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W NUMERZE
KULTURA

ARTETERAPIA
DLA KAŻDEGO

O zaletach arteterapii pisze
Anna Merska-Mitan - s.9

HISTORIA

NARODZINY
ZWYCIĘSTWA

Ofiara młodego żołnierza
Bronka Mroczkowskiego
w walce o niepodległą
Polskę - s. 10

Przestrzeń dla możliwości
Pierwsza po wakacjach sesja
rady miejskiej. Nie obeszło
się bez napięć, ale podjęto
też kilka – jak się wydaje –
kluczowych dla gminy decyzji.

I

stotnym zadaniem samorządu jest kształtowanie polityki
przestrzennej miasta i gminy.
Gmina – burmistrz, radni oraz
pracownicy odpowiedzialni za tę
kwestię – ma niemały wpływ na to,
co i gdzie można wybudować i na
to, w jaki sposób zaadaptować istniejące już obiekty. I właśnie kwestia zagospodarowania przestrzennego była jednym z ważniejszych
tematów, którymi zajęli się na
ostatniej sesji (28 września) grójeccy samorządowcy.

Gmina nie kupi dworca

SPORT

Rada miejska jednogłośnie przyjęła uchwałę, dzięki której Urząd
Gminy i Miasta może przystąpić
do prac nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, na którym znajduje się Grójecki Ośrodek Kultury oraz dworzec PKS. Opracowanie dotyczy również działek, które gmina nabyła w ubiegłym roku
(„Modrzewianka” i sąsiedni lokal
gastronomiczny) oraz nieruchomości, którą ratusz zamierza wykorzystać przy budowie żłobka samorządowego.
Jak przekonuje burmistrz Dariusz
Gwiazda, zmiana planu zagospodarowania przestrzennego da w

LESZNOWOLA
WYGRYWA DERBY

Podział Mazowsza – dla Grójca strata czy zysk?

Lesznowola - Głuchów 5:1
w derbach gminy - s. 14

NASZE SPRAWY

DRUGI RAZ W TEJ
SAMEJ RZECE

Wywiad z ordynatorem
oddziału chirurgii grójeckiego
szpitala- s.15

przyszłości gminie możliwość rozbudowy Grójeckiego Ośrodka Kultury i budowy żłobka. Skorzystać
ma też spółka PKS Grójec, która
chciałaby dokończyć remont starego dworca i zaadaptować ten
obiekt na piekarnio-cukiernię.
Tym samym – przynajmniej na
obecną chwilę – upada pomysł
zakupu starego dworca PKS przez
gminę. Z naszych informacji wynika, iż spółka oczekiwała od gró-

jeckiego samorządu z prawa do
nieruchomości kwoty pół miliona złotych.
Atrakcyjniejsza dla inwestorów
Rada miejska pochyliła się też nad
uchwałą dotyczącą zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w Słomczynie. Po dokonaniu zmian działki te mają być
atrakcyjniejsze dla potencjalnych

Grójec i Warszawa w dwóch
różnych województwach?
Niewykluczone. Trwają prace
nad podziałem Mazowsza.
Pomysł budzi ogromne
kontrowersje.

„Warszawa zasysa”

Podział województwa to pomysł
Prawa i Sprawiedliwości. Jak tłumaczą politycy tej partii, zrealizowanie
go przyniosłoby wymierne korzyści
biedniejszej części województwa.
Chodzi przede wszystkim o dostęp
do środków unijnych, które – zdaniem zwolenników podziału – trafiają przede wszystkim do Warszawy
kosztem na przykład powiatów subregionu radomskiego.
– Warszawa zasysa środki potrzebne
do rozwoju, przede wszystkim środki europejskie – stwierdził na antenie TVP1 Adam Bielan, europoseł i
polityk PiS. – Uważam, że to jedyne możliwe rozwiązanie, żeby przyspieszyć rozwój takich miast jak Radom, Siedlce, Ostrołęka, czy również bardzo bogaty, dzięki obecności
Orlenu, Płock – dodał.

P

ropozycja podziału obecnego województwa mazowieckiego na dwie części pojawia się nie po raz
pierwszy. Temat narodził się 4 lata
temu, ale wtedy szybko został porzucony. Tym razem też wydawało się, że to kolejny temat zastępczy, jeden z wielu politycznych pomysłów, który nigdy nie doczeka
się realizacji. Teraz jednak sprawa
wygląda poważniej. Nie tak dawno, 25 sierpnia, Paweł Szefernaker,
wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przyznał, że trwają konkretne prace nad
zmianą podziału administracyjnego Mazowsza. Polegałaby one na
tym, że Warszawa oraz okalające
ją powiaty utworzyłyby jedno województwo warszawskie, zaś pozostałe powiaty (w tym powiat grójecki) – województwo mazowieckie.

inwestorów. Obecny plan ogranicza na przykład wysokość zabudowy (obecnie na większości terenu jest to 9 metrów, a na części
12 metrów). Nie dopuszcza także
możliwości budowy własnych ujęć
wody i oczyszczalni ścieków. Problematyczna jest również kwestia
powierzchni biologicznie czynnej
– na większości terenu musi ona
zajmować co najmniej 20%.
Dokończenie na s. 11

Marszałek: chodzi o politykę
Jeżeli wierzyć politykom, do podziału Mazowsza mogłoby dojść
już w styczniu. Taką orientacyjną
datę podał poseł PiS Radosław Fo-

giel w rozmowie z Radiem ZET.
Jego zdaniem prace nad tą kwestią
mają mocno przyspieszyć w październiku.

Przed podziałem bronią się, jak
mogą, obecne władze województwa. Na czele Mazowsza od prawie 19 lat stoi marszałek Adam
Struzik, członek PSL-u.
Dokończenie na s. 11
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Zasłużony i upamiętniony

SŁOWO OD BURMISTRZA

16 września, w 76. rocznicę
śmierci ostatniego
przedwojennego
burmistrza Tadeusza
Olszewskiego, odbyła się
uroczystość odsłonięcia
grobu i pamiątkowej
tablicy.

O

bchody rozpoczęły
się o 13:00 na starym cmentarzu przy
ul. Mszczonowskiej,
w miejscu spoczynku Tadeusza
Olszewskiego. Wydarzenie zainaugurowała Monika Kozłowska (naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych). Następnie odśpiewano hymn narodowy, a potem głos zabrał burmistrz Dariusz Gwiazda. W swoim przemówieniu przybliżył sylwetkę Tadeusza Olszewskiego, podziękował właścicielom firmy
Miet-Mar, państwu Święcickim, którzy zajęli się renowacją grobu oraz pamiątkową tablicą, a także proboszczowi kościoła pw. Św. Mikołaja Biskupa, ks. Zbigniewowi Stefaniakowi oraz płk Piotrowi Janickiemu z Centrum Rozpoznania
i Wsparcia Walki Radioelektronicznej, za organizacje i asystę
honorową.

Patriota, działacz i społecznik

Inicjatorem uroczystości jest
burmistrz Dariusz Gwiazda,
który będąc jeszcze radnym,
zabiegał o należyte upamiętnienie Olszewskiego. W 2017
roku podczas sesji Rady Miejskiej w Grójcu odrzucono jednak uchwałę o nadaniu ulicy
jego imienia. Radni zadecydowali wówczas, że ulica będzie
nosiła nazwę Morelowa. – Dla
mnie dzisiejsza uroczystość to

Warta honorowa przy grobie Tadeusza Olszewskiego

bardzo ważna chwila. Historia
Grójca jest mi niezmiernie bliska, a edukacja naszej młodzieży w tym zakresie jest jednym
z zadań, które sobie postawiłem jako cel mojej działalności.
Sama postać Tadeusza Olszewskiego jest niezwykła – gorący
patriota, działacz i społecznik –
dla mnie osobisty wzór do naśladowania. Jestem przekonany, że życie i działalność Tadeusza Olszewskiego stanie się
symbolem trudnego losu bohaterów naszej Ojczyzny i jednocześnie będzie stanowić drogowskaz, a także wzór postawy
patriotycznej oraz obywatelskiej – mówił burmistrz.

Bratanek

Rok temu, 19 września, podczas obchodów 600-lecia miasta, Tadeusz Olszewski otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Grójca przyznawany przez Radę Miejską. Medal odebrał jego bratanek profesor Andrzej Kazimierz Olszewski, który również pojawił się na uroczystości. – W
końcu doczekaliśmy się tego
momentu upamiętnienia mojego stryja, z którym w pewnym sensie spędziłem dzieciństwo. Nie urodziłem się
co prawda w Grójcu, ale spędzałem tutaj wszystkie wakacje i święta. Jesteśmy bardzo
szczęśliwi, że Tadeusz Olszewski doznał takiego uznania, a były z tym problemy
przez wiele lat. Dziękuję bardzo raz jeszcze burmistrzowi,
grójeckim radnym, wszystkim
tym, którzy przyczynili się
do dzisiejszych uroczystości
– przemawiał bratanek ostatniego przedwojennego burmistrza Grójca.

fAndrzej Zygmuynt Olszewski i burmistrz Dariusz Gwiazda

Drodzy Mieszkańcy Gminy Grójec,
na wstępie chciałbym podziękować Państwu za
zaangażowanie i wspólny dialog na tematy naszej gminy.
Podczas pełnienia dyżurów w Urzędzie odwiedzacie mnie
Państwo, zgłaszając swoje wnioski dotyczące inwestycji,
remontów czy też problemów naszej Małej Ojczyzny.
Niestety - jak z resztą w każdym powiecie, gminie, czy
też sołectwie - problemy dotykają i nasz region. Pomimo
szczerych chęci nie jesteśmy w stanie wykonać wszystkiego
od przysłowiowej "ręki", ale zapewniam, że wszystkie
uwagi i wnioski skrzętnie notuję i nie zapominam o
nich. Wizytując zebrania wiejskie, zaobserwowałem,
że jeśli wspólnie rozmawiamy i zastanawiamy się nad
rozwiązaniami, udaje nam się porozumieć. Tylko w ten
sposób możemy działać dla dobra wspólnego.
Przykre i niepokojące jest natomiast zjawisko, które
szerzy się na całym świecie, czyli wszechobecny hejt,
zalewający media społecznościowe. Wywołuje on skrajne
emocje, takie jak: nienawiść, brak szacunku, szkalowanie
czy wręcz publiczny lincz, który jest podsycany wpisami
z fałszywych kont. W ten sposób taki "troll" internetowy
czuje się bezkarnie i stara się spełnić swój cel - wywołać
jałową dyskusję, chaos i dezinformację. Pamiętajmy, że w
Internecie kultura słowa i zachowanie norm społecznych
również Nas obowiązują. Jezus powiedział do swoich
uczniów: "Gdy brat twój zgrzeszy, idź i upomnij go w
cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli
zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch,
żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się
cała sprawa" (Nowy Testament, Mt 18,15-20). Chciałbym,
żebyśmy o tym wszyscy pamiętali w dyskusjach na forum
publicznym, w których z resztą często biorę udział.
W drugiej części swojego słowa do Państwa chcę
podziękować radnym Rady Miejskiej w Grójcu za
przychylność i podjęcie zaproponowanych uchwał
podczas ostatnich obrad. Wnioskowałem o zmiany planu
zagospodarowania miejscowego dla terenu dworca PKS,
Grójeckiego Ośrodka Kultury i części parku pod żłobek,
który umożliwi zakończenie sporu trwającego od 2013
roku wokół starego budynku dworca. Przyjęcie uchwały
przez Radę Miejską umożliwi dokończenie remontu
budynku, dzięki czemu w 2021 roku znana sieć cukiernicza
będzie mogła otworzyć w tym miejscu kawiarnio-piekarnię.
Druga zaś uchwała dotyczy zmiany planu miejscowego dla
terenów inwestycyjnych w Słomczynie, która to wpłynie
na atrakcyjność gruntów gminnych oraz prywatnych i
wreszcie zostaną one zagospodarowane. Cały koszt zmiany
planów (ponad 70 tys. zł) wezmą na siebie firmy prywatne
ze Słomczyna, na czym gmina w tym przypadku również
skorzysta. Jest to pierwsza zmiana planu miejscowego
w historii gminy, za którą zapłacą przedsiębiorcy. Dalsza
pomyślna współpraca Rady Miejskiej przyniesie wiele
korzyści dla naszej gminy i głęboko wierzę w to, że pomimo
podziałów, uda nam się dalej realizować kolejne plany dla
dobra naszych mieszkańców.
Burmistrz Miasta i Gminy Grójec
Dariusz Gwiazda

Delegacje

W drugiej części uroczystości
za pomocą słowa mówionego
i śpiewanego przybliżono życiorys przedwojennego burmistrza. A dokonali tego: Mateusz
Srebrzyński – nauczyciel PSP
nr 2, Aleksandra Maliszewska, Dariusz Borkowski-Thiêù
oraz Wiktor Sobkowiak – młodzi artyści związani z Grójeckim Ośrodkiem Kultury. Scenariusz uroczystości został przygotowany przez Monikę Kozłowską.
Kwiaty pod pomnikiem złożyły m. in. delegacje: Gminy i
Miasta Grójec na czele z burmistrzem Dariuszem Gwiazdą,
z-cą Jarosławem Rupiewiczem,
profesorem Andrzejem Olszewskim oraz dyrektor Grójeckiego
Ośrodka Kultury, Moniką Woźniak; Starostwa Powiatowego na
czele z zastępcą starosty Jolantą
Sitarek, a także przewodniczący
rady miejskiej Karol Biedrzycki
wraz z radnymi Małgorzatą Szymańczak oraz Arturem Szlisem;
Teresa Bednarska reprezentująca posła na Sejm RP Marka Suskiego, prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Grójec Pawłem Spława-Neyman, przedstawiciele Centrum Rozpoznania i
Wsparcia Walki Radioelektronicznej wraz z Wojskiem Obrony Terytorialnej; Komendy Powiatowej Policji Grójec oraz zastępca Komendanta Państwowej
Straży Pożarnej.
Szymon Wójcik
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Kolejny krok w kierunku żłobka
W piątek 11 września został rozstrzygnięty przetarg na
opracowanie dokumentacji projektowej na budowę żłobka w
Grójcu. Znamy już wykonawcę oraz koszt realizacji zdania.

D

o przetargu stanęło 8 wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę złożyło
Biuro Projektów UNIFORM Sp. z o.o. Sp.k. ul. Łagiewnicka 54/56 bud C IIIp 91-463 Łódź.
To był już drugi przetarg na realizacje tego zadania. W pierwszym
kwoty przekraczały budżet przeznaczony na ten cel o kilkadziesiąt tysięcy zł.
Firma ma czas na sporządzenie dokumentacji projektowej do 30 grudnia 2020 roku. Zamawiający, czyli
gmina Grójec, miała przeznaczone
na ten cel środki w kwocie 50 000
zł. Wykonawca wycenił zamówienie na 48 954 zł.
W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publiczne-

go prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej była
cena za wykonanie usługi – czytamy w informacji Urzędu Gminy i
Miasta.
– Na budowę żłobka jeszcze będziemy musieli poczekać. Chcemy,
żeby finansowanie tego zadania odbyło się częściowo z programu Maluch+. Tak więc złożymy wniosek w
przyszłym roku, a zatem budowa ruszy prawdopodobnie w 2022 roku.
Możliwe, że uda się to w 2021 roku,
jednak ze względu na panującą pandemie wszystkie projekty i realizacje zadań, wydłużają się, na co niestety nie mamy wpływu – skomentował burmistrz Dariusz Gwiazda.
UGiM Grójec

100 TYS. ZŁ NA ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE
Gmina Grójec przekazała dla
szkół i przedszkoli publicznych
100 000 zł na warsztaty, zajęcia
sportowe, działania terapeutyczne związane z profilaktyką uzależnień.
– Pieniądze pochodzą ze środków
Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i są przeznaczone na walkę z uzależnieniami w ramach objętej patronatem
burmistrza Dariusza Gwiazdy akcji
STOP SMARTFONIZACJI. Środki te
trafią do przedszkoli i szkół, a dyrektorzy we współpracy z Wydziałem
Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Gminy i Miasta Grójec
zorganizują zajęcia sportowe, plastyczne, artystyczne, warsztaty, których głównych celem będzie pokazanie dzieciom i młodzieży interesujących form spędzania wolnego czasu, tak aby to zabawa, sport
i hobby były lepsze od świata wirtualnych gier. – Zależy mi – komentuje akcję Dariusz Gwiazda – aby
przeznaczone środki finansowe

były całkowicie spożytkowane na
rozwój dzieci, a przez to na walkę z
uzależnieniami. Od początku roku
patronuję tej akcji. Dzięki wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązania
Problemów Alkoholowych odbyły się przedstawienia teatralne, pogadanki, w wakacje zaś półkolonie dla dzieci z naszej gminy. Teraz

przeznaczamy 100 tys. do wykorzystania przez szkoły i przedszkola do
końca roku kalendarzowego. – Jeśli
w przyszłym roku się nic nie zmieni, przekażemy kolejne środki. Mam
nadzieję, że zostaną one odpowiednio wykorzystane – dodaje burmistrz.
UGiM Grójec

"CZYSTA GMINA" POWRACA W NOWEJ ODSŁONIE
Stowarzyszenie "Czysta Gmina" powraca po krótkiej przerwie i planuje kolejne działania proekologiczne. 30 sierpnia, w niedzielę, członkowie zabrali się za porządkowanie terenów w Głuchowie.
19 kwietnia minęło 10 lat, odkąd powstało stowarzyszenie, którego celem jest walka z uciążliwymi inwestycjami na terenie gminy Grójec. Wspólne sprzątanie w sołectwie Głuchów to nie przypadek, bowiem to
tutaj była kiedyś fabryka kleju i żelatyny. Wszechobecny wtedy smród skutecznie zniechęcił ludzi do spędzania wolnego czasu w tym miejscu. Teraz, oprócz wędkarzy i motocyklistów, pojawiają się tutaj ludzie
przywożący ze sobą: lodówki, opony, stare płytki oraz mnóstwo innych śmieci.

