ,,The Be-
atles", ,,The Monkees" czy ,,Steppen-
wolf".
Po feriach planowane są zajęcia z 
dziećmi w każdej klasie, gdzie temat 
będzie kontynuowany. Omawiane 
będą liczby i konkretne konsekwen-
cje nadużywania technologii. Sytu-
acja w związku z syndromami fono-
lolizmu, smartfonizacją czy FOMO 
nie jest problemem garstki społeczeń-
stwa. Ten problem dotyka dzieci nie-
malże w każdej klasie.Wedle staty-
styk około jedna czwarta uczniów 
w wieku gimnazjalnym i ponadgim-
nazjalnym może być uzależniona od 
smartfona.

Adam Piwowarski,
student psychologii SWPS

Artystka pokazała diametralnie inną postawę 
twórczą, tematykę i formę swoich prac niż do-
tychczas. Zaprezentowany przez nią batik – kon-
frontuje nas z niezwykłą specyfiką prac, bogac-
twem  symbolicznego języka, który za pomocą 
kształtów i koloru przenosi  nas w inną czaso-
przestrzeń.
Praca nad batikiem była dawniej uważana za dro-
gę prowadzącą do rozwoju dyscypliny duchowej  
i była zarezerwowana dla jawajskiej szlachty. 
Patrząc na prace Agnieszki  odnosi się wraże-
nie, że batik  jest naturalny dla niej. A nie jest 
łatwo opanować ten warsztat. To wdzięczna, ale 
bardzo pracochłonna technika. Agnieszka jest do 
niej stworzona. Czuje się jej opanowanie, spokój 
i komunikację z tkaniną, która jest płynna, lekka 
i wciąż otwarta na dialog. 
Pomimo czerpania inspiracji z pradawnej sztu-
ki  batiku Agnieszka stworzyła własny i oryginal-
ny styl. Jak sama mówi, ,,barwy i kształty mówią 
do nas językiem nie istniejącym, zachęcając do 
uwolnienia i pełnej przemiany”. 
Mnie urzekła również  rytmiczność prac we wnę-
trzu. Miękkość tkanin dodała Galerii ogromnej 
przytulności, tajemniczości i niezwykłości. Doj-
rzałość emocjonalna tych prac, siła z nich biją-
ca, kolor i kształt  to suma doświadczeń Agniesz-
ki kiedyś i dziś. Barwa i wosk, często sam lub ce-
lowo łamiący się, tworzą urzekającą sieć spękań, 
co tylko dodaje tkaninie urody. Tak jak w życiu: 
są ślady po zadrapaniach i kolory emocji 
Wszystkim chcącym przeżyć coś niecodziennego 
polecam odwiedzić wystawę tkaniny artystycz-
nej mojej artystycznej siostry od serca Agniesz-
ki Kazały.                                        Daria Pelhen

Batik to trudna technika, odmienna od tra-
dycyjnego malarstwa. Wymaga niesamowi-
tej dyscypliny, planowania pracy i wyobraźni, 
wybiegającej kilka etapów do przodu. Dlatego 
tym bardziej warto wybrać się na tę wystawę 
i zobaczyć go w tak spektakularnym wydaniu.
Ta wystawa do duża dawka energii, polecam ją 
wszystkim, którzy zimą cierpią z braku słoń-
ca. Obrazy wyeksponowane są ciekawie, two-
rzą spójną całość, choć pokazują trzy różne 
cykle prac. Niektóre z nich, jak cykl "Garden", 
mają sens tylko w całości, ale pozostałe wy-
glądałyby zapewne równie dobrze jako poje-
dyncze dzieła, zdobiące ściany lub okna pry-
watnych domów.
Szczerze polecam wystawę, zachęcam i nama-
wiam do otaczania się sztuką w życiu codzien-
nym!                                             Paulina Linfert

Mimo wielu zainteresowań w dziedzinie sztuk 
plastycznych to właśnie batik i technika rezer-
ważu jest obecnie najbliższa mojemu sercu i 
ten sposób wypowiedzi najbardziej mi odpo-
wiada. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy 
odnaleźli chwilę aby spotkać się ze mną i mo-
imi pracami podczas wernisażu i przybyli do 
Galerii GOK w piątkowy wieczór. To był pięk-
ny czas rozmów na temat siły przekazu jak i 
form interpretacji przedstawianych obiektów. 
Jestem ogromnie wdzięczna za dobrą ener-
gię która wówczas powstała a doświadczenie 
tak pozytywnego odbioru moich tkanin i mo-
ich pomysłów twórczych pozostanie ze mną na 
długo.

 Agnieszka Kazała

KOLORY EMOCJI - PO WERNISAŻU
17 stycznia 2020 r. w Grójeckim Ośrodku Kultury odbył się wernisaż wystawy tkaniny 
artystycznej Agnieszki Kazały ,,Kolory Emocji”.

Zaloguj się do prawdziwego życia 
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Pierwsze "Narodziny"

13 grudnia w galerii Grójeckiego Ośrodka Kultury odbył 
się wernisaż wystawy zbiorowej prac artystów Grupy Pla-
styków Ziemi Grójeckiej. 
Narodziny czyli nowa energia, inspiracja, refleksja, gest, 
technika, kolor, materiał, myśl, współdziałanie, impre-
sja, ekspresja. Wszystko to, co wyzwala twórcze działa-
nie i przybiera formę materii, zestawu kolorów, struk-
tur, kształtów. To też efekt współpracy. W tym roku przy-
brał formę kompozycji malarskiej składającej się z 18 czę-
ści - 18 różnorodnych światów, które łączy wspólnota pa-
sji artystycznej. Ulotność motyli, wizualizacje dźwięków, 
piękno natury, twarz dziecka, wschody i zachody słońca, 
noc i dzień - wszystko to, co zapowiada początek, co jest 
życiem. 
Wystawa to zbiór 38 prac artystycznych, wykonanych w 
różnych technikach i na różnych formatach, różnymi for-
mami wyrazu: pastele, farby akrylowe, farby olejne, haft, 
assamblage, rysunek węglem czy ołówkiem.
Artyści, którzy zaprezentowali swoje prace, to: Monika 
Chojęta, Monika Feliksiak, Justyna Fruba-Borkowska, Eli-
za Gnatowska, Irena Gnatowska, Jerzy Górecki, Bożena 
Grzejszczyk, Barbara Ignacak, Krzysztof Kozłowski, Jolan-
ta Lusa, Teresa Matulka, Anna Młyniec, Daniel Nowak, Pa-
trycja Rusin, Anna Ryszkowska, Dariusz Sieczka, Łukasz 
Skarżyński, Karolina Wróblewska.
Wystawa była także podsumowaniem pierwszego roku 
działania grupy w obecnej formie i składzie. 
Ubiegły rok minął pod znakiem comiesięcznych spotkań 
artystów, udziale w organizacji wystawy ART/X/TOYAMA 
2019 w Grójcu, której kuratorem była Anna Merska-Mitan, 
przygotowaniu własnej wystawy poplenerowej związanej 
z 600-leciem Grójca oraz zbiorowej wystawy artystów na-
leżących do grupy. 

Anna Młyniec
Prezes GPZG

NASZE WYSTAWY

CUDA, CUDA OGŁASZAJĄ! 
6 stycznia 2020 r.  ulicami Grójca po raz piąty przeszedł Orszak Trzech Króli. Tegoroczny korowód wyru-
szył pod hasłem „Cuda, cuda ogłaszają”, aby podkreślić ideę wspólnego kolędowania.
Tradycyjnie obchody Święta Trzech Króli rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele pw. Miłosier-
dzia Bożego.  Po nabożeństwie harcerze rozdali korony, śpiewniki oraz naklejki.  Zebrano się przed 
bramami kościoła, gdzie  uczestników orszaku przywitali prowadzący: Kacper Ryczkowski oraz ks. pro-
boszcz Zbigniew Stefaniak. Radny Artur Szlis odczytał  edykt cezarza Augusta.
Na czele orszaku stanęła Gwiazda Betlejemska,  którą odegrała Zuzanna Malicka. Następnie maszero-
wali harcerze z oficjalnymi flagami Orszaku oraz flagami reprezentującymi Trzech Króli. Za prowadzą-
cymi podążali konno królowie: Kacper, Melchior i Baltazar.
Zatrzymano się przy alei Niepodległości. Herod, który powitał korowód,  został przedstawiony przez 
przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Adama Adacha. W trakcie przemarszu rozbrzmiewały  
kolędy w wykonaniu zespołu „Fletnia Pana” a także przygrywała   Orkiestra Dęta  OSP Grójec.
Wszystko zakończyło się na placu Wolności, gdzie podziwiano  jasełka  przygotowane przez  Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu Głuszec-Grójec oraz  wysłuchano  koncertu ko-
lęd w interpretacji  zespołu Fletnia Pana. Na wszystkich czekała zimowa herbata oraz szarlotka ufun-
dowana przez firmę JCatering.pl – Paweł Jackowski.                    Karolina Piwowarska 

Babcia chodzi w kapciach (...), kapcie 
klapią: klap! klap! klap! Babcia o 
6 rano budzi nas” - to fragment 
utworu zaśpiewanego przez 
przedszkolaków podczas wspaniałej 
akademii z okazji Dnia Babci i 
Dziadka. Odbyła się ona 24 stycznia 
w sali widowiskowej Grójeckiego 
Ośrodka Kultury. 

Tradycja tego święta w Polsce 
sięga 1964 r. Uroczystość z 
reguły jest okazją do organi-
zowania konkursów na naj-

piękniejsze laurki, najładniejsze ży-
czenia, wspomnienia czy też inne for-
my artystyczne. W Grójcu po raz dru-
gi odbyła się taka uroczystość. Tym ra-
zem program artystyczny przygotowa-
ny został przez oddziały przedszkolne 
Publicznego Przedszkola nr 2, a całe 
przedsięwzięcie zapoczątkowała rad-
na Anna Lubowiecka. 

Czarodzieje i kujawiaczki 
W Dniu Babci i Dziadka wzięło udział 
75 wnucząt. Młodzi artyści z Publicz-

nego Przedszkola nr 2 nie dali po so-
bie poznać, że mają tremę, za każdym 
razem wychodząc na scenę z uśmie-
chem na twarzach. Roztańczone i 
rozśpiewane dzieci bawiły widow-
nię, niejednokrotnie wtórującą ma-
łym gwiazdom, klaszczącą w rytm 
śpiewanych piosenek bądź wykony-
wanych układów tanecznych. Przy-
słowiową wisienką na torcie okaza-
ły się barwne kreacje występujących. 
To wszystko złożyło się na wspania-
łą, wręcz niepowtarzalną atmosferę, 
przepełnioną miłością dzieci do swo-
ich dziadków. 

