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II tura: Prezydent vs Prezydent

U

rzędujący prezydent Polski od mieszkańców
gminy Grójec otrzymał
41,77% głosów. Na drugim miejscu, ze stratą ponad 9 punktów procentowych, znalazł się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Najniższe miejsce na podium
zajął Szymon Hołownia, któremu
zaufało 13,55% grójczan. Zadowolony z wyniku może być też Krzysztof Bosak z Konfederacji – 5,47%
głosów. Powodów do radości nie
mają natomiast Władysław Kosiniak-Kamysz (3,65%) i Robert Biedroń (2,34%). Pozostali kandydaci
w gminie Grójec nie uzyskali nawet
1% poparcia.

Trzaskowski nie bez szans
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FINANSOWANIE
OŚWIATY

Jak wyglądają wydatki na
oświatę w naszej gminie - s. 10
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HISTORYCZNY SEZON

Mazowsze Grójec po pięciu
latach wraca do IV ligi .
W wyższej lidze zagrają też
Głuchów i Lesznowola- s.13

Duda hegemon

Wyniki pierwszej tury
wyborów prezydenckich w
gminie Grójec odzwierciedliły
ogólnokrajową tendencję.
Grójczanie najchętniej
głosowali na Andrzeja Dudę i
Rafała Trzaskowskiego. Spore
poparcie zdobyli też Szymon
Hołownia i Krzysztof Bosak.
Największym przegranym
Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wynik Andrzeja Dudy w Grójcu i
okolicznych miejscowościach jest
potwierdzeniem dominacji jego
obozu politycznego w subregionie radomskim. Prezydent podczas
całej swojej kampanii podkreślał
swoje przywiązanie do kościoła i
wartości konserwatywnych, co w
połączeniu z zapewnieniem utrzymania programów socjalnych oraz
zrównaniem dopłat unijnych dało

Andrzej Duda (z lewej) w II turze powalczy z Rafałem Trzaskowskim (z prawej).

mu ogromne poparcie w okolicy.
Prezydent Duda nie może być jednak pewien reelekcji. Po piętach
depcze mu bowiem Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej.
Prezydent Warszawy – zaryzykujemy to stwierdzenie – bardzo mocno osłabił Kosiniaka-Kamysza i
Biedronia. Wielu wyborców polityków PSL-u i Lewicy, widząc w
Trzaskowskim jedynego kandydata
mogącego pokonać Dudę, oddało
na niego głos już w pierwszej turze.

Nowe siły

Natomiast wyborcy zmęczeni wieloletnią wojną PiS – KO zwrócili się ku Szymonowi Hołowni i
Krzysztofowi Bosakowi. Wydaje
się, że obaj, wraz ze swoim zapleczem politycznym, w najbliższym
czasie mogą urosnąć w siłę. Hołownia dzień po ogłoszeniu wyników I
tury stwierdził, że jest gotów stanąć

na czele nowej formacji w polskiej
polityce. Bosak zaś określił PiS i KO
„kolosami na glinianych nogach.”
Optymizm swój zapewne opiera
na tym, że gdyby w wyborach brali
udział tylko osoby w wieku 18 – 29
lat, to polityk Konfederacji zająłby II
miejsce i w II turze zmierzyłby się z
Trzaskowskim.
Władysław Kosiniak-Kamysz i Robert Biedroń w kampanii byli dość
aktywni, ale – jak wspomnieliśmy –
wiele głosów stracili na rzecz Trzaskowskiego. Obaj, zabiegając o głosy okolicznych mieszkańców, odwiedzili powiat grójecki. Przyniosło to jednak marny efekt – lider PSL
-u w gminie Grójec uzyskał poparcie
zaledwie 482 osób, a Biedroń – 309.
Zaskakujący jest zwłaszcza rezultat
tego pierwszego, ponieważ na grójecczyźnie partia spod znaku zielonej koniczyny ma zawsze sporo do
powiedzenia.

Długie wieczorne rozmowy
To była jedna z
najtrudniejszych i
najdłużsych (o ile
nie najdłuższa) sesji
ostatnich lat. Trwała 6
godzin, a podczas niej
przedyskutowano bardzo
dokładnie kilka palących
tematów, w tym chociażby
kwestię finansowania
oświaty, budowy nowej
szkoły na terenie miasta
czy tworzenia spółki
komunalnej. Obrady
uwydatniły po raz kolejny
rozdźwięk, jaki zaistniał w
naszym samorządzie.