21 sierpnia trzynaście jednostek
samorządu terytorialnego
województwa mazowieckiego, w
tym Grójec, podpisało deklarację
współpracy w subregionie
żyrardowskim. Obecność w
tym gronie gminy Grójec to
nowe możliwości finansowania
i pozyskiwania środków
zewnętrznych na inwestycje.

D

ziałanie to służyć będzie
objęciu wsparciem obszaru strategicznej interwencji (OSI), tj. Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ŻOF) przy pomocy instrumentu zintegrowanych inwestycji
terytorialnych w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego
2030 oraz RPO WM 2021-2027.
Współpraca Gmin ŻOF stanie się
podstawą do przygotowania konkretnych rozwiązań, które przyczynią się do rozwoju województwa.
– Obecność gminy Grójec w gronie gmin, które w większości charakteryzują się podobną strategią
zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, wpływającego na poprawę warunków i ja-

kości życia mieszkańców, na
pewno będzie dobrym sposobem
na szybszą dynamizację i dobrą
współpracę w subregionie – czytamy na oficjalnym profilu społecznościowym Facebook burmistrza Grójca. – Żyrardów w
związku z doświadczeniem w pozyskiwaniu środków zewnętrznych w poprzedniej perspektywie
unijnej 2014-2020 (był w Subregionie Warszawskim Zachodnim)
objął przewodnictwo w nowym
projekcie. Jestem przekonany, że
ta współpraca zwiększy możliwości naszej gminy w aplikowaniu o środki z Unii Europejskiej
– twierdzi burmistrz.
Subregion Żyrardowski obejmuje następujące jednostki samorządu terytorialnego: pięć gmin powiatu żyrardowskiego – Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice, Wiskitki i Żyrardów, cztery gminy powiatu grójeckiego
– Chynów, Grójec, Pniewy i Warka oraz cztery gminy powiatu sochaczewskiego – Nowa Sucha,
Sochaczew, Sochaczew (gmina) i
Teresin.
Szymon Wójcik

Nowa nazwa
Stowarzyszenie zmieniło swoja nazwę na "Czysta Gmina dla Pokoleń", a jego członkowie zachęcają do
przyłączenia się i wspólnych działań mających na celu walkę ze śmieciami.
– Dbanie o naszą planetę jest bardzo ważne w czasach, kiedy produkujemy tyle odpadów. Ekologia
to nie żadne fanaberie, tylko konieczność – powiedziała jedna z uczestniczek niedzielnej akcji, Marlena Huszczak.
„Czysta Gmina dla Pokoleń” zwraca też uwagę, że odpady po remoncie, zużyte opony czy też sprzęt AGD i
RTV można przywozić do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kobylinie.
Zdaniem prezesa
Pomysłodawcą całej tej akcji był prezes stowarzyszenia.
– Po wspólnym spotkaniu podjęliśmy decyzję, że trzeba działać. Takie inicjatywy są bardzo ważne w dzisiejszych czasach. Dlatego będziemy zachęcać wszystkich do wspólnego działania dla dobra ogólnego –
podsumował akcję Grzegorz Banasik.
W sprzątaniu udział wzięli: prezes Stowarzyszenia „Czysta Gmina dla Pokoleń” Grzegorz Banasik, z-ca burmistrza Jarosław Rupiewicz, radna Anna Lubowiecka, a także Magdalena Matysiak, Marlena Huszczak i
Szymon Wójcik.
Red.
fot. DG

Grójec w subregionie żyrardowskim

Śmieci: nowe przepisy dla straży miejskich
Od 4 września weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – informuje portalsamorzadowy.pl
Nowe przepisy umożliwiają Straży Miejskiej sprawdzanie i weryfikację, czy mieszkańcy segregują odpady
oraz czy liczba osób w gospodarstwie zgadza się z tym, co zadeklarowano.
Za nieprawidłowe segregowanie śmieci oraz zgłoszenie mniejszej liczby osób niż stan faktyczny, Straż
Miejska nakłada mandat w wysokości 500 zł.
– O takie przepisy postulowało wiele samorządów. Nie rozwiązują one wszystkich problemów, ale nieuchronność i wysokość kary może być przestrogą – informuje na Portalu Samorządowym Zdzisław Zdanowski, dyrektor ratuszowego wydziału ochrony środowiska w Olsztynie.
Grójecki Wydział Gospodarki Odpadami poinformował o pierwszych przeprowadzonych kontrolach oraz
wystawionych mandatach. Najczęstszym powodem było brak deklaracji i nieprawdziwa liczba osób zgłoszonych w formularzu. Zdarzało się także, że odpadów nie segregowano zgodnie z zasadami.
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Prezentujemy zakończone inwestycje drogowe w gminie Grójec od roku 2019. W kolejnych
numerach gazety zaprezentujemy inwestycje w trakcie realizacji oraz te, które realizowane są z
Funduszu Sołeckiego.

1. Budowa ulicy Sienkiewicza

Całkowity koszt: 3 159 963,49 zł
Inwestycja była zakrojona na szeroką skalę i realizowano ją etapowo. W pierwszej kolejności, w 2018 roku, stworzono sieć kanalizacji deszczowej wraz z podbudową i krawężnikami.
Następnie w 2019 roku został wykonany chodnik po jednej stronie ulicy wraz z odcinkiem
ścieżki rowerowej oraz nawierzchnią asfaltową. W 2020 roku zakończono całość inwestycji - wykonano chodnik po drugiej stronie drogi i pozostały odcinek ścieżki rowerowej, gdyż
był to warunek otrzymania dofinansowania na ten cel. W ramach całego zadania powstało
prawie 840 metrów bieżących jezdni o nawierzchni asfaltowej wraz z obustronnym chodnikiem oraz 825 metrów bieżących ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Słowackiego aż do ul.
Granicznej.

4. Przebudowa ulicy Kościelnej

Całkowity koszt: 783 656,50 zł
Wykonano przebudowę ulicy Kościelnej w Grójcu wraz z budową odcinka kanalizacji sanitarnej, deszczowej i odcinka sieci wodociągowej. Na ulicy ułożono nową nawierzchnię asfaltową.

5. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku
przez wieś Bikówek

2. Przebudowa drogi gminnej 161570W w Woli
Worowskiej oraz przebudowa drogi gminnej
161572W w Woli Worowskiej i Zalesiu
Koszty poniesione przez gminę Grójec: 392 307,74 zł, koszty całkowite: 784 615,48 zł
Wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 1604 W Szczęsna - Rożce na odcinku przez
wieś Bikówek o łącznej długości 2350 mb. Ułożono nawierzchnię asfaltową wraz z poboczami z tłucznia. Projekt został zrealizowany przy współfinansowaniu z budżetu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań
dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego.

6. Przebudowa drogi na os. Centrum

Całkowity koszt: 1 509 776,14 zł
Droga w Woli Worowskiej i Zalesiu to ok. 1,7 km nawierzchni asfaltowej z poboczami destruktowymi. Wykonanie inwestycji w kwocie 1,455 mln zł nie byłoby możliwe, gdyby nie
wsparcie z rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych, z którego pochodzi 70
procent kwoty. Na taką inwestycje mieszkańcy obydwu sołectw musieli czekać aż 15 lat.

3. Remont drogi gminnej nr 4 Wysoczyn - Głuchów
Koszt całkowity: 679 987,61 zł.
Wykonano chodniki wraz z krawężnikami, ułożono również nawierzchnię asfaltową oraz
odcinek kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz odcinek sieci wodociągowej.

7. Przebudowa drogi nr 54 we wsi Kośmin

Koszt (bez nadzoru i badań): 248 670,98 zł
W ramach inwestycji powstały 972 metry bieżące drogi asfaltowej wraz z obustronnym poboczem. Na inwestycję gmina Grójec otrzymała dotację w wysokości 130 tys. zł ze środków
pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski. Umowny koszt wykonania przedmiotowego zadania opiewał na kwotę 246 825,98
zł. W przyszłym roku planuje się wykonać drugą część tej drogi, która połączy się z asfaltową
nawierzchnią obecnie kończącą się przy kaplicy w Głuchowie.

Koszt całkowity: 1 340 643,91 zł.
Wykonano łącznie 1405 metrów bieżących nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikiem. W
dużej mierze koszty inwestycji zostały pokryte środkami z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
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8. Budowa drogi w sołectwie Krobów

11. Całoroczna konserwacja dróg
gruntowych w gminie Grójec
Koszt całkowity: 578 766,66 zł.

12. Remonty cząstkowe nawierzchni dróg
gminnych i ulic na terenie miasta i gminy
Koszt całkowity: 478 224 zł.

13. Odnowa oznakowania poziomego
Koszt całkowity: 149 568 zł

Koszt całkowity: 443 830,29 zł.
Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej.

9. Przebudowa drogi gminnej nr 161561

14. Remont chodników na terenie miasta
i gminy Grójec
Koszt całkowity: 104 562,30 zł.

15. Wykonanie podbudowy ulicy Relaksowej
Koszt całkowity: 308 485,88 zł.

16. Utrzymanie czystości ulic w Grójcu
Koszt całkowity: 99 654,08 zł.

17. Konserwacja oświetlenia ulicznego
na terenie gminy Grójec
Koszt całkowity: 181 639,02 zł.
Koszt całkowity: 302 760,80 zł.
Wykonano przebudowę drogi gminnej we sołectwach Lesznowola i Duży Dół. Inwestycja objęła ułożenie nawierzchni asfaltowej oraz poboczy tłuczniowych. Przebudowany
fragment biegnie od ul. Kolejowej aż do ul. Leśnej.

10. Przebudowa ul. Konopnickiej

18. Przebudowa ulicy Akacjowej i Brzozowej
Koszt całkowity: 797 900,76 zł,.

19. Budowa dróg gminnych nr 55 oraz nr 108
Dębie - Uleniec
Koszt całkowity: 527 943,02 zł.

20. Remont drogi gminnej nr 4
Głuchów - Kośmin
Koszt całkowity: 603 485,36 zł.

21. Remont drogi gminnej w Dużym Dole
Koszt całkowity: 178 640,31 zł.

Koszt całkowity: 170 053,29 zł.
Wykonano fragment ul. Konopnickiej - ułożono asfalt oraz chodnik po obu stronach.

22. Remont drogi gminnej nr 42
w Woli Worowskiej
Koszt całkowity: 193 346,31 zł.
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OGŁOSZENIE
Syndyk masy upadłości ogłasza pierwszy pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż składników
masy upadłości w postaci :
- niezabudowanej działki rekreacyjnej zlokalizowanej w miejscowości Lechanice, gmina Warka
o nr KW RA1G/00013914/8
- udziału w wysokości 2/26 w niewydzielonej nieruchomości stanowiącej drogę dojazdową
o nr KW RA1G/00013915/5
Sprzedaż w/w nieruchomości odbywa się w jednym pakiecie.
Cena wywoławcza pakietu wynosi: 24 678,00 zł i stanowi 100 % ceny oszacowania.
Oferty należy składać w zapieczętowanej kopercie z napisem "PRZETARG : V GUp 126/20– postępowanie
upadłościowe –– NIE OTWIERAĆ" w biurze Syndyka Masy Upadłości Kancelaria Syndyków sp. z o.o., ul. Lenartowicza 9/3, 35-051 Rzeszów, w terminie 14 dni liczonych od dnia ukazania się ogłoszenia o przetargu w
poczytnej gazecie lokalnej. Syndyk zastrzega, iż liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki oferty listem
poleconym.
Warunkiem uczestnictwa jest m.in. wpłacenie wadium w kwocie 5 % ceny wywoławczej.
Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w siedzibie syndyka tj. Kancelarii Syndyków sp. z o.o., ul. Lenartowicza 9/3, 35-051 Rzeszów w dniu 14.10.2020r. o godz.9.30
Szczegółowe warunki przetargu są wyłożone do wglądu dla każdego zainteresowanego codziennie w godzinach od 8.00 do 16.00 w biurze Syndyka w Rzeszowie przy ul. Lenartowicza 9/3 oraz na oraz na stronie internetowej www.kancelariasyndykow.pl. Wszelkich szczegółowych informacji na temat przetargu udziela
Syndyk pod nr tel. 609036100

AKCJA "SPRZĄTANIE ŚWIATA" W GMINIE GRÓJEC
W dniach 18-20 wrzesień miał miejsce finał światowej akcji "Sprzątanie Świata". Na terenie gminy Grójec
akcję zorganizowali pracownicy Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy i Miasta Grójec (WGO) w
ścisłej współpracy z Faurecia R&D Center.

Dzieci sprzątają po dorosłych

W

dniach 17-18 września uczniowie PSP w Lesznowoli wraz z nauczycielami już po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej „Sprzątanie
Świata-Polska 2020” organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia. Tegoroczna akcja, której głównym celem
było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne, przebiegała pod hasłem
„Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”.
Uczniowie klas III-VIII wraz z opiekunami, zaopatrzeni w worki na odpady i rękawice, porządkowali wyznaczone rejony. Klasy III-V sprzątały teren szkoły, w tym boisko i plac zabaw. Klasy VI-VIII zajęły się poboczami dróg Słonecznej, Szkolnej, Kolejowej i Leśnej. Dzięki słonecznej pogodzie akcja przebiegła
bardzo sprawnie i szybko, a efekty pracy wszystkich uczniów
były zadowalające. „Sprzątanie Świata – Polska 2020” odbyło
się dzięki wsparciu Urzędu Gminy i Miasta Grójec. Serdecznie
dziękujemy!
Czynny udział uczniów naszej szkoły w akcji „Sprzątanie Świata” z pewnością przyczyni się do ukształtowania wrażliwości na
potrzeby środowiska naturalnego oraz nawyku dbałości o nie.
Opiekunowie akcji dziękują wszystkim za zaangażowanie. Do
zobaczenia za rok!
Szkolny koordynator akcji: Marzanna Walewska

W

akcji brały udział dzieci i nauczyciele ze
szkół podstawowych oraz średnich z terenu naszej gminy, oraz niektóre Sołectwa: Kośmin, Szczęsna, Marianów, Żyrówek , Słomczyn oraz Mieczysławówka,
Ponadto udział wzięli: Urząd Gminy i Miasta Grójec ,
Grójecki Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Czysta Gmina, Klub Seniora Familia, ZHP Grójec Grot.
W piątek 18 września, za wspólne sprzątanie wzięli się pracownicy firmy Faurecia oraz pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Grójec. Urzędnicy na czele z zastępcą burmistrza Jarosławem Rupiewiczem, oczyścili lasy
wokół boiska piłkarskiego położonego w Głuchowie.
W wyniku przeprowadzonej akcji, zebrano pokaźną
liczbę odpadów. W wydarzeniu wzięło udział ponad
50 osób.
Na koniec przedstawiciele Faurecia R&D Center: Daniel Marciniak - dyrektor FAS Poland Engineering oraz
Agnieszka Korzeniecka - kierownik Działu Zasobów Ludzkich, otrzymali pamiątkowe dyplomy z podziękowaniami od Burmistrza Gminy i Miasta Grójec.
Do piątkowego sprzątania w mieście przyłączył się Grójecki Ośrodek Kultury wraz z dyrektor Moniką Woźniak
oraz pracownikami, jak również uczniowie z lokalnych szkół. W sobotę sprzątali członkowie Stowarzyszenia
Czysta Gmina dla Pokoleń, Klub Seniora Familia, Sołectwa oraz harcerze z ZHP Grot.
Firma Royal Apple przekazała soki dla najmłodszych uczestników akcji, a Nadleśnictwo Grójec podarowało
sadzonki drzew, które po zakończeniu sprzątania zostały przekazane uczestnikom wraz z pamiątkowymi podziękowaniami od Burmistrza Gminy i Miasta Grójec. Łączna ilość zebranych odpadów to dwa kontenery KP7
(ok. 14.000 l ).
W niedalekiej przyszłości WGO planuje kolejne inicjatywy ekologiczne w naszej gminie, które pozwolą na
rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców.
Informacja prasowa Urzędu Gminy i Miasta Grójec
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Obchody 81. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej
1 września 1939 roku
hitlerowskie Niemcy
napadły na Polskę. Centrum
Rozpoznania i Wsparcia
Walki Radioelektronicznej
(CRiWWRE) pod dowództwem
płk. Andrzeja Kozery
zorganizowało uroczystości
przy Pomniku Pamięci
Narodowej na cmentarzu
„nowym” w Grójcu, aby w ten
sposób upamiętnić poległych
bohaterów.