Jeszcze nie umieramy
Piosenka pt. „Jeszcze w zielone gra-
my” (z repertuaru Wojciecha Młynar-
skiego) wykonana przez wychowaw-
cę grupy przedszkolnej Misie, Annę 
Szewczyk, pięknie dopełnia prawdzi-
wą ucztę duchowo-kulturalną, wień-
cząc uroczystość.
Na koniec przemówił burmistrz Da-
riusz Gwiazda, który objął imprezę 

Kochana babciu, kochany dziadku 

honorowym patronatem .
– Ci wspaniali, młodzi artyści mogą 
spokojnie występować w przyszło-
ści w „Szansie na sukces”. To wspa-
niałe mieć takich wnuków. Gratuluję 
wszystkim babciom i dziadkom! – po-
wiedział burmistrz, wręczając podzię-
kowania oraz nową maskotkę gminną. 
– Bardzo się cieszę, że udało mi się 
zorganizować tak piękną i wzrusza-
jącą akademię. Integracja międzypo-
koleniowa uczy miłości i szacunku 
do osób starszych. W tym przedsię-
wzięciu najbardziej mi na tym zależy. 
Serdecznie dziękuję wszystkim, któ-
rzy mnie wspierają w organizacji tych 
eventów. Bez przyjaciół nie dałabym 
rady – dodała radna Lubowiecka, za-
praszając wszystkich obecnych senio-
rów na słodki poczęstunek.
Sala widowiskowa GOK była wypeł-
niona po brzegi. Kolejny raz inicjaty-
wa społeczna radnej, która zdecydo-
wała się przeznaczyć swoją dietę na 
ten cel, odniosła sukces.                
                   Szymon Wójcik 
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Dokończenie ze s. 1
Toczyła się wtedy zawzięta rywa-
lizacja Sokoła z organizacją Strze-
lec związaną z władzą sanacyjną. 
– Było wtedy nie tylko święto, ale 
i święta wojna. Pamiętam jeden z 
biegów na Trzeciego Maja na dy-
stansie kilku kilometrów. Prowa-
dził reprezentant Sokoła, a za-
wodnik Strzelca nie miał siły do-
biec do mety i go podtrzymywali. 
Dobrym biegaczem był Józef Kło-
pociński. Pamiętam, że dostał na-
grodę za zwycięstwo od komisa-
rza miasta, bo nie było wtedy bur-
mistrza. Na zawody przychodziło 
dużo mieszkańców Grójca. Kibi-
cowali, komentowali, spierali się 
ze sobą – wracał z uśmiechem do 
lat 30. XX wieku pan Kołomański.
– Podczas derbów z Legionem 
przy wyniku 0:0, sędzia odgwiz-
dał rzut karny dla Sokoła. Do piłki 
podszedł piłkarz ze Śląska Oskar 
Pilarek, ustawił futbolówkę na je-
denastym metrze, cofnął się, zro-
bił trzy kroki do przodu, a kiedy 
bramkarz rzucił się, Pilarek znowu 
się cofnął, tym razem o krok, i lek-
ko strzelił w drugi róg. To był de-
cydujący moment meczu. Gol za-
decydował o zwycięstwie Sokoła 
– relacjonował. 
Teraz przepisy nie pozwalają na 
takie wykonywanie rzutów kar-
nych.
– Piłkarze „Sokoła” występowa-
li w koszulkach w pionowe pasy. 
Bramkarzem był Władysław Zyl-
berg, podczas okupacji żołnierz 
AK, byłem z nim w jednej grupie 

Żegnaj, Majorze
konspiracyjnej. Zginął podczas 
nieudanej akcji w Tarczynie. Nie-
zwykle szybki był Piotr Nowicki, 
wygrywał zawody na sto metrów 
rozgrywane w parku przy GOK – 
wspominał.

Kluby sanacyjne
Przed wojną Grójec był siedzi-
bą związanego z sanacją Legio-
nu, Sokoła oraz żydowskich: Ha-
poelu, Gwiazdy i Jutrzenki. Sokół 
w sezonie 1936/1937 i 1937/38 
występował w klasie C, najniższej 
klasie rozgrywkowej. Warszawski 
Okręgowy Związek Piłki Nożnej 
zatwierdził zespół do rozgrywek 
w sierpniu 1936 r., ale do rozgry-
wek drużyna dołączyło dopiero 
wiosną 1937 r., po rundzie jesien-
nej, zajmując miejsce po Okęcian-
ce Warszawa. W sezonie 1937/38 
mistrzowie grup wchodzili bezpo-
średnio do B-klasy, Sokół grał w 
grupie II C-klasy z B 34, Nordyją, 
Hasmoneą, Łomiankowskim KS i 
Mogielanką. Wyniki rundy jesien-
nej: Nordyja – Sokół 1:5 (21.08), 
ŁKS – Sokół 4:4 (29.08), Sokół 
– Mogielanka 3:4 (05.09), Sokół 
– Hasmonea 6:4 (19.09), Sokół – 
B 34 1:2 (17.10). Jak większość 
klubów Sokół został zawieszony 
6 września 1937 r. za niepłacanie 
drobnych kar pieniężnych nałożo-
nych przez Wydział Gier i Dyscy-
pliny WOZPN.
Nie wiadomo, kiedy założono dru-
żynę piłkarską Sokoła, ale istniała 
już w 1934 r. Zarząd klubu mieścił 
się u Eugeniusza Kuczyńskiego 

przy ul. Radomskiej 7, niedaleko 
poczty. Prezesem TG Sokół i klu-
bu piłkarskiego był Bolesław Łu-
kowski, prezes Syndykatu Rolni-
czego i Stronnictwa Narodowego. 
– Był przemiłym mężczyzną. Mój 
wuj, Stanisław Słoniewski, któ-
ry pracował w Syndykacie, przy-
jaźnił się z nim. W 1945 r. Łu-
kowskiego zamordowało UB. W 
jego pogrzebie uczestniczyli pra-
wie wszyscy mieszkańcy miasta. 
Sekretarzem klubu był Włady-
sław Kostrzewa. Kasjer Syndyka-
tu, mieszkał na ulicy Ogrodowej w 
drewnianym domu, który zacho-
wał się do dziś. Po wojnie był kie-
rownikiem Domu Książki – wspo-
minała Hanna Wojdalska. Kie-
rownikiem sekcji piłki nożnej był 
Aleksander Majewski.
Na liście trzynastu zawodników 
zatwierdzonych przez WOZPN 
do gry, widnieją następujące na-
zwiska z datami urodzin: Ejmoc-
ki Stanisław (10.02.1910), Kata-
na Kazimierz (11.10.1911), Ku-
czyński Eugeniusz (16.9.1912), 
Łętowski Stanisław (20.10.1911), 
Markowski Stanisław (5.5.1917), 
Nowicki Piotr (28.6.1909), Oło-
wiński Kazimierz (17.2.1918), 
Oszczak Władysław (23.11.1919), 
Ukleja Jan (7.2.1911), Winek Ma-
rian (8.9.1910), Zakrzewski Stani-
sław (11.10.1918), Zaszewski Jan 
(23.6.1919), Zylberg Władysław 
(26.11.1919). Pozostali piłkarze 
Sokoła, zatwierdzeni później: Łę-
towski Kazimierz (grał w 1936 
r. w Stryjance Stryj, przed przej-
ściem do Sokoła odbył karencję), 
Pilarski Olgierd (2.3.1911), Ma-
jewski Kazimierz (2.2.1916), My-

dłowski Tadeusz (27.9.1914), Ko-
łakowski Władysław (8.3.1914), 
Gibała Antoni (25.12. 1915).

Bywało gorąco
Zdarzało się, że na meczach in-
terweniowała policja. Spotka-
niem podwyższonego ryzyka były 
oczywiście derby Sokoła z Legio-
nem. Na mecze z grójeckimi dru-
żynami przyjeżdżały czołowe sto-
łeczne drużyny i reprezentanci 
Polski. 
– Polonia Warszawa grała w Grój-
cu w najsilniejszym składzie, z 
Jerzym Bułanowem, kapitanem 
„czarnych koszul” i reprezenta-
cji. Przyjeżdżała Skoda, Sarma-
ta, drużyna wojskowa z Góry Kal-
warii, w której grało kilku Śląza-
ków – wspominał pan Marian Ko-
łomański.
Niestety, działalność Sokoła, ko-
jarzonego z Obozem Narodowym, 
nie podobała się ówczesnym wła-
dzom miasta i jej przedstawicie-
lom związanym z obozem sana-
cyjnym.
– Moje treningi w Sokole nie po-
dobały się Świątkowskiemu, dy-
rektorowi gimnazjum do które-
go uczęszczałem. Wezwał mojego 
ojca, który był policjantem i mu-
siałem zrezygnować z treningów. 
Powiedział, żeby syn raczej tam 
nie chodził. Sokół był związany 
z przeciwnikami ówczesnej wła-
dzy – opowiadał pan Kołomański. 
– Bardzo podobały mi się ubiory 
Sokoła. Czerwona kurtka mundu-
rowa ze stójką noszona na jednym 
ręku. Zawsze na Wielkanoc przy 
grobie była warta Sokołów. Stali 
też Strzelcy w mundurach. W So-

kole było też kilka kobiet, które 
miały mundury i specjalne berety 
– podkreślał. – Sportowcy i dzia-
łacze z grójeckiego mieli jechać na 
zjazd sokołów na Śląsku. Niestety, 
wybuchła wojna.

Nie zapomnimy
To tyle wspomnień śp. Mariana 
Kołomańskiego. Natomiast naj-
lepszym wspomnieniem o nim bę-
dzie fragment wypowiedzi jego 
wnuczki, Kasi Kołomańskiej, któ-
ra tak go żegnała nad grobem: 
"Kochany Dziadku! Dziś nadeszła 
smutna chwila, musimy się poże-
gnać. Bardzo trudno uwierzyć, że 
Ciebie już nie ma, że już nie po-
rozmawiamy. Nie usiądziesz już w 
fotelu i nie będziesz zabawiał nas 
żartami i wspomnieniami o kole-
gach i ludziach, których spotka-
łeś na swojej długiej drodze życia. 
Dziękujemy Ci za każdy dzień, za 
każdą chwilę, za każdą sekundę, 
którą mogliśmy spędzić z Tobą. 
To bardzo smutny moment, ból 
rozrywa serce, żal ściska gardło, 
łzy płyną do oczu. Ale dla nas tak 
naprawdę nigdzie nie odszedłeś, 
bo na zawsze pozostaniesz w na-
szej pamięci. Twoje ślady nigdy w 
niej się nie zatrą. Zawsze będzie-
my pamięć Twój uśmiech, Two-
je ciepła słowa, mądrość, miłość 
i dobre rady, którymi nas obda-
rzałeś. Nie zapomnimy, że uczy-
łeś nas podchodzić do wszystkich 
ludzi z sercem i szacunkiem. Za-
wsze będziesz dla nas wzorem, jak 
iść przez życie z humorem, god-
nością i podniesioną głową. Od-
poczywaj w pokoju, Dziadku."

Tomasz Plaskota 

Z małego Grójca trafiłaś wysoko 
ponad chmury. W jaki sposób zo-
staje się członkiem personelu po-
kładowego w Polskich Liniach 
Lotniczych LOT?
Zasada jest prosta, trzeba złożyć CV. 
Potem oczywiście musimy wziąć 
udział w procesie rekrutacyjnym. Po 
zaakceptowaniu naszej kandydatury, 
trzeba odbyć kilkutygodniowy kurs, 
zdać egzaminy. 

Jakie wymagania trzeba spełnić, 
by dostać taką pracę ?
Każda linia lotnicza ma swoje kry-
teria, by zostać zakwalifikowanym. 
Na pewno trzeba mieć bardzo do-
bry stan zdrowia, posiadać umie-
jętność pływania, nie mieć widocz-
nych tatuaży. Niektóre linie wyma-
gają konkretnego wzrostu. Związa-
ne jest to z wysokością kabiny pa-
sażerskiej, usytuowaniem sprzętu 
awaryjnego oraz rozmieszczeniem 
półek w samolocie.