Pamięć poległych

Jako pierwszy głos zabrał płk.
Andrzej Kozera, który przypomniał o trudnych dziejach Polski i wielu latach zniewolenia.

W swoim wystąpieniu przywołał zwycięstwo w wojnie bolszewickiej. – (…) Żołnierz Polski bronił ojczystej ziemi. Przecież nie tak dawno, bo zaledwie
kilka lat wstecz, w 1920 roku,
Polska zwyciężyła, wydawałoby się, armię niezwyciężoną.
Utrwalaliśmy swoją niepodległość, rozwijaliśmy się, ale
niemieccy faszyści napadli na
nasz kraj. W tym szczególnym
dniu dla każdego Polaka, w tym
szczególnym dniu dla każdego
żołnierza RP, spotykamy się tutaj w Grójcu przed Pomnikiem
Pamięci Narodowej, by uczcić
pamięć tamtych bohaterów. Bohaterów, którzy są z nami, których mogiły są rozsiane na różnych miejscach ziemi grójeckiej, w Słomczynie, w Głucho-

Żołnierze i harcerka przy Pomniku Pamięci Narodowej znajdującym na grójeckim cmentarzu

wie, w Grójcu, w Mogielnicy
– przemawiał płk. Kozera.
Kolejnym poproszonym o zabranie głosu był poseł na Sejm
Marek Suski. – Bardzo państwu dziękuje, że jesteśmy tu
razem, od prawa do lewa. Bo
łączy nas pamięć o poległych,
łączy nas prawda historyczna.
O napaści sowieckiej 17 września nie było nic w podręcznikach do historii, kiedy niektórzy z nas, trochę starsi, chodzili
wtedy do szkoły. Dzisiaj możemy mówić o tym, że Niemcy napadły na Polskę, a z drugiej strony Rosja razem podpisując pakt kolejnych rozbiorów Polski, pakt Ribbentrop –
Mołotow. Szanowni Państwo,
naród musi pamiętać o swojej historii i poległych, jeżeli

chce się rozwijać, być wolny i
suwerenny (…).
– To tragiczne wydarzenie
sprzed 81 lat jest takim kul-

Od lewej: starosta Krztysztof Ambroziak, poseł Marek Suski, burmistrz
Dariusz Gwiazda, ppłk Andrzej Kozera

W

uroczystościach
na
grójeckim
cmentarzu przy
ulicy Wilczogórskiej wzięli udział m. in.: posłowie na Sejm RP Marek Suski oraz Mirosław Maliszewski, starosta powiatu Krzysztof Ambroziak, z-ca starosty
Jolanta Sitarek, przewodniczący rady powiatu Janusz Karbowiak; władze miasta na czele z burmistrzem Dariuszem
Gwiazdą, z-cą Jarosławem Rupiewiczem, dyrektorką Grójeckiego Ośrodka Kultury Moniką
Woźniak, delegacja rady miejskiej na czele z przewodniczącym Karolem Biedrzyckim,
Weroniką Piwarską, Małgorzatą Szymańczak i Januszem Dulembą.

81 lat temu Sowieci napadli na Polskę
17 września, 81 lat temu,
Sowieci napadli na Polskę
bez określonego w prawie
międzynarodowym
wypowiedzenia wojny.
Obchody zorganizowane na
dziedzińcu kościoła pw. św.
Mikołaja Biskupa przez dowódcę
Garnizonu Grójec płk Andrzeja
Kozerę, w godny i uroczysty
sposób upamiętniły poległych
bohaterów.

G

szego wieszcza narodowego Adama Mickiewicza są adekwatne
do wszystkich nas tu zebranych,
by oddać cześć i honor, pochylić
żołnierskie głowy, sztandary oraz
chwilę zastanowić się nad tym, co
wydarzyło się 81 lat temu – przemawiał płk. Andrzej Kozera.
Jako drugi przemówił burmistrz
Dariusz Gwiazda. – Musimy pa-

W uroczystości wzięły udział liczne delegacje

ospodarzem uroczystości był ksiądz proboszcz Zbigniew Stefaniak, który to opiekuje się tablicami upamiętniającymi
Sybiraków.
Jako pierwszy głos zabrał dowódca Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej. –
Spotykamy się na dziedzińcu naszego kościoła św. Mikołaja Biskupa przed pomnikiem poświęconym Sybirakom. Na jednej z tablic jest napis: „Jeśli my zapomnimy o nich, to niech Bóg zapomni
o nas”. Słowa napisane przez na-

Warta przy pomniku Sybiraków na dziedzińcu kościoła pw. św. Mikołaja w Grójcu

miętać, że 17 września to był tragiczny dzień dla całej wschodniej
Polski. To była niedziela, kiedy
NKWD wchodziło do mieszkań
i wyciągali ich jak bydło. Dzisiaj
można powiedzieć, że zwierzęta są lepiej traktowane, niż wtedy
obchodzono się z naszymi rodakami. Wielu z nich zginęło, liczby
mówią same za siebie (1 mln 200
tys. osób). Do 1989 roku nie wolno było o tym mówić. Dziękuję
dowództwu i żołnierzom Centrum
Rozpoznania i Wsparcia Walki
Radioelektronicznej i gospodarzowi terenu, gdzie znajduje się Pomnik Sybiraków, księdzu proboszczowi Zbigniewowi Stefaniakowi
z parafii p.w św. Mikołaja Biskupa
w Grójcu za przygotowanie dzisiejszej uroczystości. Słowa uznania kieruję również do młodzieży,
pocztów sztandarowych i Powiatowego Oddziału Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Grójcu oraz licznie przy-

minacyjnym momentem, gdzie
stosunkowo niedawno odrodzony kraj budujący swoją pozycję na arenie międzynarodowej, został zniszczony w wyniku podziału między mocarstwami. Na kilka dni przed
1 września został podpisany
pakt, który przypieczętował
losy Polski – przemawiał poseł
Mirosław Maliszewski. Polityk
mówił także o relacjach międzyludzkich i podziałach politycznych, które często nas poróżniają. Podobnie jak poseł
Suski, cieszył się, że pomimo
różnic, wszyscy zgromadzeni
na cmentarzu wspólnie oddają
cześć i chwałę poległym bohaterom.
Na koniec delegacje złożyły
kwiaty pod Pomnikiem Pamięci Narodowej i zapalono znicz.
Żołnierze z CRiWWRE uczcili uroczystość honorową salwą.
Red.

byłych gości i mieszkańców – zakończył.
W Grójcu uroczystości upamiętniające ofiary napaści sowieckiej
na Polskę zapoczątkowało w 1993
roku miejscowe Koło Sybiraków
z prezesem mjr Tadeuszem Antoszewskim na czele, który ufundował tablicę pamiątkową poświęconą Sybirakom w kościele pw. Św.
Mikołaja w Grójcu. Antoszewski za czasów PRL-u mieszkał w
Kobylinie i prowadził firmę zajmującą się przetwórstwem owoców i warzyw. Zmarł w 2011 roku
w Warce. Za zasługi dla Ojczyzny
został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski – czytamy na profilu społecznościowym Facebook burmistrza
Grójca, Dariusza Gwiazdy.
W radzieckiej historiografii atak
na Polaków był określany mianem
„wyzwoleńczego pochodu Armii
Czerwonej”, a w obecnej rosyjskiej – „polskim pochodem Ar-

mii Czerwonej". Oficjalnym pretekstem do czwartego rozbioru
Polski było fałszywe oświadczenie o rozpadzie Państwa Polskiego, ucieczce rządu polskiego, konieczności ochrony mienia oraz
życia zamieszkujących wschodnie
tereny polskie Ukraińców i Białorusinów oraz potrzebie uwalnienia
ludu polskiego od wojny.
W uroczystościach upamiętniających poległych bohaterów wzięły
udział m. in. delegacje: przedstawicieli posłów na Sejm RP Marka
Suskiego i Mirosława Maliszewskiego, z-ca starosty powiatu grójeckiego Jolanta Sitarek, burmistrz
Dariusz Gwiazda, przewodniczący rady miejskiej w Grójcu Karol
Biedrzycki razem z radnymi Małgorzatą Szymańczak oraz Weroniką Piwarską, przedstawiciele Grupy PGE Obrót S.A, Wojsk Obrony Terytorialnej, KPP Grójec oraz
poczty sztandarowe z lokalnych
szkół.
Red.

Tadeusz Antoszewski
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Dmuchawce, Latawce…Rock!
Sobotnie popołudnie (12 września)
po raz kolejny obfitowało w atrakcje
dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Piknik rodzinny pod nazwą
„Dmuchawce, Latawce… Rock!”,
odbywający się w towarzystwie
promieni słońca, zgromadził na
grójeckim rynku liczną publiczność.

O

ficjalne przywitanie przybyłych
mieszkańców
Grójca i okolic przypadło dyrektor Grójeckiego
Ośrodka Kultury, Monice Woźniak.
W następnej kolejności, głos zabrał
również burmistrz Grójca, Dariusz
Gwiazda. – Mamy piknik, który zastępuję nam częściowo Święto Kwitnących Jabłoni – powiedział.
Na przykładzie tego wydarzenia, w
swojej wypowiedzi nawiązał także
do sprawy budżetu, która dla znacznej części mieszkańców może być
wciąż znakiem zapytania. – Chcielibyśmy, żeby to święto było co roku,
ale nie udało się w tym roku go zrobić, ze względu na epidemię, ale też i
ze względu na brak środków – mówił
Dariusz Gwiazda. – Chcę powiedzieć,
że w kasie gminnej brakuje nam 8 mln
złotych. To nie jest tak, że te pieniądze
niewydane na Święto Kwitnących Jabłoni my wykorzystamy na coś innego, tych pieniędzy normalnie nie ma
– dodaje.
Tuż po oficjalnym przywitaniu, najmłodsi uczestnicy imprezy mieli okazję oglądać spektakl „Na misiowych

urodzinach”, przygotowany przez artystów z Teatru Maska w Krakowie.
Chociaż przedstawienie skierowane
było głównie do dzieci, miny rodziców także mogły wskazywać na dobrą zabawę. Jednocześnie imprezę
dodatkowo uświetniały dmuchańce
dla dzieci oraz stoiska gastronomiczne, dostępne przez cały czas trwania
pikniku.
Kolejnym elementem programu,
było aktorsko-muzyczne show pod
nazwą „Sceniczne metamorfozy”
przygotowane przez Jolantę Mrotek
oraz Jarosława Gmitrzuka. Widowisko, przedstawione jako sentymentalna podróż muzyczna osadzona w różnych stylach i dekadach, zgromadziło
przed sceną liczną publiczność.

Odbiorcy, wprawieni w dobry nastrój,
chętnie angażowali się w interakcje
z artystami. W trakcie trwania show,
mieszkańcy Grójca i okolic mogli
sprawdzić swą wiedzę m. in. w quizie
muzycznym, w którym oprócz znajomości utworów, ważna była szybka reakcja. Widzowie zostali również
zaproszeni do wspólnego tańca, m.in.
przy utworze „Chocolate”. Odwaga i
aktywny udział w zabawach nagrodzone zostały prezentami w postaci
książek dla dzieci autorstwa Jarosława Gmitrzuka, showmana występującego na scenie.
Kulminacyjnym punktem sobotniej zabawy okazały się koncerty zespołów: The Riders oraz Disposable
Soma.
Aleksandra Szymczak

ISTOTA SPOTKAŃ PLENEROWYCH

Artystom z Grupy Plastyków Ziemi Grójeckiej sierpień i wrzesień upłynęły na
twórczych spotkaniach plenerowych. W sierpniu odbyły się dwie sesje artystyczne na terenie niezwykle inspirujących i różnorodnych ogrodów Pałacu w
Małej Wsi. Natomiast we wrześniu spotkanie plenerowe, dzięki uprzejmości
właściciela, zorganizowano w malowniczym ogrodzie Pałacu w Ojrzanowie.
Spotkania plenerowe wspaniale służą budowie i integracji środowiska plastycznego, mobilizują do twórczej aktywności, otwierają i uaktywniają proces
twórczy, prowadzą do realizacji wspólnych przedsięwzięć (nie tylko na plenerze), wspierają indywidualny proces twórczy każdego artysty.
Studia z natury pozwalają ćwiczyć oko, by widzieć i rozumieć. Nie chodzi bowiem o to, żeby naturę odwzorowywać, ale o pracę badawczą, o analizę oddziaływania barw i światła. Dopiero taka obserwacja zjawisk uprawnia do interpretacji świata oraz przekazania swojego punktu widzenia.
16 października w Galerii Grójeckiego Ośrodka Kultury o godzinie 18:00
otwarta zostanie poplenerowa wystawa prac artystów Grupy Plastyków Ziemi Grójeckiej, na którą serdecznie zapraszamy. Działania Grupy Plastyków
Ziemi Grójeckiej będzie można wkrótce śledzić na profilu grupy na Facebooku. Zapraszamy osoby chętne do wspólnych działań do kontaktu poprzez
profil GPZG lub adres: gpzggok@gmail.com.
Anna Młyniec

PRACE DZIECI NA WYSTAWIE W KRAJU KWITNĄCEJ WIŚNI
Od 1 września w japońskim mieście Uozu prezentowana jest Międzynarodowa Wystawa Prac Dzieci. Rysunki oraz prace malarskie, reprezentujące
Polskę, wykonały dzieci z Grójca i okolic m.in. podczas warsztatów artystycznych w Pracowni PAADM.

E

kspozycję tę po raz pierwszy wystawiono podczas Festiwalu Sztuki ART/X/TOYAMA w Japonii w 2018 r., tuż obok prac dzieci z Chin,
Francji, Hiszpanii, Holandii, Korei, Niemiec i Rosji. Większość prac zostało wtedy pod opieką artystów Junko Sugano i Nao Takahashi, co
umożliwiło m.in. udział prac naszych dzieci w obecnej wystawie.
Dodatkowo przy prezentacji prac z Polski umieszczono zdjęcia z warsztatów
malowania wachlarzy japońskich, które odbyły się w ubiegłym roku w maju
na placu Wolności w Grójcu podczas Święta Kwitnących Jabłoni, kiedy gościliśmy artystów z Japonii w naszym mieście.
Otwartą 1 września wystawę zorganizowano w zewnętrznej witrynie, dostępnej dla ludzi przechodzących do stacji Uozu, co w dzisiejszych czasach
zwiększa dostępność dla zwiedzających. Prace można podziwiać do końca
września. Gratuluję serdecznie wszystkim dzieciom biorącym udział w wystawie.
Anna Merska-Mitan
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Arteterapia dla każdego
Warsztaty z arteterapii to nie tylko
dobra zabawa ze sztuką, to również
metoda relaksacyjna dla każdego,
ale przede wszystkim niesamowita
możliwość wyzwalania własnych
emocji oraz sposoby na radzenie
sobie z nimi. Skupiając się głównie
na korzyściach płynących z samego
procesu tworzenia, otwiera
przestrzeń dla każdej osoby bez
względu na jej wiek, umiejętności
czy talenty.

ki i twórczości. Wychodząc naprzeciw zagrożeniom, jakie niosą uzależnienia m.in. od telefonów, gier,
szybkiego trybu życia, umożliwia
samopoznanie, rozbudzanie świadomości motywów własnych działań i zachowań, pobudza wyobraźnię i uaktywnia spontaniczność.