Jak wygląda proces rekrutacji do 
pracy stewardessy?
Jak już wcześniej wspomniałam, 
każda linia stawia swoje wymaga-
nia, to samo dotyczy rekrutacji. Za-
zwyczaj składa się on z kilku etapów. 
M.in.: przedstawienie siebie w cią-
gu 30 sekund, „odgrywanie scenek 
z trudnym pasażerem”, rozmowa z 
lektorem po angielsku.  

Czy latanie było twoim marze-
niem, planem na życie, czy tak po 

Najbezpieczniejszy sposób na podróżowanie

prostu wyszło?
Mogę śmiało powiedzieć, że to było 
jak strzała amora. Już po pierwszym 
locie byłam zafascynowana samolo-
tami i wszystkim, co z nimi związa-
ne. Mój pierwszy lot prywatnie od-
był się z tego co pamiętam w lipcu 
2012 r. na Fuerteventurę, a w czerw-
cu 2015 r. byłam już stewardessą. 

Opowiedz o emocjach związanych 
z pierwszym lotem?
Byłam niesamowicie podekscyto-
wana i zestresowana, mimo tego, że 
byłam bardzo dobrze przygotowana. 
Ale miałam ze sobą wspaniałą zało-
gę, która mi pomogła i okazała życz-
liwość. 

Opowiedz o najbardziej egzotycz-
nych miejscach, które odwiedziłaś 
dotychczas?
Mój pierwszy rejs był w 2015 r. do Du-
brownika. Niby zwyczajnego, a jednak 
fantastycznego chorwackiego miasta. 
Potem byłam m.in. na Malediwach, 
w Bangkoku, zwiedzałam też Ho Chi 
Minh w Wietnamie. Niedawno wró-
ciłam z Rio de Janeiro, a już niedługo 
wybieram się do Singapuru. Ta praca 
daje możliwości poznania całego świa-
ta.

Jak trudna jest to praca ?
Nie jest to trudna praca, powiedziała-
bym raczej, że jest wymagająca. Pra-
cujemy w różnych godzinach, np. za-

Posługuje się wieloma językami: angielskim, niemieckim, hiszpańskim. Dogaduje się także po rosyjsku. Uwielbia słuchać muzyki, często 
bywa na koncertach, nurkuje. Uprawia sport, docelowo chce zostać instruktorką fitness. Podróżuje – śmiało można powiedzieć, że cały 
świat leży u jej stóp. Dosłownie. Jest stewardessą w Polskich Liniach Lotniczych LOT. Ale przede wszystkim jest „nasza” – z Grójca. Z Adą 
Pękacką rozmawia Artur Szlis.

czynam pracę o godz. 19, lecę w nocy 
i kończę o godz. 6 rano. Trzeba się do-
stosować do grafiku i już. Ciągła zmia-
na stref czasowych bywa nieco męczą-
ca, dlatego trzeba dbać o swoje zdro-
wie, uprawiać sport i zdrowo się odży-
wiać.

Jak często latasz?
Wszystko zależy oczywiście od grafi-
ku, który dostaję na konkretny miesiąc. 
Nie latamy na konkretnych trasach, a 
w ramach całej siatki połączeń LOT-u 
[już ponad 120 połączeń – przyp. red.] 
i naszego doświadczenia. Według pra-
wa lotniczego mogę latać 100 godzin 
w miesiącu.

Jakie jest twoje wymarzone miejsce, 
które byś chciała odwiedzić?
Nowa Zelandia i Australia są na cze-
le mojej listy. Mam nadzieję, że już w 
tym roku uda się  zrealizować moje 
marzenie. Papua Nowa Gwinea to też 
jest mój cel na ten rok. Tamtejsze rafy 
uznawane są za jedne z najpiękniej-
szych na świecie, a ja uwielbiam nur-
kować. Spośród kierunków LOT-u 
najbardziej czekam na San Francisco. 
Nasze Dreamlinery polecą tam z War-
szawy już od 5 sierpnia.

Jak wygląda ścieżka kariery w  two-
jej pracy?
Zaczyna się jako młodsza stewardessa, 
po kilku latach można zostać szefem 
pokładu, w tym na pokładzie naszego 
flagowego samolotu Boeinga 787 Dre-
amliner, którym LOT obsługuje 20 po-

łączeń dalekodystansowych na całym 
świecie. Wśród etapów rozwoju jest 
możliwość zostania instruktorem per-
sonelu pokładowego. Najlepsze w tej 
pracy jest to, że im większe doświad-
czenie zdobywamy, tym jest większa 
szansa  dostać się do innych linii lotni-
czych. Często spotykam się z tym, że 
osoby, które rezygnują z pracy  na po-
kładzie, nadal  pracują w branży, zmie-
niając tylko dział, np. planowanie załóg 
czy praca w dziale reklamy.

Jak jesteście przygotowani na ewen-
tualne zagrożenie?
Latanie to wciąż najbezpieczniejszy 
sposób na podróżowanie. Odbywa-
my obowiązkowe szkolenia z zakre-
su procedur awaryjnych, bezpieczeń-
stwa. Uczymy się gasić pożary i udzie-
lać pierwszej pomocy, a także ewaku-
ować pasażerów w przypadku sytuacji 
niebezpiecznych.

Najzabawniejszy epizod w dotych-
czasowej pracy?
Bardziej nazwałabym go ciekawym 
epizodem. Atutem naszej pracy jest 
spotykanie ciekawych ludzi. Miałam 
np. okazję lecieć z drużyną Legii na 
mecz z Ajaxem Amsterdam. Niedaw-
no odbyłam rejs do Seulu z reprezen-
tacją Polski na zimowe igrzyska para-
olimpijskie.

Czy stewardessie życzy się tego sa-
mego, czego pilotom?
Owszem. Tyle samo lądowań, co 
startów.

Ada Pękacka na Wielkim Murze Chińskim (fot. archiwum prywatne)
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Zgodnie z danymi udostępnio-
nymi przez Główny Urząd 
Statystyczny 30 czerwca 
2019 roku powiat grójecki 

oficjalnie zamieszkiwały 98334 oso-
by, z czego 50,8% stanowią kobie-
ty, a 49,2% – mężczyźni. Około 64% 
mieszkańców Grójecczyzny żyje na 
terenach wiejskich. 
15 lat temu, 31 grudnia 2004 roku, po-
wiat grójecki liczył 96597 obywate-
li, ale wówczas nieco inaczej przedsta-
wiała się struktura ludności w podzia-
le miasto – wieś. Ludność miejska sta-
nowiła 33,4% ogółu mieszkańców, zaś 
wiejska – 66,6%. 

Uciekają do miast
Zarysowała się u nas tendencja pole-
gająca na tym, że na terenach miej-
skich ludzi przybywa, natomiast na 
wiejskich ubywa. Statystyka ma jed-
nak to do siebie, że generalizuje, przez 
co rzeczywisty obraz struktury za-
mieszkania naszego powiatu może się 
nieco zacierać. 
Prostym przykładem takiej generali-
zacji jest wrzucenie do jednego wor-
ka z napisem „mieszkańcy miast” lu-
dzi żyjących we wszystkich czterech 
miastach naszego powiatu: w Grój-
cu, w Warce, w Mogielnicy i Nowym 
Mieście nad Pilicą. Dwa pierwsze, po-
łożone w stosunkowo korzystnej lo-
kalizacji, dość wyraźnie rozrastają się. 
Grójcowi – w porównaniu do sytuacji 
sprzed 15 lat – przybyło prawie 2 tys. 
oficjalnych mieszkańców (nie wspo-
minam o dużej grupie osób, które rze-
czywiście zamieszkują miasto, a nie są 
ujęte w żadnych statystykach). Z kolei 
Warka w tym samym czasie zwiększy-
ła swoją populację o nieco ponad 900 
osób.

Coraz więcej nas

W Mogielnicy i Nowym Mieście nad 
Pilicą, a więc ośrodkach dużo mniej-
szych i już nie są tak korzystnie poło-
żonych, sytuacja demograficzna jest 
zgoła odmienna. Na przestrzeni 15 lat 
Mogielnica straciła ponad 200 miesz-
kańców, zaś Nowe Miasto nad Pili-
cą – 130. 
Statystycznie mieszkańców terenów 
wiejskich ubywa dość wolno – od 
końca 2004 roku populacja osób żyją-
cych w niewielkich miejscowościach 
zmniejszyła się raptem o niespełna 700 
osób. Musimy jednak pamiętać, że w 
tej samej kategorii została sklasyfiko-
wana zarówno np. pod grójecka Lesz-
nowola, gdzie bardzo mocno rozwija 
się budownictwo jednorodzinne, jak i 
niewielkie, niezbyt dobrze skomuniko-
wane typowo rolnicze miejscowości, 
gdzie ludzi jest coraz mniej. 

Grójec coraz większy
Z 10 gmin powiatu grójeckiego w 6 
liczba mieszkańców wzrasta. Liderem 
jest oczywiście gmina Grójec, którą za-
mieszkuje 25,7 tys. osób, o 2,8 tys. wię-
cej niż w 2004 roku. Ludzie dość chęt-
nie osiedlają się zarówno w samym 
mieście, jak i na okolicznych terenach 
wiejskich (np. we wspomnianej Lesz-
nowoli). 
Coraz lepiej wygląda też populacja 
gminy Warka, która zwiększyła się 
w przeciągu 15 lat o niespełna 300 
osób. Dodatni bilans to efekt osadnic-
twa na terenie samej Warki. Z kolei w 
wiejskich ośrodkach, wchodzących w 
skład tej gminy, mamy do czynienia 
ze sporym ubytkiem ludności (o oko-
ło 600 osób). 
Większe lub mniejsze powody do ra-
dości mogą mieć też władze Chyno-
wa, Pniew, Goszczyna i Jasieńca. W 

tej pierwszej gminie mieszka 9837 
osób, o 444 więcej niż półtorej dekady 
temu. W tym przedziale czasu popula-
cja Pniew zwiększyła się o 132 osoby, 
z 4665 na 4797. 
Minimalne zwiększyła się też licz-
ba mieszkańców Goszczyna. W tej 
chwili mieszkańcami tej gminy jest 
2960 osób. W 2004 roku było ich tyl-
ko 2935. Co ciekawe, 9 lat temu, w 
2010 roku, sytuacja była jeszcze lep-
sza, bo zamieszkiwało tu ponad 3 tys. 
obywateli. 
Na malutkim plusie  znalazł się jesz-
cze Jasieniec, gdzie liczba mieszkań-
ców od 15 lat utrzymuje się w zasadzie 
na tym samym poziomie. Porównując 
statystyki z 2004 roku i 2019 roku, w 
tej gminie obecnie mieszka o 13 osób 
więcej. 
W demograficznym odwrocie znala-
zły się gminy: Mogielnica, Nowe Mia-
sto nad Pilicą, Belsk Duży i Błędów. 
Procentowo najgorzej sytuacja wyglą-
da w Nowym Mieście, gdzie od 2004 
roku populacja zmniejszyła się prawie 
o 8%. W Błędowie jest niewiele le-
piej. Zanotowano tam spadek ludności 
na poziomie 7%. W Mogielnicy licz-
ba mieszkańców zmalała o 5,4%, a w 
Belsku Dużym – o 4%. 