Różnorodność

S

fot. Praca Franka Młyńca

potkania z arteterapią to kreatywne formy spędzenia
czasu w twórczej atmosferze, gdzie uczestnicy wyrażają swoje myśli i uczucia za pośrednictwem szeroko rozumianej sztu-

Arteterapia umożliwia dostęp do terapii m.in. wykorzystując sztuki wizualne, plastyczne, choreoterapię, muzykoterapię, biblioterapię. Plastykoterapia w połączeniu z innymi metodami poprzez ruch w choreoterapii
świetnie sprawdza się w przypadku
osób energicznych, które mogą poprzez aktywność fizyczną rozładować nadmierną energię. Praca z własnym głosem i instrumentami pomaga przełamać nieśmiałość i wspiera
samoakceptację. Biblioterapia, czyli terapia oparta na literaturze i poezji,
pobudza wyobraźnię, a także buduje
indywidualność w postrzeganiu świata. Dla osób poddających się arteterapii
obraz, ruch, dźwięk lub słowo są jedynie bramą do świata wewnętrznego –
świata uczuć i emocji, który jest szczególnie dla dzieci często trudny do wyrażenia w akceptowalny sposób. Zajęcia z arteterapii mają przede wszystkim sprawiać przyjemność i mieć charakter zabawy, gdzie uczestnicy mają
czas na eksperymentowanie i poznawanie świata.

Możliwości

W trakcie zajęć możliwa staje się zmiana sposobu odbioru otaczającej rzeczywistości. Dzięki niej zaczynamy nabierać dystansu w stosunku do własnych,
niekiedy trudnych przeżyć, uczuć i doświadczeń. Możemy również kształtować i rozwijać inteligencję emocjonalną, a szczególnie takie jej aspekty,
jak identyfikowanie własnych stanów
emocjonalnych oraz wyrażanie ich w
sposób nieraniący innych osób. Arterapia ponadto wzmacnia przekonanie, iż
można bez poczucia winy i lęku przed
karą przyznać się do przeżywania buntu, cierpienia i wielu innych trudnych
emocji. Doskonale wspiera rozładowanie napięć nagromadzonych w ciele poprzez swobodne ich wyrażenie w
bezpiecznej atmosferze.

NASZE WYSTAWY
Wystawy w Pracowni PAADM
Do 2 października w Pracowni PAADM dostępna jest wystawa
prac Pań z grupy Malowany Świat Seniora. Zastąpi ją ekspozycja malarstwa prezentująca różnorodne zabiegi techniczne pozwalające ukazać przestrzeń na obrazie.

Relacje

Ostatnie wydarzenia pokazały nam,
jak ważna jest relacja z drugim człowiekiem i jednocześnie relacja z samym sobą. Możemy sobie zadać pytanie: jak często chcemy oddalić się
od innych, a kiedy bywamy blisko samych siebie? Arteterapia wspiera wiarę we własne możliwości i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu, ma
wpływ na wzrost jakości życia. Będąc w procesie twórczym mamy możliwość przeżywania katharsis, czyli oczyszczenia, które daje nam przestrzeń do odkrywania życia na nowo.
Anna Merska-Mitan

fot. Karol Mitan
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Wystawa będąca zwieńczeniem cyklu warsztatów malarskich w
ramach projektu pt. „Malowane Pędzlem” dobiega końca. Autorki obrazów podzieliły się swoimi wrażeniami z gośćmi obecnymi
na wernisażu 12 września.
– Na początku było trudno – mówi Hanna Gaweł. – Nie wiedziałam jak malować motyw, który wybrałam. Okazało się, że te predyspozycje są we mnie. Inspirując się mistrzami można spróbować odwzorować pewne efekty.
Seniorki, rozwijając swoje umiejętności plastyczne i poddając się
nieskrępowanej pracy twórczej, odkrywały radość, o której mówi
Elżbieta Malinowska: „Zadowolenie jest ogromne, sprawiamy sobie same przyjemność biorąc udział w tym projekcie i coś zaczynamy osiągać. Malowanie jest dla mnie wyzwaniem, szczególnie próby odwzorowania elementów pejzażu Chełmońskiego.
Przy tym umysł, wyobraźnia muszą bardziej pracować, żeby dobrze przemyśleć, w jaki sposób ująć i w miarę odtworzyć pewne
efekty”.
Na co Łucja Władzińska patrzy w nieco odmienny sposób: „Dla
mnie największą frajdą było trzymanie pędzla w ręku. Sprawiało
mi to radość. Ja się rzucałam na to malowanie, śmiało, z werwą...
Od kiedy chodzę na zajęcia, zwracam większą uwagę na widoki,
zaczynam wtedy myśleć – <<o, to bym namalowała>>. Teraz inaczej patrzę na obrazy i tylko pytam siebie – jak bym to namalowała, jakie mają szczegóły, jakie mają kształty?”.
Proces tworzenia u każdej z Pań uczestniczek przebiegał w innym rytmie. Każda z nich kładła nacisk na inny aspekt rozwoju
własnych umiejętności. Barbara Szewczyk opowiadała, jak malowanie ją cieszy i jak radzenie sobie z trudnościami wzmacnia
jej wiarę we własne możliwości oraz apetyt na więcej. „Rzeczywiście – przyznaje – pobyt w Pracowni wyzwolił we mnie chęć do
ćwiczenia ręki. Kierując się wskazówkami Ani, zaczęłam rysować
w domu ołówkiem. Jak pokazuję swoje prace innym, to są zadziwieni, że tak potrafię rysować, malować, nie kończąc żadnej
szkoły artystycznej”.
Spotkania z twórczością mistrzów inspirują również do otwierania się na możliwość kształtowania własnej wizji, o czym wspomniała Maria Kuhnke. „Te warsztaty to wspaniałe doświadczenie obcowania ze sztuką i z ludźmi, którzy kochają sztukę – podkreśla . – Fajnie jest eksperymentować z kolorami, ze światłocieniem, nabiera się odwagi. Chęć wykreowania własnej wizji pomogła mi odejść od ram, które narzucałoby odwzorowywanie.
Poddałam się, krok po kroku, malując, rysując, dodając kolejne
elementy... Z czasem zaczynam dostrzegać więcej efektów kolorystycznych w otaczającej mnie przyrodzie”.
Już od 5 października w Pracowni PAADM zaprezentujemy wystawę pokazującą różne sposoby uzyskiwania efektów przestrzennych na dwuwymiarowej płaszczyźnie. Uczestniczy warsztatów w Pracowni PAADM zmagali się z wyzwaniem, jakie niesie
ze sobą m.in. zastosowanie perspektywy przestrzennej i malarskiej. Natężenia waloru w tle, czy odpowiednio dobrana kolorystyka obiektów to ważne aspekty w tworzeniu perspektywy, która jest de facto środkiem wyrazu artysty wzbogacającym dzieło.
Dzięki zaangażowaniu uczestników wystawy w szlifowanie własnych umiejętności powstała niezwykła kompozycja obrazów,
którą można będzie oglądać przez kolejne tygodnie. Już teraz
polecam wystawę o przestrzeni.
Wystawa czynna od poniedziałku do piątku w godz: pon. 12:00
- 20:00, wt. 12:00 - 15:00, śr. 12:00 - 20:00, czw. 12:00 - 20:00, pt.
12:00 - 15:00 w Pracowni Artystycznej PAADM, ul. Bankowa 3/7
(wejście od podwórka, 2 piętro) w Grójcu.
Opieka artystyczna: Anna Merska-Mitan
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Bitwa Warszawska 1920, czyli narodziny zwycięstwa
„Zwracam uwagę na bezwzględną konieczność przeprowadzenia całej operacji w nakazanych rozmiarach. Wzgląd na zmęczenie ludzi i na
straty nie może tutaj odgrywać roli… Wszystkie wojska zrozumieć muszą, że bitwa ta rozstrzyga losy wojny i kraju i że dać może pożądane
rezultaty tylko przy najwyższym wysiłku sił i woli każdego poszczególnego żołnierza i oficera” – pisał 15 sierpnia 1920 r. Józef Piłsudski do
oddziałów Frontu Środkowego w rozkazie operacyjnym do Bitwy Warszawskiej. Bitwy dla nas zwycięskiej, na przekór niedowiarkom i wiecznym
malkontentom, którzy już zwątpili w Naczelnego Wodza, w armię, w trwałość dopiero co odzyskanej niepodległości.

W

iktoria 1920 r. rodziła
się w bólach, niczym
dziecko w rozwiązaniu
z komplikacjami. Po
utracie Kijowa znajdowaliśmy się w
ciągłym odwrocie, znaczną część klasy
politycznej i społeczeństwa ogarnął defetyzm. Michaił Tuchaczewski, goniąc,
bijąc i rabując „polskich panów”, wymachując sztandarem rewolucji, zbliżał
się do Warszawy.

Rada Obrony Państwa

Na wniosek premiera Władysława
Grabskiego, który objął urząd po długim kryzysie gabinetowym, Sejm
Ustawodawczy – ustawą z 1 lipca
1920 r. – powołał Radę Obrony Państwa, nadzwyczajny i tymczasowy organ parlamentarno-rządowy, mający w zasadzie nieograniczone kompetencje. Tworzyli ją: Naczelnik Państwa
– jako przewodniczący, premier – jako
wiceprzewodniczący, marszałek Sejmu, dziesięciu desygnowanych przez
partie posłów, trzech ministrów oraz
trzech przedstawicieli armii wyznaczonych przez Naczelnego Wodza – jako
członkowie.

Armia Ochotnicza

Rada Obrony Państwa natychmiast
podjęła decyzję o utworzeniu Armii
Ochotniczej, wydając 3 lipca odezwę
do narodu pt. „Obywatele Rzeczypospolitej! Ojczyzna w potrzebie!”, wzywającą wszystkich zdolnych do noszenia broni, by „dobrowolnie zaciągali się
w szeregi armii”. Szefem Generalnego
Inspektoratu Armii Ochotniczej mianowano generała Józefa Hallera. On
to niczym hetman zaapelował do społeczeństwa: „Kto ma u siebie broń, kto
ma konia i siodło, niechaj stanie z tem,
co ma. Niech szlachetne współubieganie się o pierwszeństwo będzie miarą
spełnionego obowiązku, miarą gorącej miłości ojczyzny”. Do 30 września
1920 r., w wyniku zakrojonej na szeroką skalę akcji propagandowej prowadzonej w terenie m.in. przez komitety
obywatelskie, w szeregi wojska wstąpiło 105 714 ochotników, w tym wielu
harcerzy, studentów i gimnazjalistów,
mających nierzadko wyższe morale od
żołnierzy zmęczonych ciągłymi walkami odwrotowymi na Ukrainie i Białorusi, a zarazem niewielką świadomość
tego, czym jest realna wojna.

Będzie wesoło

Dla ochotników utworzono obozy w
Jabłonnie i Rembertowie, skąd po krótkim przeszkoleniu trafiali na front. Do
Rembertowa wraz z kolegami 24 lipca
wybrał się m. in. Bronek Mroczkowski
z Białobrzegów nad Pilicą, uczeń gimnazjum radomskiego, harcerz. „Uradowaliśmy się – zanotował Bronek w pamiętniku. – Wszyscy pięciu jedziemy.
Jak to będzie wesoło, gdy każdy z nas
będzie miał mundur, gdy pojedziemy
do Rembertowa itd. itd. Gadania było
moc. Janek Fonfara się ucieszył, że
sam nie będzie rekrutem, że my również ochotnikami być umiemy”.

ją, przez wieki zwanych chamami. Zapewne ucieszył się św. Izydor w niebie,
gdyż premierostwo powierzono Wincentemu Witosowi, prezesowi PSL
„Piast”, licząc na to, że poderwie on za
sobą do walki wieś, nierzadko dystansującą się od służby wojskowej. A było
to tak. Do Wierzchosławic koło Tarnowa udał się wysłannik Rady Obrony Państwa. Około trzeciej po południu
parobek zwrócił uwagę Witosowi, właśnie orzącemu pod łubin i wywożącemu obornik, że na podwórze zajechał
samochód. Po kilku minutach, klucząc
wśród mućkowych placków, na pole
dotarł oficer.
– Przybywam od Naczelnika Państwa
i na jego rozkaz, żeby natychmiast zabrać pana do Warszawy – oznajmił
uroczyście.

Obietnica premiera

Wincenty Witos 24 lipca objął urząd
premiera Rządu Obrony Narodowej,
co w sensie politycznym okazało się
przełomem w trwającej wojnie. Dobrze wiedział, czego potrzebują synowie biednej wsi. „Niech was nie zniechęcają chwilowe braki. Sami wiecie, że bolszewiccy żołnierze walczą
bez butów, w łachmanach, bez bielizny. Wam nie brakuje ani amunicji, ani
broni. Odzieży i butów Rząd Wam dostarczy” – obiecywał 6 sierpnia w odezwie do żołnierzy polskich. W czasach,
gdy w wielu rodzinach jedna para obuwia służyła kilku domownikom, perspektywa otrzymania butów i ubrania
mogła być dla niejednego chłopskiego syna autentycznie kusząca. Pamiętajmy, że pomimo ogromnej pomocy,
napływającej z zachodniej Europy do
walczącej z Rosją Lenina Polski, nasza armia była obdarta, niedostatecznie wyekwipowana. 14 sierpnia, czyli już w czasie trwającej Bitwy Warszawskiej, prawie połowa 21. dywizji
piechoty defilowała przed Naczelnym
Wodzem na bosaka.
– Takich dziadów dotąd w ciągu całej wojny nie widziałem – zauważył
Piłsudski, co by oznaczało, że obietnica premiera o butach dla żołnierzy nie
została wtedy jeszcze w pełni zrealizowana.

Kompetentny

W międzyczasie stało się coś pozytywnego w armii. Stanowisko szefa Sztabu Generalnego powierzono generałowi Tadeuszowi Rozwadowskiemu.
Od 22 lipca wziął się on ostro do pracy,
zarażając swoim optymizmem przyklapniętych współpracowników. Dzięki niemu bezładny odwrót naszych
wojsk przemienił się w planowe przygotowania do kontrofensywy. Będąc
zawodowcem, znakomicie przekładał
koncepcje Naczelnego Wodza, samo-

Tymczasem gabinet Grabskiego wyczerpał możliwości działania. A gdy
u nas jest już jest tak źle, że gorzej być
nie może, to pozostaje – wzorem ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza
– odwołanie się do tych, co orzą i sie-

Bronisław Mroczkowski

Potrzebny chłop

uka w dziedzinie sztuki wojennej, na
konkretne rozkazy, a przede wszystkim
lojalnie z nim współpracował.

Niedoszły zamach

Panikujący politycy chcieli jak najszybciej, nawet na kolanach, finalizować rokowania pokojowe z bolszewikami, Francji nie podobało się, że Piłsudski sprawuje jednocześnie dwie
funkcje: Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza, a niejaki Tadeusz Dymowski już szykował na niego zamach.
– Zabijemy go na trasie do ulicy Pięknej, gdzie mieszka Aleksandra Szczerbińska, a twój pułk stłamsi ewentualne
rozruchy – przekonywał Dymowski
rotmistrza Jerzego Dąbrowskiego, aż
w końcu sam przestraszył się tego, co
chce zrobić.

W Aninie

Znienawidzony przez Dymowskiego Naczelnik Państwa, który 2 sierpnia wrócił do Warszawy, zastając ją w
znacznie trwożniejszym nastroju, niż
wtedy gdy ją ostatnim razem opuszczał, wyglądał na zmęczonego i zagubionego, sparaliżowanego brzemieniem odpowiedzialności. W sytuacjach
kryzysowych, których zresztą nie brakowało w jego życiu, zwykł uciekać w
samotność, co przeciwnicy polityczni traktowali jako dezercję z pola walki. Teraz zaszył się w Aninie, by samemu przetrawić wiadomość o upadku Brześcia, zrobić na nowo bilans sił
własnych i nieprzyjacielskich oraz rozważyć możliwość rozegrania bitwy o
wszystko.

Belwederska noc

Gdy wrócił zAnina do Belwederu, miał
już w głowie zarysy planu Bitwy Warszawskiej, który doprecyzował – znów
w rozmowie z samym sobą – wieczorem 5 sierpnia i w nocy na 6 sierpnia.
Stolicy, nad którą, jego zdaniem, wisiała zmora mędrkowania, bezsilności, rozumkowania i tchórzostwa, przypisał
rolę bierną, czyli wytrzymanie idącego
na nią nacisku. Gdy Warszawa zwiąże
główne siły nieprzyjaciela, polskie prawe skrzydło niespodziewanie uderzy
na lewe Tuchaczewskiego, co będzie
kluczem do zwycięstwa.
– Sam stanę na czele grupy kontratakującej – ziewnął, zasypiając nad ranem
w belwederskim pokoju.