Im bliżej, tym lepiej
Głównym czynnikiem, wpływającym 
na wzrost populacji Grójca, jest bli-
skość Warszawy. Oba miasta są rów-
nież stosunkowo dobrze skomuniko-
wane (na bliskości stolicy zyskują też 
Chynów i Pniewy). W dodatku PKS 
realizuje między nimi wiele połączeń. 
A za parę lat dojazd powinien być jesz-
cze lepszy, ponieważ zostanie oddana 
do użytku trasa S7, dzięki której – przy-
najmniej w teorii – będzie można do-

trzeć do stolicy w ciągu 20 minut. 
Ale i w samym Grójcu oraz najbliż-
szych okolicach da się znaleźć zatrud-
nienie. Jest tu kilka większych (Ferre-
ro, Faurecia, Pepsi), średnich (np. spo-
ro sklepów spożywczych czy firm z 
branży sadowniczej) i mniejszych za-
kładów pracy. Ten fakt – co oczywi-
ste – także ma znaczenie przy wyborze 
miejsca zamieszkania. 
Potencjał Grójca dostrzegli już wiele lat 
temu deweloperzy. W mieście od dłuż-
szego czasu szybko rozwija się i – jak 
przypuszczam – także w przyszłości 
będzie się rozwijać budownictwo wie-
lorodzinne. Firmy nie mają problemów 
ze sprzedażą lokali. Tym bardziej, że są 
one tańsze niż w Warszawie.

Coraz mniej rolników
Jeśli na terenach wiejskich przyby-
wa mieszkańców, to głównie za spra-
wą nierolników. Wiele osób w małych 
miejscowościach poszukuje spokoju, 
większego kontaktu z naturą, albo bar-
dziej przyziemnych rzeczy: miejsca na 
duży trawnik, grilla, ogródek warzyw-
ny czy altanę. O to w miastach jest 
znacznie trudniej, bo raz, że niewiele 
jest tam wolnej przestrzeni, a dwa, że 
ceny ziemi bywają astronomiczne. 
Z drugiej strony coraz mniej osób chce 
zajmować się rolnictwem, a mówiąc 
ściślej w kontekście grójecczyzny – sa-
downictwem. Przyczyn takiego stanu 
rzeczy należy poszukiwać w trawią-
cym od kilku lat tę branżę kryzysie. 
Młodzi ludzie, nie chcąc zmagać się z 

problemami, które teraz zaprzątają gło-
wy ich rodziców, coraz częściej poszu-
kują swoich szans poza pracą na roli i 
wyjeżdżają do miast. Niestety, wyj-
ścia z tego regresu na razie nie widać, 
co każe sądzić, że exodus będzie trwał. 
To smutne. Nikt przecież nie chce, by 
domy w jego okolicy się wyludniały, 
sady pustoszały, a szkolne korytarze 
nie były zapełnione.

Nie grozi nam wyludnienie
W 2017 roku Główny Urząd Staty-
styczny opublikował prognozę, z któ-
rej wynika, że do 2030 roku niektóre 
polskie gminy stracą 1/4 ludności. Naj-
większe powody do zmartwienia ma 
Hel (powiat pucki), skąd – jeśli staty-
styka się sprawdzi – ubędzie 29% oby-
wateli. Wielki problem mają też na 
przykład dwa podlaskie samorządy: 
Dubicze Cerkiewne (prognozowany 
ubytek mieszkańców: 25%) czy Milej-
czyce (24%).
Dobra informacja jest taka, że na liście 
terenów najbardziej zagrożonych wy-
ludnieniem nie ma samorządów po-
wiatu grójeckiego.
A takich problemów jak Hel czy Dubi-
cze Cerkiewne nie mają na pewno pod-
poznańskie gminy Komorniki i Dopie-
wo, które do 2030 mogą powiększyć 
swoją populację o około (!) 50%. O 
atrakcyjności tych miejsc nie decydu-
ją jednak przede wszystkim czyste po-
wietrze, lecz położenie w pobliżu du-
żych ośrodków miejskich.      

Dominik Górecki

Porównaliśmy zaludnienie powiatu grójeckiego na przestrzeni ostatnich 15 lat. 
Z oficjalnych danych wynika, że mieszkańców powoli przybywa. Nie wszystkie 
gminy mają jednak powody do zadowolenia.

Historia w rękach polityków? 
Niebezpieczna broń, za 
pomocą której można siać  
ferment w narodach oraz 
między narodami, także 
tymi w gruncie rzeczy 
lubiącymi się, jak Polacy i 
Rosjanie. Zamiast dialogu 
na argumenty, służącego 
wypełnianiu białych 
plam w relacjach polsko-
rosyjskich i poprawie 
wzajemnych stosunków, 
mamy istną  wojnę na 
wyrwane z kontekstu fakty,  
prawdziwe i domniemane, 
wypuszczane w przestrzeń 
publiczną nieomalże  z 
szybkostrzelnością 
katiuszy.  A przecież II 
wojna światowa, dotychczas 
główny przedmiot 
przedziwnego sporu,  to 
przede wszystkim tragiczne 
doświadczenie i  dla nich,  i 
dla nas, o innych narodach, 
zwłaszcza o  Żydach, nie 
wspominając.  

Najwięcej ucierpieli, 
jak to w czasie wojny, 
zwykli ludzie. Kto by 
się jednak nimi przej-

mował, gdy idzie o politykę? 

Kto by tam brał sobie do serca  
ewangeliczne  słowa: „Kto z was 
jest bez grzechu, niech pierw-
szy rzuci w nią kamieniem”, od-
noszące się nie tylko do ludzi, 
ale także do państw? Nic to, że  
błędy, głupoty czy zbrodnie, 
pomimo prób wymazywania ich 
z kart dziejów albo jednostron-
nego przedstawiania danych 
kwestii (czytaj: w korzystnym 
dla siebie świetle), wcześniej 
czy później, odbijają się czkaw-
ką. Jak zabawa, to zabawa. 
23 sierpnia 1939 r. podpisany 
został w Moskwie pakt Ribben-
trop-Mołotow. Wkrótce potem, 
realizując dołączony do niego 
tajny protokół,  najpierw Niem-
cy, a potem Związek Radziec-
ki napadły na Polskę i podzieliły 
się strefami wpływów w Europie 
środkowo-wschodniej. Tymcza-
sem dowiadujemy się, że  wy-
buchowi wojny winna jest oczy-
wiście Polska. Na takie przed-
stawianie faktów, gdzie ofia-
ra jawi się jako  agresor,  nie ma 
zgody.  Zarazem jednak nie za-
pominajmy o własnych grzesz-
kach.
Owszem, nie przystąpiliśmy do 
paktu antykominternowskiego, 

czyli nie poszliśmy z 
Hitlerem na Związek 
Radziecki, ale w 1938 
r. czynnie wsparli-
śmy zaborczą poli-
tykę Trzeciej Rzeszy.  
Aneksja Zaolzia, bez 
względu na zaszłości 
historyczne pomię-
dzy Polską a Czecho-
słowacją, wykorzysta-
na przez sanację na 
użytek własnej propa-
gandy mocarstwowej, 
to właśnie przykład 
krótkowzrocznej po-
lityki imperialistycznej, prowa-
dzonej przez ówczesne państwa 
europejskie, rządzone przez  
dyktatorów albo o ograniczo-
nej demokracji. Polska, partycy-
pując w rozbiorze Czechosłowa-
cji, domagając się dla siebie ko-
lonii w Afryce, czy  też niszcząc 
w województwach wschod-
nich cerkwie prawosławne (w 
ramach polityki wynaradawia-
nia Ukraińców), jawiła się wie-
lu współczesnym jako państwo 
agresywne. 
Paradoksalnie, wraz z nieszczę-
snym Zaolziem skończyły się 
dobre stosunki na linii Berlin-

Warszawa, zapoczątkowane w 
1934 r., a rozwijające się na róż-
nych płaszczyznach, także kul-
turalnej. To, co teraz zostanie tu 
ujawnione, niech zostanie mię-
dzy nami.  Gwiazdami kina nie-
mieckiego byli nasi rodacy: Pola 
Negri (właśc. Apolonia Chału-
piec) – mająca już za sobą ka-
rierę w Hollywood  i Jan Kiepu-
ra – światowej sławy tenor! Dra-
mat „Mazurka”, w którym głów-
ną rolę zagrała dziewczyna ro-
dem z Lipna na Kujawach, pe-
łen wątków i symboliki polskiej,  
okazał się sukcesem kinemato-
grafii niemieckiej, wzruszając 

do łez samego Hitlera, notabe-
ne admiratora marszałka Piłsud-
skiego. Z kolei oryginalny ty-
tuł piosenki „Brunetki, blondyn-
ki” brzmi: „Ob blond, ob braun”, 
gdyż chłopak z Sosnowca naj-
pierw  śpiewał ją w niemieckiej 
komedii muzycznej „Ich liebe 
alle Frauen” („Kocham wszystkie 
kobiety”), a dopiero potem na-
grał na płytę w polskiej wersji 
językowej. Oba filmy wyprodu-
kowano w 1935 r. Tylko nikomu 
nic nie o tym nie mówcie, bo 
ktoś może wykorzystać te fakty 
przeciwko nam.  
                     Remigiusz Matyjas

NIKOMU O TYM NIC NIE MÓWCIE

Uroczysta parada polskich wojsk pancernych w Cieszynie przed Naczelnym Wodzem, marszałkiem E. Śmigłym-Rydzem (fot. NAC)



12 HISTORIA

Długie lata w kuchennej szufladzie 
poniewierały się srebrne sztućce, 
którymi  15 stycznia 1945 r. jadł 
ostatni obiad na polskiej ziemi. Po 
południu oderwała go od stołu 
wiadomość, że Rosjanie są już 
blisko. Wyjechawszy odkrytym 
samochodem na szosę, spojrzał 
przez lornetkę i po chwili bezwładnie 
osunął się na siedzenie, dostając 
zawału serca i wydając z siebie 
ostatnie tchnienie.

On, oficer wermachtu, przed-
stawiciel narodu  panów, 
dążącego do opanowa-
na całego świata, w koń-

cu wojny okazał się zwykłym człowie-
kiem, odczuwającym strach.

Poniewczasie 
Gdy jesienią 1944 r. na przyczółku wa-
recko-magnuszewskim ustały wal-
ki, nastała cisza przed burzą. Odlicza-
no już tygodnie do wielkiej  ofensywy 
Armii Czerwonej.  Wojsko niemieckie, 
stacjonujące wtedy w okolicach Grójca 
(wszędzie stały ciężarówki, wozy pan-
cerne, czołgi, działa przeciwlotnicze i 
przeciwpancerne), nie było już  tą samą 
butną armią z lat 1939-1941, zwycię-
żającą błyskawicznie Polskę i Francję, 
będącą o krok od zdobycia Moskwy.  
Żołnierze Hitlera, przeczuwając zbliża-
jącą się klęskę Trzeciej Rzeszy, a także 
własną śmierć,  rozmawiali z gospoda-
rzami,  pokazując im zdjęcia żon i dzie-
ci, przyznając się, po niewczasie, że za-
wsze byli przeciwko wojnie, w którą 
wciągnął ich szalony wódz. Z każdym 
dniem coraz bardziej miękli, rozczula-
li się, no i popłakiwali… Czasem na-
wet ze śmiechu, np. wtedy, gdy jeden z 
nich, wchodząc do kuchni, nie zauwa-
żył otwartej klapy do piwnicy i wpadł 
wprost na urzędującego tam kucharza.  