Rozkaz nr 8358/III

6 sierpnia generał Rozwadowski zameldował się w Belwederze. Po dyskusji – zgodnie z koncepcją Piłsudskiego – na miejsce koncentracji grupy
uderzeniowej wybrano rejon przykryty rzeką Wieprzem z oparciem lewego
skrzydła o Dęblin. Na podstawie tej decyzji napisano rozkaz do przegrupowania nr 8358/III, nakazujący przeniesienie frontu północno-wschodniego na
linię Wisły z jednoczesnym przyjęciem
wielkiej bitwy pod Warszawą.
– Oddziały nasze na pozycjach przyczółka Warszawy muszą odpierać
wszelkie ataki wroga aż do czasu, kiedy koncentracja naszych wojsk na południe od Wieprza będzie ukończona,
tj. około 16 sierpnia – podkreślił Naczelny Wódz.

Potrzebni kapelani

Na wojnie do wykonania nawet naj-

Grób Bronisława Mroczkowskiego na cmentarzu w Białobrzegach.

lepszego planu potrzebne jest wojsko ogarnięte duchem walki. Młodzi ochotnicy pokroju Bronka Mroczkowskiego nie mieli tyle mocy sprawczej, by swoim optymizmem zarazić
całą armię. Od czego jednak są kapelani wojskowi? 6 sierpnia, w rozmowie
z arcybiskupem warszawskim Aleksandrem Kakowskim, Naczelny Wódz
upadek morale armii upatrywał właśnie w ich bezczynności.
– Trzeba nam kapelanów, którzy by
szli w szeregach z żołnierzem, w okopach podnosili go na duchu – tłumaczył ks. arcybiskupowi, który wkrótce
ogłosił stosowne wezwanie do duchowieństwa.

Więcej orderów

Sprawdzonym sposobem na wzmożenie wysiłku żołnierskiego są też,
jak wiadomo, wszelkie ordery. Rada
Obrony Państwa już w lipcu upoważniła Naczelnego Wodza do nadawania dwóch klas orderu Virtuti Militari
(IV i V) w przyspieszonej procedurze.
Co ciekawe, najpierw rozesłano same
wstążki orderowe, skromne, szyte domowym sposobem, bo krzyży jeszcze nie było. Z kolei 11 sierpnia przyjęto projekt rozporządzenia o ustanowieniu Krzyża Walecznych oraz polecono rządowi wnieść wniosek w sprawie wskrzeszenia Orderu Orła Białego.

Nieprzyjęta dymisja

10 sierpnia podczas narady z udziałem Naczelnego Wodza, generałów:
Rozwadowskiego, Sosnkowskiego i
Weyganda, omówiono szczegóły i zatwierdzono plan uderzenia znad Wieprza. Wydawałoby się, że Piłsudski
kontrolował sytuację, ale chyba nie do
końca. Oto 12 sierpnia, przed wyjazdem na front, udał się do gmachu Prezydium Rady Ministrów na spotkanie z premierem. Zdaniem Witosa, w
niczym nie przypominał wodza, który
za kilka dni wygra 18. przełomową bitwę w dziejach świata. Był mocno skupiony i poważny, czymś przybity, niepewny, wahający się i mocno zdenerwowany…. Rozmawiał z niesłychaną
ostrożnością, przedstawiając smutne
horoskopy odnośnie spraw bieżących.
– Stawiam na ostatnią kartę, nie mając
żadnej pewności wygranej – wyznał,
po czym wyjął z kieszeni niezapieczętowany list i odczytał go głosem niewyraźnym, zmienionym.
Były to, ni mniej, ni więcej, tylko jego
dymisje ze stanowiska Naczelnika
Państwa i Naczelnego Wodza!!! Aż
strach pomyśleć, jak potoczyłaby się

historia Polski i Europy, gdyby chłopski premier przyjął dymisje. On jednak
tego nie zrobił, przemilczając całą sprawę i przechowując u siebie list Piłsudskiego aż do końca wojny.

Ksiądz Ignacy i Bronek

Bitwa Warszawska rozpoczęła się 13
sierpnia. Krwawe walki obronne na
przedpolach stolicy koncentrowały
się w rejonie Radzymina i Ossowa.
Dla Bronka Mroczkowskiego prawdziwa wojna zaczęła się 14 sierpnia,
gdy jako żołnierz 221. ochotniczego pułku piechoty wyruszył na front.
Tego samego dnia zginął ks. Ignacy
Skorupka, kapelan batalionu wchodzącego w skład 36. pułku piechoty Legii Akademickiej. Stało się to w
momencie, gdy udzielał ostatniego
namaszczenia rannemu żołnierzowi.
Następnego dnia, w Święto Wniebowzięcia N.M. Panny, w niedzielę,
Bronka trafił odłamek…

W pierwszych szeregach

16 sierpnia, a więc zgodnie z planem, ruszyła polska kontrofensywa
znad Wieprza. W momencie ej rozpoczęcia Piłsudski wraz ze swoim
sztabem znajdował się w okolicach
miejscowości Ryki koło Puław. Pomimo próśb oficerów, by się nie narażał, szedł pieszo w pierwszych szeregach piechoty. Niesiono za nim
walizeczkę z orderami, którymi po
boju natychmiast dekorował za osiągnięcia, bohaterstwo i odwagę oficerów oraz szeregowych. Najwyższym
wysiłkiem sił i woli przełamano pod
Kockiem i Cycowem front obrony
przeciwnika, rozbijając całkowicie
jego lewe skrzydło i wychodząc na
tyły wojsk nacierających na Warszawę. Armia Czerwona została zmuszona do bezładnego wycofania się
na wschód i za Niemen.

W obronie ojczyzny

Ciężko rannego Bronka Mroczkowskiego przetransportowano do szpitala wojskowego w Kościanie pod
Poznaniem. Około 20 miesięcy przeleżał w łóżku, tęskniąc za rodzinnym
domem. I pomimo że opiekował się
nim starszy brat Marian, student medycyny, 18-letni chłopak 6 kwietnia
1922 r. poszedł do nieba. Będąc w
Białobrzegach na lodach, koniecznie wstąpcie na cmentarz parafialny, gdzie znajduje się jego grób wraz
z inskrypcją głoszącą, że Bronek
zmarł „z ran odniesionych w obronie
ojczyzny”.
Remigiusz Matyjas
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Podział Mazowsza – dla Grójca strata czy zysk?
Dokończenie ze s. 1
Samorządowiec jest przekonany, że
sprawa ma podłożone polityczne.
Jak wskazuje, chodzi o to, że PiS nigdy do tej pory nie objął władzy w
samorządzie województwa mazowieckiego. Co prawda, w ostatnich
wyborach partia Jarosława Kaczyńskiego uzyskała na Mazowszu największe poparcie, ale większość w
sejmiku utworzyli kandydaci Platformy Obywatelskiej i Polskiego
Stronnictwa Ludowego.
– W mojej ocenie, proszę wybaczyć mi bezpośredniość, chodzi tu o
jedno. O politykę i próbę przejęcia
władzy tam, gdzie nie udało się to w
drodze demokratycznych wyborów.
Tylko pytam: za jaką cenę? Chaosu,
destrukcji, zrywania więzi, niszczenia dorobku wielu mieszkańców,
którzy budowali nasz region przez
ostatnich 21 lat? – komentuje marszałek.

„Warszawa dostarcza”

Struzik nie zgadza się z narracją o „zasysaniu środków przez
Warszawę”.
– Warszawa niczego nie „wysysa”. Warszawa dostarcza pieniędzy,
dzięki którym Mazowsze może inwestować w swój rozwój. Drodzy
Państwo, podatek CIT (od firm)
jest podstawowym źródłem dochodów województwa mazowieckiego.
Mówiąc obrazowo: jeśli firmy dobrze funkcjonują, mają zyski, wpływy do budżetu rosną, a my możemy
przeznaczać środki na kolejne inwestycje, wsparcie dla samorządów,
szkół, szpitali, OSP czy organizacji
pozarządowych. Ale jest jeden warunek: firmy te muszą działać w naszym regionie. Obecnie aż 87 proc.
dochodów Mazowsza z CIT generuje stolica i podwarszawskie powiaty. Mazowsze regionalne – zaledwie 13 proc. A zatem to Warszawa generuje pieniądze, dzięki którym region się rozwija. Nic w tym
dziwnego, bo każda stolica jak magnes przyciąga biznes. Zmiana granic administracyjnych niczego tu
nie zmieni – argumentuje szef ma-

zowieckiego samorządu.

Zabraknie miliarda

– Ekonomia całkowicie zaprzecza
podziałowi województwa. Jeżeli do
tego dojdzie, obecnie rządząca koalicja z najszybciej rozwijającego
się regionu we wschodniej Europie
stworzy najbiedniejsze województwo w Polsce. Tylko do realizacji
zadań własnych, czyli m. in. do obsługi dróg, szpitali, jednostek kultury, zabraknie miliarda złotych – podkreśla radny województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak. – W
tej chwili samorząd województwa
mazowieckiego dotuje inwestycje w
gminach i powiatach. Po ewentualnym podziale to województwo będzie potrzebować od tych gmin i powiatów pomocy finansowej – dodaje radny.

Obawa i szansa

Dla szczebla gminnego i powiatowego podział Mazowsza to jedna
wielka niewiadoma. Z kuluarowych
rozmów z samorządowcami wynika, że obawiają się wielkiego chaosu wynikającego z ewentualnych
zmian granic administracyjnych.
Mazowieckie gminy i powiaty w
wielu zadaniach są przecież uzależnione od Urzędu Marszałkowskiego. Co z już zaczętymi projektami
i postępowaniami? Co z dofinansowaniami i trwającymi programami?
Są to jak najbardziej zasadne pytania, na które odpowiedzi jak dotąd
nikt nie udzielił.
Ale każda zmiana, oprócz obaw,
niesie ze sobą szansę. Chociażby
taką, że szefostwo nowego tworu
administracyjnego może przychylniejszym okiem popatrzeć na te samorządy, które od obecnych władz
wojewódzkich nie otrzymują takiego wsparcia, jakiego oczekują.

Przerwana ciągłość

Rady gmin i powiatów nie mają bezpośrednio wpływu na to, czy województwo mazowieckie zostanie podzielone czy nie. Mogą jednak podejmować uchwały intencyjne, po-
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Podczas zajęć dużo śmiechu, ćwiczeń aktorskich, piosenki, wiersze i spektakle teatralne na dużej scenie
GOK-u i dużo dużo więcej!
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Grójecki Ośrodek Kultury ul. Piłsudskiego 3
Każdy czwartek popołudniu.
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przez które wyrażają swoje zdanie
w tej sprawie. Tak postąpiła na przykład rada powiatu grójeckiego.
Jednym z punktów sesji rady powiatu, która odbyła się 28 sierpnia, było
wyrażenie stanowiska „dotyczącego zachowania integralności województwa mazowieckiego”. Wynik
głosowania nad tą uchwałą nie był
żadnym zaskoczeniem – większościowa koalicja, której znacznie bliżej do Adama Struzika i jego partnerów politycznych niż do Prawa i
Sprawiedliwości, wydało negatywną opinię na temat podziału województwa. „Rozdzielenie wspólnego organizmu na dwie, odrębne części doprowadzi do poważnych problemów z ich funkcjonowaniem”
– czytamy w uchwale.
W stanowisku rady powiatu grójeckiego jest mowa m. in. o tym, iż województwo mazowieckie bez dochodów generowanych przez metropolię warszawską może mieć
ogromne trudności z realizowaniem
swoich ustawowych zadań i o „zaprzepaszczeniu w wielu obszarach
dorobku Samorządu Województwa
Mazowieckiego”. Inny argument,
którym się posłużono, dotyczy kwestii dokumentacyjnej. Zdaniem
przeciwników podziału w przypadku utworzenia nowego województwa dojdzie do przerwania ciągłości
dokumentów strategicznych i planistycznych na szczeblu nowych województw.
Przeciw tej uchwale zagłosowało
9 radnych: 7 z klubu PiS (Michał
Pruś, Teresa Bednarska, Paweł Iwanicki, Grażyna Kijuc, Adolf Maciak, Anna Steczkowska oraz Wojciech Wojtczak) oraz Władysław
Leszek Kumorek i Dariusz Piątkowski.
Wcześniej, na początku wspomnianej sesji, klub PiS chciał, by głosowanie nad uchwałą intencyjną
w sprawie podziału województwa
usunąć z porządku obrad. Powód?
– Na dzień dzisiejszy nie mamy
żadnego rządowego projektu. Nie
mamy pewnych informacji. Nie
wiem, dlaczego nad tym obraduje-

my i też nie wiem, nad czym będziemy głosować – argumentował przewodniczący klubu Michał Pruś.
Punkt pozostał jednak w porządku
obrad – na usunięcie go z harmonogramu nie zgodziła się większość
radnych.

„Warszawa zawyża”

Głosowanie nad uchwałą poprzedziła dyskusja. Jednym z uczestników debaty był radny Dariusz Piątkowski.
– Wskaźniki, które decydują o tym,
czy „łapiemy się” na środki zewnętrzne, są zawyżane przez Warszawę. Gdyby nie Warszawa, wskaźniki
byłyby niższe i moglibyśmy pozyskiwać więcej środków – tłumaczył Piątkowski.
Radny wskazał także na fakt, że po

podziale województwo mazowieckie
mogłoby liczyć na tzw. „janosikowe”
(danina płacona przez bogatsze samorządy na rzecz biedniejszych), które
płaciłaby metropolia warszawska.
– Dzięki tej Warszawie będziemy
mieli „janosikowe", które trafi do nas
jako do biedniejszego województwa –
argumentował.
Po sesji redakcja „Życia Grójca”
skontaktowała się z Michałem Prusiem, radnym powiatu grójeckiego z
klubu PiS.
– Na razie nie został przedstawiony
żaden konkretny projekt podziału województwa, więc tak naprawdę na razie nie ma czego komentować. Nie
możemy opierać się jedynie na medialnych doniesieniach – tłumaczy samorządowiec.
Dominik Górecki

Przestrzeń dla możliwości
Dokończenie ze s. 1
Warto jednak nadmienić, że póki
co radni tylko wyrazili zgodę na
przystąpienie do zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego. Teraz tą kwestią zajmą się
planiści i urbaniści.

Za mało na oświatę

Podczas sesji poruszono także
inne sprawy związane z codziennym funkcjonowaniem gminy.
Radni podjęli między innymi
dwie uchwały intencyjne.
Pierwsza dotyczy finansowania oświaty. Poprzez taką decyzję samorządowcy chcą zwrócić uwage na niewystarczające
środki z budżetu państwa na finansowanie oświaty. W uchwale apelują również m. in. o objęcie państwowym finansowaniem
wychowania
przedszkolnego
czy też o potraktowanie urlopu
dla poratowania jako czasu niezdolności do pracy. W tej chwili wynagrodzenia nauczycieli
przebywających na takich urlopach pokrywa samorząd, a nie –
tak jak w przypadku innych zawodów – ZUS,
Za tą uchwałą zagłosowało 13

radnych, 3 (członkowie klubu
PiS: Małgorzata Szymańczak,
Artur Moskal oraz Weronika Piwarska) byli przeciwni.

"Nie" dla podziału

Druga uchwała intencyjna związana jest z doniesieniami o planach podziału Mazowsza. Gdyby do niego doszło, gmina Grójec znalazłaby się w innym województwie niż Warszawa.
Grójeccy radni, choć nie mają
wpływu na decyzję rządu oraz
posłów w sprawie ewentualnego
podziału województwa, stwier-

dzili w uchwale, że podział Mazowsza to zły pomysł. Tylko
trójka radnych z klubu PiS miała
inne zdanie. Jeszcze przed głosowaniem Artur Moskal stwierdził nawet, że utworzenie nowego województwa byłoby szansa
na to, aby w Grójcu ulokowano
siedzibę Sejmiku Województwa
Mazowieckiego. Jest to jednak
mało prawdopodobne, zważywszy na to, że znacznie wyżej stoją akcje dużo większych ośrodków miejskich, chociażby Radomia czy Siedlec.
Dominik Górecki
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Muzeum sadownictwa? Ostatni gwizdek
wiązał się użyczyć dzierżawcom słomy do pakowania owoców, a także
zezwolił im oraz ich pomocnikom na
wolny wstęp do ogrodu, zastrzegając,
aby dzierżawcy bez jego zgody nie odstępowali ogrodu „Żydowi lub w ogóle podejrzanym ludziom”. Proboszcz,
jego służba oraz goście dostali prawo
wolnego wstępu do ogrodu, jednakże bez możliwości korzystania z owoców. Umów o podobnej treści zawierano wtedy w Grójeckiem rocznie setki. W dzierżawieniu sadów, w istocie
niekiedy kilku czy kilkunastu jabłoni,
specjalizowali się Żydzi, wszakże im
bliżej roku 1939, tym więcej wśród
dzierżawców również przedsiębiorczych Polaków. Wtedy jabłoni rosło
jeszcze niewiele, więc owoce miały
dobrą cenę.

Mieliśmy już w Grójcu Muzeum Techniki Ogrodniczej, po którym słuch zaginął, a teraz szpaki - dopasione
borówkami, czereśniami, jeżynami, porzeczkami i truskawami - śpiewają, że w Słomczynie albo na terenie
szkół nowowiejskich powstanie Muzeum Jabłka. Super, tylko kto sfinansuje budowę gmachu i opłaci
pracowników nowej placówki, skoro w ostatnich latach tyle się mówiło, że powiatu nie stać na utrzymanie
Muzeum Pułaskiego w Warce?

Jabłko odmiany Pułaski (Freedom)

Czy ktoś chce, czy nie chce, sadownictwo jest synonimem Grójecczyzny,
a jego niezwykła historia zasługuje na
ocalenie od zapomnienia i pokazanie światu. Narodziło się na początku
XX w. dzięki takim ludziom jak Witalis Urbanowicz, włościański instruktor ogrodniczy, autor dekalogu sadowniczego, który uczył chłopów z Belska i Łęczeszyc prześwietlania jabłoni, a na wielką skalę rozwinęło się po
II wojnie światowej, w epoce profesora Szczepana Aleksandra Pieniążka.
Istnieją już opracowania czy przyczynki, ale historia sadownictwa, nie tylko
zresztą grójeckiego, w ogóle polskiego, wciąż wymaga badań i dokumentowania. Setki odmian jabłoni, które
uprawiano; ochrona przed chorobami
i szkodnikami (kłania się opryskiwacz
huragan); zasłużone dla sadownictwa
instytucje: Spółdzielnia Ogrodnicza w
Grójcu, Instytut Sadownictwa i Zespół
Szkół Ogrodniczych w Nowej Wsi;
formy zbytu owoców (punkty skupu i
eksport); przechowalnictwo owoców;
przemysł przetwórczy; Święto Kwit-

nących Jabłoni; Jan Cieślak z Podgórzyc i jego syn Józef Cieślak z Mieczysławówki oraz wielu, wielu innych pionierów sadownictwa. Wszystko to, odpowiednio opisane, poukładane, nowocześnie zaprezentowane, stanowić
może opowieść atrakcyjną dla każdego, zarówno dla autochtona, często już
niepamiętającego słodkiego smaku zielonożółtych koszteli czy nawet nowszych odmian jabłoni, jak i warszawianina, postrzegającego nas schematycznie – jako idaredowe eldorado. Stereotypowi sadownika, żywotnemu zresztą i w miastach powiatu grójeckiego,
można by poświęcić osobny dział.

Pułaski

Kogo nie zaciekawiłaby historia legendarnej odmiany Kosztela? Wyhodowana pod koniec XVI w. jako Wierzbówka Biała przez zakonników z Czerwińska, sprowadzona stamtąd do Wilanowa przez ogrodnika Wieńczarka, stała
się przysmakiem królowej Marysieńki.

Rozumiał historię
Zmarł Andrzej Pityński,
najwybitniejszy współczesny
polski rzeźbiarz. Nie potrzebował
wsparcia żadnej instytucji.
Przepustkę do światowej
sławy dał mu talent, upór i
konsekwencja. Był autorem m. in.
Pomnika Katyńskiego w Jersey
City, Mściciela, Partyzantów, czyli
pierwszego pomnika żołnierzy
podziemia antykomunistycznego,
Rzezi Wołyńskiej - monumentu
upamiętniającego Polaków
pomordowanych przez
szowinistów ukraińskich, którego
nie chce postawić żadne polskie
miasto…

M

istrz Pityński nie był
związany z Grójecczyzną, ale odwiedził Warkę, kiedy w
lipcu 2017 r. w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego z okazji 50-lecia placówki otwarto wystawę jego
dzieł. Zaprezentowano, jak informuje Muzeum „miniatury, szkice i
modele rzeźbiarskie do pomników,
kolekcję rzeźby kameralnej, medale, fotografie i rysunki Artysty”.
Głównym tematem jego dzieł była
nasza historia.

Upamiętnił ojca

Nie przez przypadek był autorem
pierwszego pomnika poświęcone-

go antykomunistycznym partyzantom na świecie, który odsłonięto
w 1983 r. w USA. Na monumencie upamiętnił swojego ojca Aleksandra, Adama Kusza ps. „Garbaty”, Stanisława Pelczara ps. „Majka”, wuja Michała Krupę ps. „Pułkownik” i Józefa Zadzierskiego
ps. „Wołyniak”. – Jestem synem
żołnierzy podziemia antykomunistycznego, członków Narodowej
Organizacji Wojskowej, Aleksandra Pityńskiego ps. „Kula” i Stefanii Pityńskiej ps. „Perełka”. Pomnik
Partyzantów stworzyłem w 1979 r.,
cztery lata później został odsłonięty
w Bostonie. Gdybym go stworzył
w Polsce, poszedłbym do więzienia. Brat mojej mamy, Michał Krupa ukrywał się przed komunistami
do 1959 r. Dostarczaliśmy mu z tatą
jedzenie do lasu – mówił mistrz Pityński w rozmowie ze mną w grudniu 2017 r.
Z Grójecczyzny na Podkarpacie
Jego rodzice byli po wojnie w oddziale NOW Józefa Zadzierskiego „Wołyniaka”, który konspiracyjną działalność rozpoczynał na
ziemi grójeckiej w czasie okupacji
niemieckiej. Podstawy pracy konspiracyjnej uczył „Zawiszę”, bo
pod takim pseudonimem występował wówczas Zadzierski, właściciel majątku Lechanice pod Warką

Kiedyś Janowi III doniesiono, że drzewa cieniutko obrodziły.
– Kosz tylko? To tych kosztylków jest
mało, a moja Marysieńka tak je lubi –
zawołał z żalem monarcha, nie mając
pojęcia, że tak oto odmianę Wierzbówkę Białą przechrzcił na Kosztelę.
Kosztela ma rodowód polski, za to wiele innych odmian jabłoni ma pochodzenie obce, żeby wspomnieć wzmiankowanego już w XVII w. niemieckiego
Żeleźniaka, czy niestarego, a już przebrzmiałego Pułaskiego (druga nazwa:
Freedom, ang. Wolność), wyhodowanego w Stacji Doświadczalnej Geneva w stanie New York w USA, stosunkowo popularnego u nas w latach 90.
XX w. Jest to jedna z pierwszych odmian parchoodpornych uprawianych
w polskich sadach, charakteryzująca
się silnym wzrostem drzewa, wcześnie
wchodząca w owocowanie i owocująca, w odróżnieniu od Koszteli, dość regularnie. Pułaski, przyjemnie kwaskowaty, nie podbił rynku. Kiedyś jednak

Andrzej Pityński (fot. archiwum Muzeum Pułaskiego w Warce)

Bogactwo dziejów

i lider Stronnictwa Narodowego w
powiecie grójeckim Kazimierz Antoni Brzeziński. Młody Zadzierski
ukończył podchorążówkę NOW
w Dańkowie koło Błędowa. Kiedy został zagrożony dekonspiracją, wysłano go na Rzeszowszczyznę do oddziału Franciszka Przysiężniaka „Ojca Jana”. Później,
kiedy „Wołyniak” dowodził oddziałem partyzanckim NOW, walczył z Ukraińską Powstańczą Armią, Sowietami i polskimi kolaborantami komuny. 7 maja 1945 r. na
polach pod Kuryłówką (powiat leżajski) oddział Zadzierskiego rozbił siły NKWD, w bitwie zginęło 57 Sowietów. W walce uczestniczył m. in. ojciec Andrzeja. – Zaprojektowałem i ufundowałem
grób „Wołyniakowi”, który spoczywa na cmentarzu w Tarnawcu. Wtedy jeszcze nie można było

freedomiki, jako eksportowe cortlandziki, pojechały na Litwę, robiąc tam
furorę.
– Nie macie więcej cortlandów, tylko
tych karminowoczerwonych z paskowanym rumieńcem, kwaskowatych?
– dopytywał przez telefon litewski importer.

375 rubli

Zapewne także i kosztele, i żeleźniaki (twarde jabłuszka wieszano na choinkach i dodawano do kiszonej kapusty) rosły w sadzie ks. Ryszarda Borkowskiego w Lewiczynie. Proboszcz,
jak większość współczesnych, nie wyłączając księcia Zdzisława Lubomirskiego z Małej Wsi, nie miał jeszcze na tyle rozwiniętej świadomości ekonomicznej, aby jabłka samemu wyhodować i samemu sprzedać.
Jak większość ówczesnych sadowników, zwłaszcza tych, którzy nie czytali dekalogu Urbanowicza, wypuszczał
swoje jabłonki w dzierżawę. 6 lipca
1914 r. podpisał umowę „względem
kupna-sprzedaży owoców z drzew
z plebańskiego ogrodu” z Marcjanną Ciesielską i Stanisławem Gawałkiewiczem. Zgodnie z umową, dzierżawcy mieli do 20 lipca 1914 r. zapłacić ks. Borkowskiemu 375 rubli, uiszczając zaliczkowo 20 rubli. Zobowiązali się, że na rzecz plebanii przekażą
różne gatunki owoców na łączną kwotę 10 rubli, że nie będą wycinać drzew,
zdzierać z nich kory, łamać gałęzi, za
ewentualne zaś uszkodzenia drzew zapłacą proboszczowi kwotę ustaloną
przez biegłych, nie imając się kruczków prawnych. Ks. Borkowski zoboupamiętniać Żołnierzy Wyklętych.
Zrobiłem to trochę po partyzancku
– wspominał Pityński. Podkreślał,
że powinniśmy być wdzięczni żołnierzom drugiej konspiracji za walkę z totalitaryzmami. – Trzeba tych
chłopaków przypominać. Ludzie
powinni wiedzieć o losach tego tragicznego pokolenia, które nigdy się
nie poddało. Mojego ojca, Aleksandra bezpieka niszczyła przez całe
życie, bestialsko torturowali go w
katowni Urzędu Bezpieczeństwa.
Wspominał, że najbardziej znęcał
się nad nim w UB w Nisku młody
Żyd, Roman Krawczyński. Funkcjonariuszem UB był tam wówczas również Ryszard Młynarski,
ojciec Danuty Huebner. W czasie
okupacji był z moim ojcem w oddziale „Ojca Jana”, po wojnie poszedł pracować w UB i ścigał swoich kolegów. Bezpieka ścigała po
lasach naszych chłopaków, bo byli
katolikami i patriotami. Katowali znęcali się nad nimi tylko dlatego, że Stalin dał im władzę w Polsce – wspominał.
Skromny z poczuciem humoru
Kiedy ostatni raz, dwa lata temu
rozmawiałem z panem Andrzejem Pityńskim i pytałem o zdrowie, mówił, że już nie ma siły, ale
jeszcze trzy razy w tygodniu chodzi na tae-kwondo i kopie młodszych. Przez skromność nie wspominał, jak prześladował go system
komunistyczny. W grudniu 1967 r.

Kto tego chce?

Jak widać, już po tych przykładach,
grójeckie sadownictwo to mozaika
zagadnień, ciekawa kultura duchowa
i materialna, mogąca stanowić – jako
tworzywo różnorakich działów muzealnych – ważny element promocji i rozwoju turystycznego powiatu
grójeckiego. Im wcześniej zaczniemy tworzyć Muzeum Sadownictwa,
tym większa szansa, że nie wszystko, co po sobie pozostawiliśmy, ulegnie bezpowrotnemu zatraceniu. Kto
podejmie rękawicę? Kto opracuje koncepcję muzeum? Kto wystara
się o środki zewnętrzne na jego budowę? Komu tak naprawdę na tym
zależy? Z pewnością nie da się tego
zrobić ani w pojedynkę, ani w jeden
rok. Póki co może gdzieś w parku na
Winiarach dałoby się posadzić chociaż kilka jabłonek odmiany Pułaski.
Akurat w porze jej dojrzałości zbiorczej przypada w Muzeum Pułaskiego dzień patrona, więc byłaby doskonała okazji do poczęstowania gości owocami, symbolizującymi wolność.
Remigiusz Matyjas
funkcjonariusz bezpieki sprowokował Andrzeja i jego ojca do bójki,
po której obaj Pityńscy zostali skazani w pokazowym procesie zorganizowanym w kinie w ich rodzinnym Ulanowie.
Czy pomnik Rzezi Wołyńskiej
znajdzie swoje miejsce? Rozpatrywano już kilka lokalizacji pomnika
Rzezi Wołyńskiej, jednak na przeszkodzie stawały protesty przeciwników upamiętnienia Polaków pomordowanych przez ukraińskich
szowinistów z UPA-OUN. Pityński
nie przejmował się atakami. – Każdy pomnik, który jest świadectwem
prawdy historycznej, spotyka się z
protestami – mówił. Miejmy nadzieję, że spełni się wola Mistrza.
Wieczny odpoczynek racz mu dać
Panie.
Tomasz Plaskota

Pomnik Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej w Warszawie

M

uzeum, samo w sobie, to bardzo poważna rzecz, więc albo robić je na poważnie, z
oddechem, albo, jeśli miałoby być jedynie siermiężną izbą pamięci, lepiej
od razu spasować. Niestety, Muzeum
Jabłka czy Muzeum Sadownictwa zapewne będzie można zwiedzać jedynie
w snach… Szkoda, gdyż stworzenie
takiej placówki wydaje się ze wszech
miar uzasadnione. Dlaczego?
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Nowa książka regionalna
Na rynku księgarskim pojawiła się nowa publikacja regionalna
"Nieznamierowice. Niegdyś miasto. Opowieść subiektywna", odnosząca się
do dziejów jednej z najstarszych miejscowości w gminie Rusinów powiatu
przysuskiego, autorstwa Andrzeja Zygmunta Roli-Stężyckiego.

T

o pierwsza popularna monografia niegdyś
miasta, a obecnie wsi,
położonej w powiecie
przysuskim w gminie Rusinów.

Rocznica

Autor, bardzo rzeczowo i z wielką sympatią odnosząc się do zagadnień związanych z przeszłością Nieznamierowic – w tym
miejscowej parafii, właścicieli
lokalnych dóbr, mieszkańców i
ich profesji, spraw społecznych
– stworzył niezwykłą opowieść
o tej malowniczej miejscowości
i jej mieszkańcach, zwierającą
się w obszarze kilkuset lat! Pracę nad tą materią podjął z uwagi na przypadającą w roku bieżącym (2020), 600-letnią rocznicę wyniesienia Nieznamiero-

wic do godności miasta.

Encyklopedia

Ta pierwsza „encyklopedia wiedzy o Nieznamierowicach”, jako
jedyne źródło wiedzy o tej miejscowości, odegra zapewne ważną rolę w jej promocji, ze wskazaniem też regionu, a dzięki swoim walorom wychowawczym i edukacyjnym przyczyni
się do budowania lokalnych więzi społecznych. Nie można przy
tym pominąć wspaniałej szaty
graficznej, będącej dziełem Autora – wybitnego artysty – którego fotografie w większości zdobią karty tej niezwykłej książki.

dawno, bardzo cenna, tzw. „Odrzywolska trylogia” (Różanna.
Wieś w gminie Odrzywół, 2013,
Łęgonice Małe. Wenecja Zapilcza, 2015 i Odrzywół. Gród Dobrogosta, 2018) – uzupełnia wiedzę o mało znanym grójczanom
regionie, jest niejako pomostem
łączącym Grójeckie z regionem
sąsiednim, a przecież niezwykle

interesującym, i to nie tylko historycznie.
Autor, zapoznając czytelników
z dziejami Nieznamierowic (i
okolic), w wielce umiejętny sposób wykazuje historyczne powiązania międzyregionalne, w
których ludzie i sprawy Grójeckiego bez wątpienia są jednymi
z ważniejszych. One to bowiem
uzupełniają wiedzę o „grójeckich” rodzinach Świdzińskich,
Nowomiejskich, Lubomirskich i
wielu innych.
"Nieznamierowice.
Niegdyś
miasto. Opowieść subiektywna" – to znakomita lektura nie
tylko dla historyków i sympatyków przeszłości. Jest też unika-

towym przewodnikiem dla turystów i krajoznawców, odsłaniającym nieznane im dotąd uroki niedocenianego i zapomnianego Zapilcza, krainy zawartej
na granicy wpływów kultury
Wielkopolski, Mazowsza i Małopolski.