Przystań wygnańców 
W tym czasie podgrójecka wieś 
była nie tylko miejscem koncentracji  
Niemców, przygotowujących się do 
obrony swoich pozycji,  ale także przy-
stanią dla warczan i warszawiaków, 
którzy musieli opuścić swoje domy.  
Ci pierwsi, 26  sierpnia 1944 r., gdy  na 
przyczółku warecko-magnuszewskim  
toczyły się  boje, realizując zarządzenie 
okupanta, zabrali  ze sobą swoje węzeł-
ki i powędrowali do wiosek powiatu 
grójeckiego, do krewnych, znajomych 
albo obcych ludzi, pozostawiając cały 
majątek  na pastwę bomb i wszelkiej 
maści szabrowników. Na ogół, choć 
od tej reguły zdarzały się i wyjątki, wi-
tano  ich z otwartym sercem,  przyjmu-
jąc do swoich chat albo oferując kwa-
terę w budynkach gospodarczych. 
Niemal równocześnie po wsiach rozla-
ła się ogromna fala uchodźców z ogar-
niętej powstaniem Warszawy. Ci z ko-
lei przynieśli  ze sobą głównie smutek, 

Drewniany piesek

rozgoryczenie, złość na Niemców, ale 
także i na przywódców podziemne-
go państwa polskiego, którzy decyzją 
o podjęciu nierównej walki zburzyli  
względną stabilizację okupacyjną, na-
rażając stolicę na zniszczenie,  rodziny 
na rozłąkę, a prostych ludzi na śmierć. 
Oni także, chociaż z innych powodów 
niż Niemcy,  popłakiwali sobie cicho, 
zwłaszcza w czasie ostatniego wojen-
nego Bożego Narodzenia. Zastanawia-
li się,  co przyniesie Nowy Rok.
 
Ognisko
Powiatowy Grójec, miasto  pełne 
Niemców,  wydawał się wygnańcom 
z Warszawy i Warki niemal metropo-
lią, a jego mieszkańcy sytymi bogacza-
mi. To właśnie w Grójcu znalazły  po-
moc ciężarne warszawianki, znajdują-
ce się w opłakanym stanie psychicz-
nym, bezdomne, głodne, wynędznia-
łe, nierzadko zawszone. Z myślą o nich 
doktor Stanisław Kowalczewski uru-
chomił  Ognisko, coś w rodzaju od-
działu położniczego. Personel stanowi-
ły  m.in.  dwie sanitariuszki z powsta-
nia, Blanka i Ola, a także doktor Euge-
nia Mironowicz, bardziej mikrobiolog 
niż położnik. Odebrano tu ponad sto 
porodów! Każda matka, opuszczająca 

Ognisko, otrzymywała becik z powle-
czeniem, dwie koszulki, kaftanik oraz 
powijaczek (pas płócienny do owijania 
niemowlęcia). 

Ultimatum
Na początku stycznia 1945 r. burmistrz  
Antoni Wojdak odebrał ze starostwa 
przykaz, aby miasto Grójec, pod rygo-
rem ultimatum, natychmiast przysłało  
5 tysięcy osób do kopania rowów prze-
ciwczołgowych, mających współtwo-
rzyć  niemiecki system obrony przed 
spodziewaną ofensywą Armii Czer-
wonej. 
– Co robić? – zapytał burmistrz pod-
czas zwołanej pospiesznie  nocnej na-
rady w ratuszu. –  Mamy tylko 8 tysię-
cy obywateli, więc skąd weźmiemy 
tylu ludzi? 
– Zbagatelizujmy sprawę – zasugero-
wał jeden z uczestników spotkania. – 
Przecież Szwaby trzęsą już portkami. 
Wątpię, aby w przypadku niezreali-
zowania tego nakazu zbombardowali 
miasto – argumentował.
– Po nich  wszystkiego można się spo-
dziewać – oponował burmistrz. – Są 
bardzo zdenerwowani,  ludzi do kopa-
nia rowów szukają nawet w Ognisku 
doktora Kowalczewskiego – dodał. 
– Dajmy im tylu ludzi, ilu możemy 
dać, mianowicie 700 – zaproponował 
dyrektor Józef Świątkowski. 
Niemcy, po targach, zgodzili się na tę 
liczbę.

Nieważne kto
Gdy 14 stycznia  z  przyczółka warec-
ko-magnuszewskiego ruszyły do ata-
ku wojska  radzieckie i polskie, koniec  
trwającej już ponad pięć lat okupacji 
niemieckiej wydawał się być całkiem 
bliski. Zapachniało już wolnością, jak-
że głupio byłoby umierać tuż przed jej 
nastaniem. Wprawdzie różnie opowia-
dano sobie o nadciągających  czerwo-
noarmistach, a to, że nakazali garwoli-
nianom jedzenie z jednego kotła, a że 
to zaczęli już tworzenie kołchozów, a   
to, że mają  wspólne żony, lecz najczę-
ściej czekano na nich jak na wyzwoli-
cieli. W tamtych dniach, przynajmniej 
dla przeciętnych Kowalskich, nie mia-
ła większego znaczenia kwestia, skąd 
przyjdzie wolność: od Zachodu czy od 
Wschodu. Liczyło się przede wszyst-
kim przegnanie Niemców, mających 
przecież w planach całkowite unice-
stwienie narodu polskiego, jak to już 
zrobili z Żydami. Słowem, rzecz szła 
o ocalenie. 

Godzina szesnasta 
Do Zaborowa wojska radzieckie dotar-
ły 15 stycznia 1945 r., w porze przed-
wieczornej. To na ich widok śmiertel-
nego ataku serca dostał niemiecki ofi-
cer, ten od srebrnych sztućców.  Roz-
pętało się piekło na ziemi.  Miejsco-
wi  siedzieli w piwnicach, starając się 
nie wytykać  nosa na zewnątrz, żeby 
nie zostać trafionym pociskiem czy 
odłamkiem. 
– Tata strzela, a nie nabija – wołał mały 
Stefanek, widząc, jak ojciec ostrożnie 
wygląda przez okienko piwnicy.
O godzinie 16:00 radzieckie  pociski 
omyłkowo trafiły  w podwórko Ko-
tów, po którym kręcili się nieznani Ro-
sjanom ludzie. Los chciał, że właśnie 
tutaj ręka śmierci dosięgła  rodziny Cia-
łowiczów i Dębowskich. Przyszły one 
do Zaborowa z Warszawy i mieszkały 
u Władysława Kota, który zresztą tak-
że wraz z córką Alicją poniósł śmierć 
na miejscu. 15 stycznia w Zaborowie 
i Maciejówce  zginęło 13 osób, a dwie 
zmarły od ran  19 i 22 stycznia w Grój-

cu, zapewne w tamtejszym szpitalu. 

Zapomniani 
Podczas ofensywy, kiedy kukuruźniki 
zrzucały  bomby również na własne 
wojska, takie błędy jak 15 stycznia w 
Zaborowie, niestety, były na porządku 
dziennym.  W feralny poniedziałek, o 
godzinie 16:00,   zginęło  13 miesz-
kańców Zaborowa i dwóch miesz-
kańców sąsiedniej Maciejówki, czyli 
w sumie 15 osób. Byli to: Władysław 
Kot (lat 49), Alicja Kot (lat 14), Roza-
lia Kot (lat 62), Elżbieta Kot (rok i sie-
dem miesięcy), Bronisław Ciałowicz 
(lat 44), Wiesława Ciałowicz (lat 9), 
Zygmunt Marian Ciałowicz (6 tygo-
dni), Jerzy Ciałowicz (lat 10), Halina 
Ciałowicz (lat 13), Genowefa  z Ko-
łodziejów Ciałowicz (lat 26), Franci-
szek Dębowski (lat 46), Tadeusz Dę-
bowski (lat 18), Mieczysław Szcze-
pan Dębowski (lat 16), Weronika  Po-
pkowicz (lat 53) i Leokadia Popko-
wicz (lat 18). 

Spali w olszynie
Czerwonoarmiści, usunąwszy ze wsi 
Niemców, nocowali w zaborowskiej 
olszynie, w mrozie i na śniegu. Szta-
bowcy rozlokowali się u tego samego 
gospodarza, u którego wcześniej kwa-
terował wspominany już oficer nie-
miecki. Na podwórze co jakiś czas  za-
jeżdżali motocykliści, przywożąc mel-
dunki o sytuacji na froncie, w okoli-
cach Grójca. Niespełna pięcioletni sy-
nek gospodarza, do wczoraj nieświa-
domie kręcący się przy Niemcach, te-
raz stał się maskotką Rosjan, z upodo-
baniem polujących na zające, stano-
wiące wtedy wielki przysmak. Nie-
wiele rozumiał, co znaczy często pada-
jące z ust żołnierzy z pepeszami słowo: 
Giermaniec. 

Wszystko marność
Za to do końca życia zapamiętał jeden 
obraz.  Otóż jeden z poległych tutaj 
radzieckich żołnierzy, młody chłopak, 
na którego gdzieś daleko stąd czeka-
ła matka, leżał w prowizorycznej mo-
gile, traktowanej przez kolegów jak 
ustęp.  Co wart jest człowiek po śmier-
ci? Do Zaborowa docierały też infor-
macje  o losie Niemców, którzy jesz-
cze  wczoraj stali we wsi. Ich zwłoki 
leżały m.in. za Goszczynem, gdzieś 
pod Mogielnicą, rozjechane gąsieni-
cami czołgów, rozebrane z mundu-
rów, hełmów i butów.  
–  Co za straszny widok, ciotko – opo-
wiadał zaborowianin, który wybrał się 
rowerem na pobitewny rekonesans. 

Dowód
Zaborów ocalał. W latach 70. kil-
ku chłopców bawiło się  łuską po po-
cisku artyleryjskim, nie wiedząc, że 
jest to pamiątka po  15 stycznia 1945 
r.  Zardzewiała zabawka rozlecia-
ła się ze starości. Z czasem zapodzia-
ły się gdzieś srebrne sztućce po nie-
mieckim oficerze, nie wspominając 
już o dziurawym hełmie, w którym 
dostawał żarcie  burek. Wydawało się, 
że po oficerze wermachtu nie ocala-
ła żadna pamiątka. Tymczasem latem 
2019 r., podczas sprzątania garażu, cu-

dem odnalazł się piesek – drewnia-
ne narzędzie  do zdejmowania butów, 
opatrzone godłem Trzeciej Rzeszy. A 
więc wojna, tamten Niemiec, dzień 15 
stycznia 1945 r. – to wszystko wyda-
rzyło się naprawdę, nie było niczyim 
snem.                      Remigiusz Matyjas 

Władysław Kot, jedna z ofiar pomyłkowego bombar-
dowania, w swoim gospodarstwie w Zaborowie. Fot 
ze zbiorów Stanisławy i Krzysztofa Lenarcików.

Odnaleziony piesek do zdejmowania butów. 
Widoczne m.in. godło Trzeciej Rzeszy, czyli czarny 
orzeł – trzymający w szponach wieniec, wewnątrz 
którego widać swastykę. 