Już wkrótce

Autor zapowiada opublikowanie
swojej kolejnej książki pt. „Grójec i sąsiedzi” odnoszącej się w
treści do wielu dotąd nieznanych
faktów z dziejów Grójecczyzny
i jej powiązań z regionami sąsiednimi, a która to wejdzie na
rynek jeszcze w roku bieżącym.
Barbara Abramczyk

Identyfikacja

Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki – poprzez swoją aktywność
publicystyczną i społeczną – dokonał wielkiego dzieła identyfikacji mieszkańców Nieznamierowic z ich „małą ojczyzną”, też
dla ich edukacji i obrony lokalności, przed skutkami globalizacji w dziedzinie kultury. Jego
rzetelna wiedza pozwoliła na
weryfikację stanu świadomości mieszkańców, zakwestionowanie obiegowych mitów i konfrontację „fałszywej świadomości” z prawdą historyczną.

Powiązania

Książka ta – jak i wydana nie-

Węgiel dla Grójca – temat gorący i polityczny

O

dniesiono się do pisma Zarządu Związku
Miast Polskich; odczytano i przyjęto do wiadomości: odezwę Rady Wojewódzkiej w sprawie pożyczki państwowej, wyciąg z posiedzenia Wydziału Powiatowego w sprawie lichwy
i spekulacji, pismo wojewody warszawskiego w sprawie przekazania
wpływów z kar administracyjnych
oraz pismo Zarządu Banku Komunalnego o zwołaniu akcjonariuszy;
zaakceptowano postanowienie komisji elektrycznej w sprawie podwyższenia wynagrodzenia praktykantowi elektrowni; odniesiono się
do roszczeń Zarządu Wojewódzkiego Dóbr Państwowych w Warszawie w sprawie zaległych rat za

zakupiony plac z byłego majątku
„Starostwo Grójec” oraz do decyzji Wydziału Powiatowego uchylającej uchwałę Rady Miejskiej
o opodatkowaniu mieszkańców
Grójca na rzecz kasy miejskiej.

Sekwestr

Na wstępie zajęto się tematem nr
1 tamtych dni, dyskutowanym w
Sejmie, w Ministerstwie Aprowizacji oraz na łamach prasy.
– Jak wyżywić biedny kraj prowadzący wojnę z bolszewikami?
Zadbać o cały naród, czy przede
wszystkim o armię? Co ma w
Polsce obowiązywać: sekwestr,
kontyngenty czy wolny handel?
– pytano.
Zdania były podzielone, a punkt
widzenia, najogólniej mówiąc, zależał od punktu siedzenia: miasto,
któremu burczało w brzuchu z głodu, na ogół domagało się sekwestru, czyli zajęcia przez państwo
wszystkich płodów rolnych, a wieś,
obawiająca się totalnego bankruc-

Poseł Kazimierz Dobrowolski

Rada Miejska Grójca zebrała się
8 czerwca 1920 r., we wtorek, o
godzinie 18:30. W posiedzeniu
prowadzonym przez burmistrza
Antoniego Wojdaka wzięło
udział trzech ławników i
piętnastu radnych, przy absencji
dziewięciu radnych (w tym
ośmiu usprawiedliwionych) oraz
wiceburmistrza Z. Rucińskiego
(usprawiedliwionego).
Samorządowcy namiętnie
komentowali najnowsze
doniesienia prasowe o sytuacji
na froncie wojny polskobolszewickiej, gdy burmistrz
zainaugurował obrady,
podczas których wielokrotnie
pobrzmiewał odwieczny
konflikt miasto-wieś, zarówno
w wymiarze ogólnym, jak i
lokalnym.

twa, chciała wolnego handlu tymiż
płodami. Przekładając to na język
polityczny: socjaliści obstawali za
sekwestrem, a ruch ludowy za wolnym handlem. 8 czerwca, na prośbę
Zarządu Związku Miast Polskich,
do kwestii ustosunkowali się radni
grójeccy. Dyskutowali gorąco, minimalną większością głosów (9:8)
opowiadając się za sekwestrem.

Odmowna decyzja

W czerwcowe dni grójeckich radnych rozpalała kwestia zapewnienia miastu opału na zbliżającą się
zimę. Dobrze pamiętając ostatnią
zimę, kiedy to na rodzinę przypadło
zaledwie po trzy pudy (około 50
kg) węgla, wystąpiono z prośbą o
udzielenie Grójcowi zezwolenia na
bezpośrednie sprowadzenie węgla
dla mieszkańców. Odmowna decyzja Ministerstwa Aprowizacji, wydana 26 lutego, wywołała burzliwą
dyskusję już na marcowym posiedzeniu Rady Miejskiej, dokładnie
31 marca, w środę. Skonstatowano wtedy, że ludność w Grójcu, w
przeważającej mierze uboga, cierpi w porze zimowej chłód głównie
z powodu braku w okolicy drzewa opałowego oraz nieuczciwości
tzw. większej własności ziemskiej.
Otóż zdaniem radnych, właściciele dużych gospodarstw (już 4-włókowych, a włóka to około 17 ha),
otrzymujący na omłot zboża po
dwa pudy węgla na jedną morgę,
zwykli obracać ów węgiel w większości nie na opalanie lokomobili,
czyli machin parowych obsługujących młocarnie, lecz na ogrzewanie
swoich lokali, krzywdząc tym sa-

mym ludność miejską. Co począć?

pił do działania, skoro 8 czerwca na
posiedzeniu Rady Miejskiej odczytano i przyjęto do wiadomości jego
pismo w sprawie węgla dla Grójca.

Od czego są posłowie?

Tajemnica poliszynela

– Od czego mamy w Sejmie Ustawodawczym posłów ziemi grójeckiej? – zapytał jeden z radnych. – Niech bronią biedniejszych
warstw społeczeństwa, niech sprawią, by Państwowy Urząd Węglowy uwzględnił prośbę Magistratu Grójca o udzielenie koncesji na
bezpośrednie sprowadzenie węgla
dla obywateli miasta! – dodał, co
przyjęto z aplauzem.
Odpowiednią uchwałę Rady Miejskiej przesłano posłowi ziemi grójeckiej, ks. Marcelemu Nowakowskiemu. 7 maja burmistrz Wojdak
zakomunikował radnym, że ks.
Marceli, polityk Narodowej Demokracji, notabene rodem z Przybyszewa, godny następstwa ks. Skargi w krasomówstwie, nie nadesłał
jeszcze żadnej odpowiedzi. Czyżby
właśnie wtedy ksiądz-poseł kapelanował w 5. Pułku Ułanów? W każdym razie, na wniosek radnego Kabasy, socjalisty, Rada Miejska postanowiła zwrócić się o pomoc do
posła Kazimierza Władysława Dobrowolskiego, członka sejmowej
komisji petycyjnej i komisji robót
publicznych, oczywiście socjalisty,
upoważniając do tego Kabasę. Poseł Dobrowolski, notabene rodem
spod Jazgarzewa, mający na swoim koncie m.in. działalność w organizacji Bojowej PPS, wyrok śmierci wydany przez władze carskie,
emigrację do USA, służbę w I Brygadzie Legionów oraz pracę konspiracyjną w POW na terenie Grójeckiego, zapewne szybko przystą-

Poseł Dobrowolski, jak się okazuje, monitował ministra aprowizacji. Minister zresztą zainteresował się praktykami większej własności w Grójeckiem, domagając
się w piśmie przesłanym do Magistratu Grójca, aby radni wskazali nazwiska nieuczciwych obywateli ziemskich. 8 czerwca uchwalono odpowiedzieć panu ministrowi, iż Rada Miejska nie ma możliwości wyśledzenia tych obywateli
ziemskich, którzy przyznany im węgiel, zamiast do lokomobili, zużywają do ogrzewania domów, stwierdzając zarazem, że sprawa ta jest tajemnicą poliszynela oraz sugerując,
że właściciele majątków mogliby
opalać lokomobile torfem lub drzewem, którego mają u siebie pod dostatkiem.

Wywiady

Do tematu toczącej się wojny polsko-bolszewickiej powrócono na
końcu posiedzenia, przy okazji rozpatrywania wniosków o wydanie
tzw. wywiadów. Wywiady, czyli
zapewne zaświadczenia związane
ze staraniami o zwolnienie ze służby wojskowej, wystawiono: Janowi Antoniewiczowi, Aleksandrowi Cykielskiemu, Ickowi Jakubowi
Grynsztajnowi, Chilowi Kaufmanowi, Ignacemu Kowalskiemu, Antoniemu Kurowskiemu, Bolesławowi Ratyńskiemu, Julianowi Strąkiewiczowi i Zelmanowi Szmerowi, a
także Esterze-Małce Lewkowicz i
Perli Zangier. Remigiusz Matyjas
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DERBY DLA LESZNOWOLI
Pewnym zwycięstwem zawodników
Mariusza Jaskólskiego zakończyły się
pierwsze w historii Grójca piłkarskie
derby gminy na poziomie A-klasy.

Ten sezon miał być niezwykły i takim
był, choć w związku z epidemią
koronowirusa nie wszystko
wyglądało tak, jakby się chciało.
Finały Mistrzostw Polski miały
przecież odbyć się na początku
czerwca w naszym grójeckim
Spartakusie. Zamiast tego już w
marcu życie sportowe zamarło.

M

łodzi sportowcy z marazmu obudzili się dopiero w maju. Na salach ponownie pojawili
się koszykarze i koszykarki. Wreszcie
powróciły regularne treningi. Chociaż
wciąż nie było wiadomo czy mistrzostwa do których przygotowywali się
przez 5 lat w ogóle się odbędą. Przygotowania szły jednak pełną parą. Chłopcy i dziewczęta wyjechali na obozy
przygotowawcze, gdzie wykonali tytaniczną pracę. Zawodnicy przygotowywali się do swoich mistrzostw i rozgrywali mecze sparingowe.

Łatwo nie było

Na początku sierpnia wygrali w Memoriał Romy i Zygmunta Olesiewiczów. Patron tego turnieju to legendarny polski trener koszykówki, który
– co warto wiedzieć – urodził się i wychował w Grójcu, ale to temat na osobną historię.
W dniach 8-13 września w Radomiu
zostały rozegrano Finały Mistrzostw
Polski w Koszykówce Chłopców
U-14. Wśród 32 zespołów znalazł się
team MKS Grójec. Na początek chłopcy grali rozgrywki grupowe, w których pokonali MKS Wodzisław Śląski
82-40, Basket Gorzów Wlkp 77-53,

ŁKS Szkoła Gortata Łódź 105-47. Te
zwycięstwa dały im pierwsze miejsce
w grupie i awans do 1/8 finału, gdzie
zmierzyli się z faworyzowanym zespołem BIOFARM-u Poznań.
To był niesamowity i dramatyczny
mecz. Chłopcy z Grójca wykazali się
niesamowitą wolą walki i zwyciężyli, choć jeszcze na 3 minuty przed końcem przegrywali różnicą 7 punktów.
Warto podkreślić, że prowadzenie w
tym meczu zmieniało się aż 25 razy!!!
Ostateczny wynik spotkania 70-66 dla
Grójca.

Porażka i sukces

Jeszcze tego samego dnia Grójec zmierzył się w ćwierćfinale z zespołem
Spójnii Stargard. Wyczerpani zawodnicy MKS-u nie dali rady i przegrali mecz w stosunku 40-62. Ostatecznie
zajęli miejsca od 5 do 8 w Polsce. To
najlepszy wynik w historii koszykarskiego klubu z Grójca! Warto podkreślić, że w składzie naszego zespołu, w
przeciwieństwie do większości rywali występowali sami wychowankowie
trenerów Ireneusza Juraszewskiego i
Jacka Siedleckiego.

Puchar Rektora AGH

Już tydzień później nasi eksportowi koszykarze zameldowali się w Krakowie,
gdzie, jak co roku, wzięli udział w Turnieju o Puchar Rektora AGH. Tym razem zajęli trzecie miejsce, pokonując
między innymi kadry województw
dolnośląskiego i podkarpackiego oraz
o rok starszych kolegów z Oknoplastu
Kraków. Tym razem w półfinale MKS
Grójec został pokonany przez BIO-

Do sobotnich zawodów na stadionie
przy ulicy Laskowej w lepszych nastrojach przystępowali zawodnicy z Głuchowa, którzy plasowali się w tabeli na
dziewiątej pozycji, a tydzień wcześniej
pokonali wysoko 6:0 lokalnego rywala z Chynowa. KS Lesznowola była w tabeli radomskiej A-klasy dopiero na trzynastej pozycji. Do derbowego pojedynku drużyna prowadzona przez Mariusza
Jaskólskiego podchodziła po dwutygodniowej przerwie od gry, bowiem w poprzedni weekend pauzowała.
Lepiej derbowy pojedynek rozpoczęła drużyna KS Lesznowoli, której akcje ofensywne napędzali wychowankowie Mazowsza, bracia Alan
i Oskar Sygnarkowie. W 15. minucie Dominik Kaźmierczak wybiegł za plecy obrońców i dograł na środek pola karnego. Próbujący interweniować obrońca Głuchowa Tomasz Magierowski zrobił to tak niefortunnie, że skierował piłkę do własnej bramki. Odpowiedź GPSZ była błyskawiczna. Z lewej flanki
wprost na głowę Marka Fąfary dośrodkował Mirosław Maciak, i było 1:1.
Ważna dla losów meczu okazała się 32. minuta, kiedy za drugą żółtą kartkę z boiska wyrzucony został strzelec gola dla Głuchowa – Marek Fąfara – i piłkarze GPSZ musieli grać przez prawie godzinę
w dziesięciu.
Jeszcze przed przerwą osłabienie rywali wykorzystali piłkarze z Lesznowoli. Na prowadzenie zespół
wyprowadził Bartłomiej Kowalczyk, który doszedł do długiego podania z głębi pola i pokonał Jakuba Czerwińskiego. Po przerwie przewaga gospodarzy była widoczna jeszcze wyraźniej. Dwukrotnie
na listę strzelców wpisał się Kamil Zieliński, a wynik meczu na 5:1 dla KS ustalił Maciej Małecki.
- Wykorzystaliśmy atut własnego boiska, grając szeroko skrzydłami. Bramek mogło być więcej, ale
wszystkich okazji nie da się wykorzystać - podsumował występ swoich zawodników trener Mariusz
Jaskólski.
Kilka godzin później swój mecz w IV lidze na obiekcie Grójeckiego Ośrodka Sportu rozegrali piłkarze
Mazowsza. Emocji był jednak zdecydowanie mniej niż w derbach. Podopieczni trenera Macieja Soroki co prawda stworzyli sobie trzy niezłe okazje strzeleckie, ale spotkanie z rezerwami II-ligowej Pogoni
Siedlce zakończyło się ostatecznie bezbramkowym remisem.
Po dziewięciu kolejkach żółto-niebiescy z dorobkiem dwunastu punktów zajmują ósme miejsce w tabeli. Zdaniem trenera Macieja Soroki wyniki są zadowalające, jak na potencjał finansowy i organizacyjny klubu. Jednocześnie szkoleniowiec narzeka jednak na nieskuteczność oraz brak odpowiedniej liczby zawodników w kadrze. – Przy kartkach, urazach i absencjach spowodowanych prywatnymi sprawami nie jesteśmy w stanie tych braków uzupełnić – przyznaje.
Oba sobotnie mecze na stadionie przy ulicy Laskowej z trybuny obserwował burmistrz Grójca, Dariusz
Gwiazda. Podzielił się on z nami swoimi wrażeniami. – Ilość bramek i dobra gra obu drużyn była na poziomie godnym derbów. Przy bezbramkowym remisie Mazowsza, to właśnie derby były meczem numer jeden minionego weekendu – ocenił burmistrz w rozmowie z „Życiem Grójca”.
Mateusz Adamski

FARM Poznań, który wziął rewanż
za porażkę sprzed tygodnia. Brązowe
medale, które zdobyli, są dużym sukcesem i dobrą prognozą na przyszłość
Przed nami nowy sezon. MKS Gró-

jec zgłosił do rozgrywek 5 zespołów.
Dwie ekipy dziewczynek, które zagrają w eliminacjach Mistrzostw Polski
U-15 i występujących w podobnym
cyklu chłopców. Ponadto, w rozgryw-

kach organizowanych przez WOZKosz wystąpią chłopcy w cyklu U-14
i dziewczynki w U-10
Informacja prasowa
zarządu MKS Grójec

Pod koniec sierpnia trójka
zawodników z grójeckiego
klubu szachowego wzięła
udział w Mistrzostwach Polski
Juniorów w Szachach Szybkich
i Błyskawicznych we Wrocławiu.
W grupie chłopców do lat 14
wystąpił Michał Smętek, w
grupie dziewcząt do lat 10
– Hanna Łoboda, a w grupie
chłopców do lat 8 – zaledwie
pięcioletni Wojciech Łoboda.
Dla całej trójki szachistów był
to debiut w imprezie tej rangi.
Do Wrocławia przyjechały
setki juniorów z całej Polski,
w tym czołowi zawodnicy
we wszystkich kategoriach
wiekowych.