ZDĄŻYLI NA CZAS
W czasie okupacji dyrektor Jó-
zef Świątkowski mieszkał przy 
ulicy Mogielnickiej. Wieczorem 
15 stycznia 1945 r., gdy wracał 
ze szkoły do domu, z nieba sy-
pały się płaty śniegu, wśród któ-
rych z hukiem spadały bomby 
zrzucane przez radzieckie ku-
kuruźniki. Skulony, kryjąc się za  
płotami, stanął wreszcie na rogu 
Mszczonowskiej i Rynku. Napo-
tkawszy tu  dwie kobiety, idące 
z dzieckiem od lekarza, pomógł 
im dostać się na ulicę Mogielnic-
ką, gdzie na całą trójkę czekała 
chłopska furmanka. Po drodze 
najwięcej strachu najedli się na 
przejściu  łączącym Mszczonow-
ską z Mogielnicką, gdzie wyco-
fujące się  wojska  niemieckie 
utworzyły zator. Przez zatłoczo-
ną jezdnię pomógł im przejść 
żandarm, który, widząc dziecko, 
wstrzymał cały ruch.
W domu pan Józef  zastał Niem-
ców. W korytarzu-holu i kuchni  
leżeli podoficerowie,  a w stoło-
wym ulokował się 15-osobowy 
sztab. Pułkownikowi towarzy-
szył adiutant świetnie mówiący 
po polsku, notabene  absolwent 
polonistyki na Uniwersytecie 
Jana Kazimierza we Lwowie. Za-
chowywali się uprzejmie, cho-
ciaż wyglądali na kompletnie 
załamanych, a niektórzy ronili 
łzy. Pociski spadały coraz bliżej, 
a od strony Kępiny rozświetliły 
ciemność łuny pożarów. W pew-
nej chwili, na komendę, Niem-
cy wyskoczyli z domu, włado-
wali się na ciężarówki i odjecha-
li w siną dal. O godzinie 22:00  
w mieście  wyłączono prąd.  Tej 
nocy większość grójczan nie 
mogła zasnąć.  
Późny świt  mroźnego 16 stycz-
nia był niezwykły.
- Nigdy tego świtu nie zapomnę. 
Od wschodu ukazał się pas se-
ledynowy, przechodzący w róż-
ne odcienie koloru jasnozielo-
nego i błękitu, potem pojawiła 
się  przepiękna zorza, okrywa-
jąc złoto-czerwonym blaskiem 
niemal całość wschodniej czę-
ści nieba, a dopiero po pewnym 
czasie ujrzeliśmy wschodzące 
słońce w całej swej cudownej 
krasie – wspominał dyrektor. 
Gdy 17 stycznia Józef Świątkow-
ski i Władysław Stochlak we-
szli do części lokalu szkolne-
go, zajmowanej ostatnio przez 
gestapo, znaleźli  wydrukowa-
ne odezwy, nakazujące wszyst-
kim grójczanom, poza starcami 
i chorymi,  opuszczenie miasta  
właśnie 17 stycznia. Zdaniem 
Świątkowskiego Grójec dzieli-
ło „od strasznej masakry” 24-30 
godzin.  
- Szczęściem rozpoczęta ofen-
sywa wzdłuż Wisły, a przede 
wszystkim z przyczółka pod 
Warką, uratowała Grójec i jego 
mieszkańców – zauważył  Józef 
Świątkowski, zasłużony dyrek-
tor szkół średnich w Grójcu i wy-
chowawca młodzieży. 
        Remigiusz Matyjas 
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Podejmowane przez nas 
działania promują Biblio-
tekę i są zarazem doskona-
łym sposobem na popula-

ryzację czytelnictwa. Jak pokazują 
statystyki, mamy 4273 użytkowni-
ków Biblioteki, w tym 4112 aktyw-
nych. W minionym roku odwiedzi-
ło nas 49 298 osób. Udzieliliśmy 22 
786 razy informacji, wypożyczyli-
śmy 83 929 książek, zorganizowali-
śmy 15 spotkań autorskich oraz za-
kupiliśmy 5 155 książek. 

Konkursy
Ważnym punktem działalności Bi-
blioteki jest organizowanie konkur-
sów. Mamy za sobą XXVI Turniej 
Wiedzy o Grójcu i Regionie GRÓJ-
BÓJ ‘2019. W tym roku konkurs 
przebiegał pod hasłem „Grójec – 
600 lat lokacji miasta”. Łącznie w 
turnieju wystartowało 38 dwuoso-
bowych zespołów. W ramach orga-
nizowanych obchodów jubileuszu 
600-lecia Grójca przeprowadzili-
śmy Konkurs Multimedialny „Gró-
jec - miasto wielokulturowe”. Po-
nadto odbył się, cieszący się wciąż 
niesłabnącym zainteresowaniem, 
XXXIX Ogólnopolski Konkurs Po-
etycki „O Laur Jabłoni ‘2019”, któ-
remu przewodniczył Pan Paweł 
Kubiak – poeta. 

Coś dla najmłodszych
Jak co roku, dużą popularnością 
cieszyły się akcje: Zima w mieście 
z Biblioteką oraz Ferie z Biblioteką, 
podczas których odbyły się warsz-
taty, eksperymenty Pana Kleksa, 
wycieczki do kina, Parku Trampo-
lin, różnorodne zajęcia tematyczne, 
w 2019 r. prowadzone z Supernia-
nią – Dorotą Zawadzką. Nie mogło 
również zabraknąć zabawy karna-
wałowej dla najmłodszych.

Wspaniali goście
Pierwszym gościem ubiegłego 
roku, w ramach cyklu spotkań au-
torskich, za przyczyną którego sala 
Biblioteki wypełniła się po brze-
gi,  gromadząc licznie publicz-
ność, była światowej sławy woka-
listka jazzowa, kompozytorka i pi-
sarka – Urszula Dudziak.  Spotka-
nie było wyjątkowo inspirujące i 
wyzwalające wiele pytań od jego 
uczestników. Artystka swoje opo-
wieści życiowe przeplatała zabaw-
nymi anegdotami, ważnymi senten-
cjami, fragmentami utwór wokal-
nych i recytacją własnego wiersza. 
To osoba niezwykle charyzmatycz-
na, silna, pełna energii, pasji, ko-
chająca ludzi i świat. Wieczór ten 
dostarczył wszystkim uczestnikom 
spotkania niezapomnianych wra-
żeń. W dalszej kolejności Biblio-
teka gościła min.: mistrza satyry, 
wyrafinowanego humoru i błysko-
tliwej ironii – Jacka Fedorowicza; 
etatową pisarkę, autorkę bestselle-
rowej trylogii o losach Hani i Miko-
łaja z sagi o szczęściu – Annę Fic-
ner-Ogonowską; autora krymina-
łów, dziennikarza, zdobywcę Na-
grody Wielkiego Kalibru (2015), 
który w wolnych chwilach biega, 
by wytrzymać trening na kickbo-
xingu – Wojciecha Chmielarza; mi-
strzynię kryminału archeologiczne-
go, Laureatkę Nagrody Wielkiego 
Kalibru (2013) – Martę Guzowską; 
pisarza, byłego dziennikarza śled-
czego i gospodarczego, piszącego 

Podsumowanie działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

o największych skandalach w Pol-
sce, świadka dużych afer, przedsię-
wzięć biznesowych, różnego rodza-
ju sporów politycznych, zdobywcę 
nagrody Grand Press – najbardziej 
prestiżowej nagrody w świecie me-
diów – Mariusza Zielke – który na 
temat funkcjonowania państwa wie 
więcej, niż ktokolwiek mógłby nam 
powiedzieć.  We wrześniu Bibliote-
ka  gościła podróżniczkę, himalaist-
kę, pisarkę – Monikę Witkowską, 
która odwiedziła ponad 180 kra-
jów świata, zdobyła Koronę Ziemi, 
trzy ośmiotysięczniki: Mount Eve-
rest, Manaslu i Lhotse. Żeglowała 
przez Pacyfik i Atlantyk, dwukrot-
nie opłynęła Przylądek Horn. Na-
stępnie zaproszenie przyjęła Sylwia 
Trojanowska, szczecińska pisarka, 
entuzjastka pozytywnego myślenia, 
trenerka biznesu, coach, która poza 
spotkaniem przeprowadziła rów-
nież warsztaty w naszej Bibliotece z 
uczniami klasy 8c z PSP nr w Grój-
cu. Gościliśmy także prekursor-
kę gatunku literackiego: new adult 
w polskiej literaturze – Agatę Czy-
kierdę-Garbowską. Tradycyjnie, po 
inspirujących spotkaniach autor-
skich można było zakupić książkę 

autorów, otrzymać autograf z dedy-
kacją i zrobić wspólne zdjęcie.
Ponadto, w ramach ogólnopolskiej 
akcji Noc Bibliotek 2019, zaprosze-
nie Dyrektor Biblioteki Kingi Ma-
jewskiej, przyjęły dwie pisarki: Ka-
rolina Wilczyńska – znana przede 
wszystkim z serii 10 książek „Sta-
cja Jagodno” oraz Katarzyna Pu-
zyńska – fascynatka światem poli-
cji, autorka serii o policjantach, do-
skonale skonstruowanych krymi-
nałów z gęstą atmosferą małej spo-
łeczności i zagadkami z przeszłości. 

Odjazdowe imprezy
Dość przypomnieć najbardziej 
„odjazdową” imprezę plenerową 
w Grójcu, zorganizowaną w maju 
(po raz szósty) pod hasłem: Przy-
stanek Biblioteka, podczas której 
uczestnicy mogli zrobić min.: sowy 
z papieru, zwierzątka z patyczków, 
lampiony z kamieni, świece żelo-
we, pobawić się w mail art, zrobić 
mozaikę z płyt CD oraz zjechać na 
dmuchanej zjeżdżalni. Dodatko-
wo dzieci mogły zmierzyć się ze 
swoimi rówieśnikami lub rodzica-
mi i zagrać na Play Station 4. Bar-
dzo przyciągającą atrakcją była fo-

tobudka. Nie mogło oczywiście za-
braknąć tańca i ruchowych wygi-
basów. Podczas harców towarzy-
szyły nam zuchy i harcerze z ZHP 
Grójec. Młodzi pokazali m.in. jak 
przepędzić deszczowe chmury. 
Bohaterką tego wydarzenia, jak i 
podczas Tygodnia Bibliotek, była 
uwielbiana przez najmłodszych Ki-
cia Kocia. 

Projekty i inicjatywy
Na uwagę zasługuje zrealizowa-
ny w wakacje Projekt „Wyspa”, 
podczas którego dzieci harcowały 
z podróżnikami i uczestniczyły w 
warsztatach rękodzieła. Przez mie-
siąc „odwiedziły” z podróżnikiem 
osiem krajów na różnych konty-
nentach. Na pewno wyjątkowym 
gościem – podróżnikiem był O. 
Krzysztof Malejko – pierwszy pol-
ski misjonarz w Wietnamie, obec-
nie duszpasterz katolików wiet-
namskich w Polsce. 
Nie zabrakło również niecodzien-
nej zabawy finalizującej paździer-
nik, zorganizowanej dla dzieci, ze 

straszliwymi atrakcjami w strasz-
nych strojach, czyli Halloween w 
Bibliotece. 
Wzięliśmy także udział w kolejnej 
odsłonie kampanii "Mała książka 
– wielki człowiek", organizowanej 
przez Instytut Książki. W ponad 
5200 bibliotekach w całej Polsce, 
w tym w naszej, dzieci w wieku 
3-6 otrzymało 300 tysięcy wyjąt-
kowych wyprawek czytelniczych. 
To kolejny etap wielkiego projek-
tu bookstartowego.
Wyżej wymienione wydarzenia 
odbywają się dzięki zaangażowa-
niu pracowników Biblioteki, któ-
rzy wykorzystując pokłady swojej 
kreatywności dbają nie tylko o za-
spokajanie potrzeb czytelniczych 
społeczności lokalnej, ale również 
o jej integrację, edukację i rozwój 
kultury. 
Pragniemy gorąco podziękować 
wszystkim naszym czytelnikom i 
przyjaciołom, którzy odwiedzają i 
wspierają naszą Bibliotekę, współ-
tworząc jej działania. 