P

ierwszy w szranki stanął Michał Smętek, którego grupa w dniach 2526 sierpnia rozegrała turniej szachów szybkich. Grójczanin wystartował z 98 numerem na
103 zawodników, co na papierze
wróżyło dla niego przysłowiową
„ścieżkę zdrowia”. Szybko jednak potwierdziło się szachowe
powiedzenie, mówiące, że rankingi nie grają i Michał od startu
zaczął urywać punkty silniejszym

rywalom. Praktycznie w żadnej
rundzie nasz reprezentant nie był
faworytem. Mimo tego, na dystansie 11 rund zgromadził on 5,5
punktu na swoim koncie i zakończył zawody na 56 miejscu, poprawiając pozycję startową o 42
lokaty. Do tego doszedł pokaźny,
blisko stupunktowy zysk w rankingu międzynarodowym. Był to
drugi najwyższy przyrost rankingu w turnieju. Bardzo podobny
przebieg miał występ Michała w
turnieju błyskawicznym, rozegranym 27 sierpnia. Tym razem również nasz reprezentant legitymował się bardzo odległym numerem startowym (95/103), lecz nie
przeszkodziło mu to w uzyskaniu
ponownie dobrego rezultatu. Po
13 partiach Michał miał na koncie 6,5 punktu, co dało mu 51 pozycję w tabeli końcowej. Kolejny
raz nasz zawodnik zanotował prawie stupunktowy zysk rankingu i
ponownie był to drugi najwyższy
wynik w całym turnieju.
W dniach 28-30 sierpnia zawody
w swoich grupach rozegrała pozostała dwójka naszych reprezentantów. Przed nimi również, patrząc na stawkę rywali, malowa-

ła się wyboista droga. W turnieju szachów szybkich Hania miała 60/65 nr startowy, natomiast
w blitzu było to 55 miejsce na 61
uczestniczek. Wojtek nie posiadawszy jeszcze oficjalnego rankingu, w obu przypadkach sklasyfikowany był praktycznie na
ostatnim miejscu. Hania zagrała oba turnieje na wysokim poziomie, uzyskując 5/11 pkt w rapidzie i 7/13 w blitzu, gdzie wywalczyła 24 miejsce w zawodach.
Warto odnotować, że wszystkie
partie z zawodniczkami o tym samym rankingu Hania rozstrzygnęła na swoją korzyść, dodatkowo ogrywając kilkukrotnie zdecydowanie silniejsze rywalki.
Równolegle w „swojej grupie
wiekowej” walczył młodszy brat
Hani – Wojtek. Cudzysłów w poprzednim zdaniu znalazł się nie
bez powodu. Otóż Wojtuś, który
dopiero co skończył 5 lat, mierzył
się w większości partii z przeciwnikami posiadającymi oficjalne rankingi, do tego starszymi o
3 lata, co w tej grupie wiekowej
robi kolosalną różnicę. Biorąc powyższe pod uwagę, wyniki Wojtka w obu turniejach trzeba uznać

Hania Łoboda i jej brat Wojtek

SZACHOWE ŻYCIE GRÓJCA – Dobre występy naszych na Mistrzostwach Polski

za olbrzymi sukces. W rapidzie
Wojtuś uzyskał 4,5 pkt z 11 partii,
co dało mu 59 lokatę przy 79 numerze startowym. W blitzu nasz
zawodnik zgromadził „jedynie” 4
oczka z 13 partii – tu tych punktów powinno być więcej, niestety
większość partii Wojtek przegrał
na czas, mając problemy z szybkim przełączaniem zegara.
Podsumowując start naszych re-

prezentantów w Mistrzostwach
Polski, trzeba uznać, że cała trójka młodych szachistów pokazała
się z bardzo dobrej strony. Jasne
było od początku, że nie jadą oni
do Wrocławia po medale, tylko
po kolejne doświadczenia, które
mają procentować w przyszłości,
czego wnosząc po wynikach, możemy się wkrótce spodziewać.
Adam Lasota
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Dr Gackowski: Chcę czegoś więcej!

10 lat temu odszedł z grójeckiego szpitala. Kilka tygodni temu postanowił jednak drugi raz wejść do tej samej rzeki.
Co skłoniło go do takiej decyzji? Jakie ma plany w związku z pracą w naszej lecznicy? Z dr. n. med. Wojciechem
Gackowskim, nowym ordynatorem oddziału chirurgii ogólnej szpitala w Grójcu, rozmawia Dominik Górecki.
Jako pierwsze na usta ciśnie się pytanie: co skłoniło Pana do powrotu?
Mój nauczyciel, nieżyjący już profesor Szczerbań, mówił, że chirurg to
nie jest zawód. Chirurg to jest charakter. Pracowałem w dużej warszawskiej klinice, gdzie przeszczepiałem
wątroby i zajmowałem się poważną onkologią. Bardzo rozwinąłem się
w tym kierunku. Jak przyszedłem do
Grójca to – o dziwo! – wciąż mogłem
to robić, bo był tu oddział intensywnej terapii (OIT). Przeprowadzałem w
Grójcu sporo operacji. W Piasecznie,
dokąd trafiłem po odejściu z Grójca,
takich możliwości ostatnio nie miałem i wiem, że na razie tam OIT-u nie
będzie. Praca tam zaczęła mnie nieco
nużyć. A ja wciąż chcę czegoś więcej!
Chcę robić ważne operacje. Chcę ratować ludzi będących w ciężkim stanie. I w Grójcu jest taka szansa. Chyba ktoś pani prezes Joannie Czarneckiej podpowiedział, że w Piasecznie
troszeczkę się nudzę. Zaprosiła mnie
na rozmowę i zaraziła mnie swoim
entuzjazmem, że można tu coś zrobić.
Myślę, że tak jest.
A nie zniechęciła Pana powszechna
opinia o grójeckim szpitalu, która
jest – delikatnie mówiąc – nie najlepsza?
Mieszkańcy każdego miasta mówią,
że ich lokalny szpital to mordownia
czy umieralnia. W Piasecznie ludzie
dokładnie tak samo nazywają swój
szpital. Tymczasem pacjenci przyjeżdżają tam na operację z różnych, często odległych miejsc. Nawet z Warszawy, którą uważa się za miejsce,
gdzie pracują najlepsi lekarze. Jest
to mocno przereklamowane. Mniejsze operacje dużo lepiej jest robić w
mniejszych placówkach niż w klinicznych. Ja w życiu nie pojechałbym
do szpitala klinicznego zoperować sobie wyrostka.
Dlaczego?
Bo wiem, jak to wygląda. W Grójcu
pracuje dr Kisiel, który wykonał kilka tysięcy operacji wyrostka. Profesor Nielubowicz, współtwórca polskiej transplantologii, opowiadał kiedyś, że na operację własnego wyrostka pojechał do małego prowincjonalnego szpitala. Nie chciał, by operowali go jego koledzy, profesorowie, ponieważ wiedział, że lekarz z tytułem
profesora ostatnio wycięciem wyrostka zajmował się 25 lat temu. Podobnie jest z przepukliną. Lepiej iść do
szpitala, gdzie wykonuje się trzy takie operacje dziennie, a nie jedną na
trzy miesiące. Ludzie tego nie rozumieją i idą, jak owce do dużej kliniki. Nie wiem, skąd się bierze niechęć
do własnego szpitala. Zamiast zadbać
o lokalną placówkę, mówią, że jest to
umieralnia. Nie zgadzam się z taką
mentalnością.
Do utrwalenia tej opinii przyczyniła się kwietniowe doniesienia medialne o braku należytych zabezpieczeń przed koronawirusem.
Uważam, że te doniesienia były manipulowane. Ja też w Piasecznie musiałem zamknąć oddział i nikt się tym
nie zainteresował. Ale poradziliśmy
sobie z problemem i wróciliśmy do

zdrowia pacjenta. Zwiększenie stawek dla nich jest absolutnie kluczowe, aby była tu własciwa liczba pielęgniarek To natychmiast zmieniłoby
na plus postrzeganie szpitala.
Przyświeca panu idea pracy u podstaw.
Tu wszystko jest, ale trzeba jeszcze

Dr n. med. Wojciech Gackowski przez ostatnie 10 lat pracował w szpitalu piaseczyńskim.

normalnej pracy. Natomiast grójecki szpital padł ofiarą bardzo czarnego
PR-u. W efekcie ludzie teraz mówią,
że tu nie przyjdą, bo zarażą się koronawirusem. A to kompletna nieprawda. Wszędzie jest podobnie i wszędzie obowiązują te same obostrzenia. W tej chwili w grójeckim szpitalu ochrona przed koronawirusem jest
dużo lepsza niż w wielu innych placówkach.
Ma Pan duże ambicje związane z
pracą w Grójcu. Ale żeby je realizować, potrzeba infrastruktury. Czy
w tym szpitalu są takie możliwości?
Jeśli chodzi o samą chirurgię, to mam
to, czego potrzebuję. Co prawda, oddział jest trochę siermiężny, a woda,
jaką tu mamy, psuje pewne urządzenia. Ale nie jest tragicznie. Mamy tu
na przykład do dyspozycji dodatkowy oddział, gdzie możemy położyć
osoby niewymagające ścisłej pielęgniarskiej opieki. Blok operacyjny
jest stary, jednak sprzęt jest wystarczający. Na moją prośbę bez większego problemu zamontowano rolety i mogę robić laparoskopię w godziwych warunkach. Słyszę coś o
planach remontu bloku operacyjnego, ale – tak się zastanawiam – czy
nie lepiej byłoby w ogóle zbudować
od podstaw nowy blok? Czasami nie
warto remontować.
Sprzęt to jedno. Chyba ważniejsza jest załoga?
Pracowałem w wielu miejscach,
mam więc ogromny przegląd kadry
medycznej. I uważam, że na moim
oddziale jest zupełnie dobry personel. Być może będę szukał jeszcze jednego lekarza, żeby zapewnić obsadę dyżurów. Jest tu doktor
Kluciński, który ma dwie specjalizacje, w tym onkologiczną. Jest
pani doktor Siwek, która jest onkologiem, operuje i jest w tym świetna. Jest doktor Kisiel, który na operacjach zjadł zęby. Jest doświadczony dr Roguski. Pracuje tu doktor
Biedrzycki, mój wychowanek i niezwykle odpowiedzialny człowiek,
specjalista od USG. Z kolei doktor Kluciński zna się znakomicie na
proktologii. Właściwie w Warszawie nie ma, gdzie leczyć dolegliwości proktologicznych, a w Grój-

cu można, bo pracuje tu świetny fachowiec w tej dziedzinie.
Chyba nie łatwo będzie sprowadzić
kolejnych fachowców do Grójca?
Problemem są stawki. W tej chwili między placówkami medycznymi
trwa licytacja, kto da więcej. A liczba lekarzy raczej nie zmienia się. Nie
zwiększając stawek, będzie bardzo
trudno zwiększyć zatrudnienie lekarzy. Nawet w Radomiu te wynagrodzenia są abstrakcyjnie wysokie. A
bierze się to stąd, że brakuje kadry
medycznej.
Jeśli chodzi o chirurgów, jest nas bardzo mało. Średnia wieku wynosi 57
lat. Nikt się do tego nie garnie. Medycyna przestała być czymś bardzo
atrakcyjnym. A zwłaszcza zabiegówka, gdzie mogą się zdarzyć roszczenia, powikłania… Jest to ciężka praca
również pod kątem fizycznym. Miejsca rezydenckie na chirurgii nie są obsadzone.
W mniejszych ośrodkach zabraknie lekarzy?
Patrzę na to z przerażaniem. Jest tylko garstka ludzi, którzy chcą coś robić. Ale zauważyłem ciekawy trend,
że medycyna przenosi się z dużych
miast do mniejszych. Na przykład dowiedziałem się, że ludzie z Gdańska
w niedużym mazurskim miasteczku będą robić zabiegi kardiologiczne. Teraz ludzie mają samochody, są
mobilni. W czym problem, żeby dojechać kilkadziesiąt czy kilkaset kilometrów na operację? Zresztą gromadzenie wszystkiego w dużych miastach nie jest rozsądne. Ogromne kliniki zaczynają się dusić, młodzi lekarze w takich miejscach nie uczą się, a
w Grójcu jak najbardziej mają takie
możliwości. Chcę mieć tu rezydentów. Lubię uczyć i myślę, że znajdą
się lekarze, którzy będą chcieli przy
mnie zdobywać umiejętności. Braku
lekarzy boje się jednak mniej niż braku pielęgniarek.
No właśnie. To kolejny problem.
To jest po prostu tragedia. Pielęgniarki zarabiają bardzo źle w porównaniu
do innych zawodów, a wykonują bardzo ciężką i odpowiedzialną pracę. Ja
zrobię operację, ale potrzebuję osoby,
która potem będzie pilnowała stanu
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popracować nad tym, by ludzie się o
tym dowiedzieli. Chcę, żeby ludzie
wiedzieli, że jest tu na przykład opieka proktologiczna na dobrym poziomie. To wszystko jest do zrobienia.
Wspomnieliśmy już w tej rozmowie o koronawirusie. Czy dostrzega Pan, że przez COVID-19 zaniedbywane są inne, często dużo groźniejsze, dolegliwości?
Oczywiście. Miałem wielu takich pacjentów. Teleporada może się sprawdzić w przypadku kataru czy gorączki. Ale jak zastosować teleporadę przy oparzeniach? Nagle okazało
się, że COVID-19 jest najważniejszą
chorobą. Tymczasem onkolodzy alarmują, że mają o 1/3 pacjentów mniej.
Co się z nimi dzieje? Prawdopodob-

nie umierają.
Jest jeszcze jedna kwestia. Panika
związana z koronawirusem znacznie
utrudniła prace szpitalom. Dziś mamy
tysiąc zachorowań dziennie, a ludzie
chodzą po ulicy. Pół roku temu zawalono chirurgom robotę, bo było 100
zakażeń i odwołano wszystkie planowe operacje. Gdzie w tym rozum?
Ktoś, kto nie ma pojęcia, doprowadził
do ogromnych strat. Może w przemyśle da się je odrobić. Ale w medycynie? Mamy kłaść chorych jednego na
drugim?
Pracował Pan w szpitalu piaseczyńskim, który jest prywatną własnością, a więc – jak każda firma – musi
generować zysk. Teraz jest Pan w
szpitalu będącym własnością samorządu, a więc de facto podmiotem
publicznym, który jest mniej nastawiony za zarobek. Zapytam więc
Pana o zdanie na temat komercjalizacji takich placówek? W Grójcu
hasło „prywatyzacja szpitala” kojarzy się wyjątkowo negatywnie.
Komercjalizacja nie jest złem. Ale
oczywiście musimy się liczyć z tym,
że jeśli szpital trafia w ręce spółki giełdowej (tak jak jest to w Piasecznie), to
jego działanie będzie nastawione na
zysk. Trzeba sobie powiedzieć jasno,
że to, co NFZ płaci placówkom medycznym za wykonanie kontraktu, to
jest żenada. Od 10 lat nie zmieniano
stawek. Biorąc pod uwagę inflację, tak
naprawdę co roku szpitale otrzymują
mniej pieniędzy. Tak więc szansą na
zysk jest świadczenie usług komercyjnych. W szpitalu publicznym ta działalność komercyjna jest utrudniona, co
mnie bardzo dziwi. Czemu nie można
tu prowadzić operacji, zabiegu, badania, jeśli ktoś chce za to płacić?
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