Katarzyna Gaczyńska

W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Grójcu 2019 rok był czasem obfitującym w ważne i ciekawe 
wydarzenia. Większością z nich dzieliliśmy się na naszej stronie internetowej oraz na łamach „Życia Grójca”.  
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chał Smętek i Łukasz Wojdalski. 
Pierwsza część spotkania odbyła 
się na naszym terenie i przynio-
sła sensacyjny rezultat. Nasi re-
prezentanci pokonali bardzo wy-
soko rywali – aż 11 do 3. Wynik 
ten był ogromną niespodzianką ze 
względu na wyrównany „na pa-
pierze” poziom zawodników obu 
ekip. Kilka dni później w Puszczy 
Mariańskiej miała miejsce druga 
część meczu. Ponownie górą byli 
nasi szachiści. Tym razem zwy-
cięstwo nie było aż tak spektaku-
larne, jak poprzednio, jednak cią-
gle wysokie, mianowicie  7 do 4, 
co dało sumaryczny wynik 18-7 
dla grójczan. Najmocniejszym 
punktem naszej reprezentacji był 
Łukasz Wojdalski, który wygrał 
wszystkie pięć partii z zawodni-
kami z przeciwnej drużyny. Wraz 

z Mariuszem Berdygą, który był 
prawie tak bezlitosny dla rywa-
li, jak Łukasz (4,5/5 pkt), obaj 
nasi szachiści uzyskali normy na 
I kategorie szachowe. Podsumo-
wując, uzyskaliśmy w tym me-
czu rewelacyjny drużynowy wy-
nik okraszony dodatkowo wspa-
niałymi osiągnięciami indywidu-
alnymi.
Najważniejszą imprezą w sezonie 
są dla nas Drużynowe Mistrzo-
stwa Mazowsza Juniorów, mają-
ce rangę III ligi, gdzie możemy 
się porównać z innymi klubami 
w regionie. Żeby osiągnąć sukces 
w tych zawodach, trzeba wyka-
zać się dość szerokim  składem, 
gdyż gra się aż na sześciu sza-
chownicach. Podczas ostatnich 
mistrzostw rozegranych w War-
szawie w dniach 18-19 maja nasz 

Styczeń to tradycyjnie czas 
podsumowań. W bieżącym 
wydaniu ŻG cofamy się do 2019 
r., by rzucić okiem na to, co 
udało się osiągnąć w tamtym 
okresie. Nie sposób oczywiście 
choćby wymienić wszystkich 
wydarzeń i turniejów, w których 
wzięliśmy udział. Ich pełna 
lista zawierałaby kilkadziesiąt 
pozycji o mniejszym lub 
większym znaczeniu. 
Skupimy się raczej na kilku 
najważniejszych dla naszych 
szachistów punktach.'

Jednym z najistotniejszych 
wydarzeń był bez wątpie-
nia pojedynek z lokalny-
mi rywalami z Puszczy 

Mariańskiej. Tamtejsza drużyna 
ma już całkiem spore tradycje. 
Znacznie dłużej od nas uczest-
niczy w rozgrywkach na mazo-
wieckich arenach, i to z całkiem 
niezłymi wynikami. Jakiś czas 
temu, będąc jedną z czołowych 
ekip w lokalnej III lidze juniorów 
o wojewódzkim zasięgu, wywal-
czyła awans do ogólnopolskiej II 
ligi juniorów. Zawody rozegrane 
w dniach 16-31 stycznia 2019 r. 
w siedzibach obu klubów przy-
jęły formę meczu Scheveningen, 
w którym gra „każdy z każdym”. 
Obie drużyny wystawiły po pię-
ciu zawodników - w tym po czte-
rech juniorów – legitymujących 
się II kategorią szachową. Gró-
jecki klub reprezentowali w me-
czu: Mariusz Berdyga, Bogusław 
Pariaszewski, Filip Pułapa, Mi-

klub reprezentowali (od najwyż-
szej szachownicy): Łukasz Woj-
dalski, Jan Zborowski, Bogusław 
Pariaszewski, Michał Smętek, 
Barbara Szczygielska, Kinga Pa-
jąk oraz rezerwowi: Michał Kra-
sowski i Lidia Lasota. Ze wzglę-
du na chorobę tuż przed zawo-
dami wypadł ze składu kluczo-
wy gracz, Filip Pułapa, co osła-
biło naszą drużynę. Mimo tego 
udało nam się osiągnąć najlep-
szy w historii wynik. Z bilansem 
meczów 4-1-2 (zwycięstwa – re-
misy  – porażki) zajęliśmy wyso-
kie piąte miejsce na 26 startują-
cych zespołów, przegrywając je-
dynie ze zdobywcami 1 i 2 lokaty 
w mistrzostwach. Indywidualnie 
najlepiej wypadli Barbara Szczy-
gielska (6/7 pkt) oraz Michał 
Smętek (5,5/7), który zdobył na 

IV szachownicy srebrny medal. 
Potwierdziliśmy tym startem na-
szą silną pozycję na Mazowszu.
Warto w tym podsumowaniu 
wspomnieć o najlepszych indy-
widualnych osiągnięciach na-
szych reprezentantów. Udział 
dwójki naszych zawodników w 
Indywidualnych Mistrzostwach 
Mazowsza w Szachach Szybkich 
i Błyskawicznych w Radzyminie 
przyniósł nam pierwszy w histo-
rii medal w tych zawodach. Zdo-
bywcą brązowego krążka w tur-
nieju błyskawicznym został Filip 
Pułapa. Ogromny pech prześla-
dował pod koniec roku Michała 
Smętka, który dwukrotnie na im-
prezach szczebla wojewódzkie-
go otarł się o medale. We wspo-
mnianym Radzyminie w turnieju 
szachów szybkich dopiero trze-
cia wartościowość zadecydowa-
ła o tym, że Michał zajął czwar-
te, a nie trzecie miejsce. Drugi akt 
tego dramatu rozegrał się pod-
czas Drużynowych Mistrzostw 
Mazowsza Szkół Podstawowych 
w Szachach Szybkich w Warsza-
wie, gdzie Michał na I szachow-
nicy uzyskał perfekcyjny rezultat 
8 punktów w 8 rundach, ale i to 
nie starczyło do medalu. Ponow-
nie dodatkowe wartościowości 
zepchnęły naszego reprezentanta 
na czwarte miejsce.
We wszystkich turniejach w 2019 r. 
nasi zawodnicy zdobyli w sumie po-
nad 50 medali i nagród indywidual-
nych. Był to z pewnością najlepszy 
dla nas rok w historii klubu, ale za-
wieszoną wysoko poprzeczkę bę-
dziemy starali się pokonać jak naj-
szybciej.

Adam Lasota

Dobry rok dla grójeckich szachistów 

Akcja „ODZYSKUJEMY 
ŚWIĄTECZNĄ ENERGIĘ" 
zawitała do Grójca i 
została zorganizowana we 
wtorek 21 stycznia. Mowa 
o bożonarodzeniowych, 
żywych choinkach, które 
od grójczan zebrała firma 
Celsium. Inicjatywę, z dużym 
zainteresowaniem przyjętą 
przez mieszkańców naszego 
miasta, objął honorowym 
patronatem burmistrz Dariusz 
Gwiazda.  

Po ulicach kursował  
specjalny choinko-
bus, zbierający 
świąteczne drzewka 

od wszystkich, którzy wcześniej 
dokonali zgłoszenia za 
pośrednictwem oficjalnego 

profilu społecznościowego 
Facebook firmy Celsium. W sumie 
zebrano ponad 800 drzewek. 
Niebawem zostaną one spalone 
w specjalnym biomasowym 
kotle, a następnie zamienione 
na proekologiczne ciepło, 
które wróci do mieszkańców i 
ogrzeje ich domy. Organizatorzy 
zapowiadają, że akcja będzie 
kontynuowana w przyszłym 
roku. Inicjatywa wpisuje się 
w proekologiczne wartości 
firmy. Jest jedną z wielu akcji, 
pozytywnie wpływających 
na nasze środowisko. Dzięki 
zaangażowaniu w recykling, 
wszyscy wspólnie przyczyniamy 
się do zmniejszenia produkcji 
dwutlenku węgla w naszym 
środowisku.    

Info Celsium 

DO RECYKLINGU 
(ZAMIAST DO ŚMIETNIKA)

Kiedy to ostatnio, podczas 
styczniowego prześwietlania 
sadu, aż tak pachniało majem? 
W taką pogodę, z daleka od 
wszelkiej polityki,  tylko by się 
cięło, cięło i  cięło. 
– Jeszcze na coś mnie stać – 
pomyślał, patrząc z dumą na 
rozlewający  się za nim,  w 
międzyrzędziach, ocean gałęzi.
Wróciwszy do domu, rzucił 
się na barłóg, naciskając gu-
zik  pilota. Błądził po kana-
łach, żeby odnaleźć swój ulu-
biony serial, owszem  przygnę-
biający  prozą życia, ale zara-
zem zapewniający refleksyjno-
relaksacyjny humor.  Nieste-
ty,  zamiast Kiepskich, znalazł 
standardowy jadłospis:  wojny,  
pożary, wypadki, postponowa-
nie prawdziwych i domniema-
nych  przeciwników politycz-
nych,   pościgi, bójki, strzela-
niny, gotowanie, gwałty, krew,  
potwory, popisy (wokalne, ta-
neczne i manualne),  przewo-
dy sądowe,   telenowele,  te-
leturnieje, kabarety, koncer-
ty, powtórki meczów o Puchar 
Włoch,  rzucanie  lotkami do 
celu (w Londynie),  okładanie 
się pięściami i kopami  (w tzw. 
klatce) - ku uciesze publiczno-
ści, zachwycającej się ekwili-
brystyką wyskoków  i precyzją 
ciosów, w wykonaniu zarówno 
panów, jak i pań.  
Świat jest taki, jak  pokazują w 
telewizji? Istota  z owej klat-
ki, potocznie zwana człowie-
kiem, naprawdę została stwo-
rzona na obraz i podobieństwo 

Boga? Jedna i ta sama rzecz, w 
zależności od tego, kto i gdzie o 
niej mówi, określana jest  inną 
(„właściwą”) nazwą? Swoimi 
wątpliwościami podzielił się z 
Muzą, uprawiającą – na szczę-
ście – jedynie gimnastykę ar-
tystyczną i łyżwiarstwo figuro-
we. Pojawiła się przy nim, jak 
zwykle,  w najwłaściwszym mo-
mencie, żeby wyrwać go z de-
presji. 
– Boję się, że my sami, we dwo-
je, nie ocalimy  świata – wy-
znał ściszonym głosem, wtula-
jąc się w nią. 

Sadzimy bananowce

– Nie martw się, nie będzie 
trzeciej wojny światowej – po-
cieszała go. – Ociepla się kli-
mat, a wraz z nim  serca. Już 
niedługo ludzie zaczną ze sobą 
rozmawiać, a ty, spełniając 
marzenie z dzieciństwa, posa-
dzisz, bananowce – szeptała, 
odpowiadając wtuleniem na 
wtulenie itd.  
Wszechświat jeszcze nigdy nie 
widział takiej jedności ciał i 
dusz, więc  z uprawą bananow-
ców poczekają przynajmniej 
całą wieczność. 

Remigiusz Matyjas
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Mazowsze Grójec to klub z 
bogatą historią sięgającą 
połowy lat 40-stych XX 

wieku. W tym roku będzie święto-
wał 75.rocznicę swojego istnienia. 
W związku ze zmianami, które za-
szły w składzie zarządu klubu, zo-
stała podjęta decyzja o zbudowa-
niu nowej struktury organizacyj-
no-sportowej. 
Celem istnienia klubu według sta-
tutu jest rozwój, podnoszenie umie-
jętności oraz szkolenie dzieci i mło-
dzieży. Do pomocy w organizowa-
niu i konstruowaniu nowego szkie-
letu klubu, zaangażowali się wszy-
scy trenerzy, zawodnicy i zarząd. 
Klub może też liczyć na wspar-
cie władz samorządowych Grój-
ca. System szkolenia przygotowuje 
w oparciu o swoje wieloletnie do-
świadczenie trener pierwszej dru-
żyny, Maciej Soroka. Według jego 
filozofii sukcesy pierwszej druży-
ny muszą bazować na solidnej pod-
budowie w postaci wyszkolonej w 
klubie młodzieży. W związku z tą 
koncepcją klub zbuduje następują-
ce grupy:
1. Skrzat – grupa wiekowa 4-7 lat;
2. Żak młodszy– grupa wiekowa od 
8 lat;
3. Żak - grupa wiekowa od 9 lat;
4. Orlik młodszy - grupa wiekowa 
od 10 lat;
5. Orlik - grupa wiekowa od 11 lat
6. Młodzik młodszy – grupa wieko-
wa od 12 lat;
7. Młodzik - grupa wiekowa od 13 
lat;

8. Trampkarz – grupa wiekowa od 
15 lat;
9. Junior młodszy – grupa wiekowa 
od 16 lat;
10. Senior – grupa wiekowa od 17 
lat.
Struktura i podział na grupy po-
rządkuje system szkolenia i wska-
zuje młodym adeptom ścieżkę pił-
karskiego rozwoju. W tym miej-
scu klub chce się pochwalić naj-
ważniejszą informacją. W tym roku 
na wiosnę rusza akademia piłkar-
ska GKS Skrzat-Mazowsze, której 
głównym celem będzie nauka gry 
w piłkę i nabywane umiejętności 
piłkarskich poprzez dobrą zabawę i 
rywalizację sportową, opartą o za-
sady fair play. 
Kadra trenerska, która będzie pro-
wadziła zajęcia posiada uprawnie-
nia UEFA i bogate doświadcze-
nie pedagogiczne. Trenerem ko-
ordynatorem będzie Maciej Soro-
ka, którego w działaniach wspie-
rać będą: Konrad Główka, Krzysz-
tof Kozłowski, Daniel Złoch, Jakub 
Derewicz i Mariusz Lisiecki. Waż-
nym też jest fakt, że klub jest czyn-
nym członkiem struktur PZPN nie-
przerwanie przez cały okres swoje-
go istnienia, korzysta z wiedzy i do-
robku wielu pokoleń. Konsultacje i 
warsztaty organizowane przez re-
gionalne związki istotnie podnoszą 
poziom sportowy. Warto też wspo-
mnieć o tym, że co roku młodzi za-
wodnicy Mazowsza są powoływani 
do kadry Radomskiego Okręgowe-
go Związku Piłki Nożnej na kon-

sultacje, zgrupowania szkoleniowe 
oraz do kadry wojewódzkiej. 
W związku z planami rozwoju klub 
będzie prowadził na wiosnę nabo-
ry uzupełniające do drużyn, które 
już grają. Ruszy również rekrutacja 
do najważniejszego przedsięwzię-
cia, czyli do Akademii Piłkarskiej 
Skrzat. Wszystkie chętne dzieci za-
praszamy do naszego Klubu. Infor-
macje o naborze najmłodszej grupy 
wiekowej ukażą się w osobnym ko-

munikacie.
Ważnym zadaniem, jaki stawia 
sobie zarząd, jest również awans 
pierwszej drużyny do IV ligi. Wy-
niki i zaangażowanie zawodników 
wskazują, że w tym sezonie poja-
wia się realna szansa do przejścia o 
klasę wyżej.
W ostatnim czasie klub pozyskał też 
sponsora do długofalowej współ-
pracy. To niderlandzka szkółka 
drzewek owocowych Hillebrand, 

która prężnie działa na rynku pol-
skim, gdzie współpracuje z firmą 
Apnova – profesjonalne konstruk-
cje sadownicze. Szkółka Hillebrand 
produkuje szeroki asortyment drze-
wek owocowych oraz podkładek. 
W ofercie ma m.in. jabłonie, gru-
sze, śliwy, czereśnie, podkładki dla 
jabłoni (Malus), pigwy pospolitej 
(Cydonia), śliwy i czereśni (Pru-
nus), szczepy i śpiące oczka.

info. GKS Mazowsze

Wiosną rusza akademia piłkarska GKS Skrzat-Mazowsze. Klub pozyskał też sponsora – szkółkę drzewek 
owocowych Hillebrand. 

W grójeckiej piłce idzie nowe

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO GRUP MŁODZIEŻOWYCH
GKS Mazowsze Grójec ogłasza nabór uzupełniający dla zawodników urodzonych w latach 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009.

Wszelkich informacji zainteresowanym udzielają telefonicznie bądź osobiście trenerzy:
Roczniki 2003, 2004, 2005, 2006 - trener Konrad Główka (tel. 503 33 20 09)

Roczniki 2007 i 2008 - trener Daniel Złoch (tel. 667 478 542) 
Rocznik 2009 - trener Krzysztof Kozłowski (tel. 601 675 643)

W pierwszym etapie 
wśród sportowców 
najwięcej głosów 
otrzymał lider ko-

szykarskiej drużyny MKS Grójec 
z rocznika 2006, Hubert Gaik. Jego 
zespół to trzykrotny mistrz Mazow-
sza i jeden z faworytów do medali 
mistrzostw Polski U-14, których fi-
nały odbędą się w czerwcu w Grój-
cu. Gaik był wybierany najbardziej 
wartościowym zawodnikiem wielu 
turniejów, m.in. radomskiego RBC, 
Parkietowo Royal Apple Cup czy 
Turnieju Mistrzów w Grójcu. Na 
drugim miejscu uplasował się mło-
dy piłkarz Mazowsza, Karol Prasek, 
który jesienią przebojem wszedł do 
pierwszej drużyny klubu ze stadio-
nu przy ulicy Laskowej. Stawkę 
uzupełnił kapitan GPSZ Głuchów 
Adrian Abramowicz – najskutecz-
niejszy strzelec drużyny, która za-
grała najlepszą rundę jesienną od 
ośmiu lat.
Z kolei wśród trenerów najwięcej 
głosów uzyskał szkoleniowiec pił-
karzy z Głuchowa, Paweł Gaik. 

Pięciu futbolistów 
i jeden koszykarz

Pod jego wodzą zespół uplasował 
się na trzecim miejscu w tabeli, a 
wiosną ma spore szanse na włącze-
nie się do walki o awans do A-klasy. 
W finale znalazł się też Mariusz Ja-
skólski prowadzący KS Lesznowo-
la. Bez żadnych transferów dopro-
wadził do największego sukcesu 
w historii klubu, jakim jest pierw-
sze miejsce po rundzie jesiennej w 
obecnym sezonie. Trzecim trene-
rem, który powalczy o zwycięstwo 
w Plebiscycie jest Mariusz Kotań-
ski ze szkółki piłkarskiej FC Mun-
dialito. Jego boiskowe doświadcze-
nie, wiedza szkoleniowa i podejście 
do najmłodszych przekładają się na 
systematyczny rozwój małych pił-
karzy.
Organizatorem siódmej edycji Ple-
biscytu jest portal Grojec24.net. 
Laureaci otrzymają dyplomy oraz 
statuetki ufundowane przez burmi-
strza Dariusza Gwiazdę. Patronat 
medialny sprawuje „Życie Grójca”. 
Na finalistów można głosować do 
niedzieli 9 lutego na stronie interne-
towej www.grojec24.net/final.html.

Od niedzieli trwa finałowe głosowanie w Plebiscycie 
na Sportowca i Trenera Grójca 2019.
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Kalejdoskop wydarzeń świąteczno-
noworocznych w gminie Grójec

Okres świąteczno-noworoczny 
upłynął w naszej gminie pod zna-
kiem wielu wydarzeń artystycz-
nych. Wychowankowie szkół i 
przedszkoli przygotowali przed-
stawienia o tematyce świątecz-
nej pod czujnym okiem swoich na-
uczycieli. Występy oraz cała opra-
wa muzyczno-wizerunkowa po-
zwalała odczuć rodzinną atmosfe-
rę i magię zbliżających się świąt. 
Dla niektórych artystów były to 
pierwsze w życiu tak poważne wy-

stępy. Niektórzy miewali tremę, a inni zachowywali się na scenie „jak ryba 
w wodzie”. Różnorodność przedstawienia historii Świąt Bożego Narodzenia 
była tak duża, że każde kolejne było wielką niespodzianką dla widza.

Warto podkreślić, że Publiczna 
Szkoła nr 2 w Grójcu, wykorzystu-
jąc zaplecze hali Spartakus, przy-
gotowała jasełka, w których mogli 
uczestniczyć wszyscy mieszkańcy 
naszej gminy.
Zaś 15 grudnia odbyła się Wigilia 
Miejska z opłatkiem, życzeniami, 
wigilijnym poczęstunkiem i zim-
nymi ogniami.
Po przerwie świątecznej rozpoczął 
się szereg imprez karnawałowych. 

Pierwszą z nich był Sylwester na Rynku. Wraz z dj-em Soplem mogliśmy ba-
wić się do drugiej w nocy i wspólnie z Burmistrzem przywitać Nowy Rok.
Zakończeniem uroczystości świąteczno-noworocznych był Orszak Trzech 
króli. Mieszkańcy wraz z Mędrcami w asyście grupy szczudlarzy i muzyków 
Orkiestry Dętej OSP Grójec przeszli ulicami miasta od Kościała pw. Miłosier-

dzia Bożego na Rynek , gdzie zo-
stali powitani przez artystów z 
Chóru Fletnia Pana oraz uczniów 
Zespołu Szkół im. Armii Krajowej 
Obwodu „Głuszec”-Grójec, którzy 
zaprezentowali występ artystycz-
ny w świątecznym klimacie.
Jak co roku na placu Wolności sta-
ła szopka, w której mogliśmy oglą-
dać osiołka i kucyki. Nową tra-
dycją naszego miasta były ozdo-
by świąteczne, zarówno na choin-
kach, jak i samej szopce przygoto-

wane przez wszystkie placówki oświatowe naszej gminy.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że czas 
świąteczny był pełen serdeczności, magii i wyjątkowego klimatu.
                           UGiM