K

ońcówka czerwca to
tradycyjnie czas sesji absolutoryjnych w
polskich samorządach.
Od ubiegłego roku w tym terminie, a nawet podczas tych sa-

mych obrad, radni rozpatrują raport o stanie gminy za 2019 rok, a
po ewentualnej dyskusji decydują
o udzieleniu bądź nieudzieleniu
burmistrzowi wotum zaufania.
Tegoroczna debata nad raportem
odbyła się 29 czerwca. Dyskusja
była długa i zacięta. Bardzo dużo
uwagi grójeccy samorządowcy
poświęcili kwestiom powiększe-

nia szkoły nr 1 oraz – również
jest rozważana taka możliwość –
wybudowania w mieście kolejnej
szkoły. Mimo wielu rozbieżności wszyscy uczestnicy rozmowy
zgodzili się, że trzeba przeanalizować i podjąć decyzje odnośnie
kwestii infrastruktury szkolnej.
Emocje wzbudziła też kwestia
dialogu burmistrza z radą miej-

W innych gminach powiatu grójeckiego przewaga Andrzeja Dudy nad
konkurentami była jeszcze okazalsza
niż w gminie Grójec. Na przykład w
Goszczynie, największym bastionie
PiS-u na Ziemi Grójeckiej, urzędujący prezydent zdobył 69,49% wszystkich głosów, podczas gdy Trzaskowski jedynie 9,21%.
Zresztą Andrzej Duda w każdej gminie powiatu grójeckiego, poza Grójcem, uzyskał co najmniej 50% poparcie. Na terenie powiatu grójeckiego jego wynik zatrzymał się na
poziomie 54,16%. Na Trzaskowskiego zagłosowało 20,45% mieszkańców grójecczyzny, na Hołownię
– 11,24%, na Bosaka – 6,47%, na
Kosiniaka-Kamysza – 5,36%, a na
Biedronia – zaledwie 1,5%.

Najtłumniej w areszcie

Frekwencja w gminie Grójec wyniosła 67,06%, a w całym powiecie
– 65,88%. Najtłumniej do urn poszli przymusowi mieszkańcy Aresztu Śledczego w Grójcu, gdzie głos
oddało aż 88,54% uprawnionych.
Spośród innych obwodów, dostępnych na osób przebywających na
wolności, najchętniej w wyborach
uczestniczyły osoby głosujące w lokalu umiejscowionym w Publicznej
Szkole Podstawowej w Bądkowie
(72,55%).
Na Mazowszu pod względem frekwencji w I turze zwyciężyła gmina Michałowice w powiecie pruszkowskim. Do urn wybrało się tam aż
81,24% mieszkańców.
Druga tura wyborów prezydenckich
odbędzie się 12 lipca.
Dominik Górecki
ską. Zdaniem Karola Biedrzyckiego, przewodniczącego rady,
współpracy nie było. Inaczej na
sprawę patrzy burmistrz Dariusz
Gwiazda, który podkreślał, że był
i jest otwarty na rozmowę z radnymi.
Na warsztat radni wzięli też inne
tematy: budowa ścieżki rowerowej w pasie kolejki wąskotorowej, planowane oszczędności w
oświacie, tworzenie spółki komunalnej, montaż balona nad „Orlikiem”, a nawet rewitalizacji parku miejskiego oraz zbiornika w
Głuchowie.
Po wyczerpującej i wielowątkowej dyskusji większość radnych
zagłosowała przeciwko udzieleniu wotum zaufania burmistrzowi. Na obecną chwilę brak wotum nie ponosi za sobą żadnych
konsekwencji. Jeśli jednak za rok
radni ponownie podejmą taką decyzję, otworzy się droga do zorganizowania referendum w sprawie odwołania burmistrza.
Dokończenie na s. 12
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Raport: jest się czym pochwalić!

SŁOWO OD BURMISTRZA

Drodzy Mieszkańcy Gminy Grójec,
„Ludzie budują za dużo murów, a za mało mostów” – nie bez powodów
zaczynam swój tekst słowami Isaaca Newtona, angielskiego uczonego i
filozofa z przełomu XVII i XVIII w.
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej nie zabrakło tematów do dyskusji. W
pierwszej kolejności chciałbym podziękować wszystkim pracownikom
Urzędu Gminy i Miasta Grójec oraz jednostkom podlegającym Urzędowi.
Dzięki naszej ciężkiej pracy gmina Grójec ma się czym pochwalić:
rekordowo wysokie dochody, największe w historii dotacje, nadwyżka
zamiast planowanego deficytu, ponad 30 wykonanych inwestycji i kolejne w
trakcie realizacji. To wszystko pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną
Izbę Obrachunkową, zatem stanęliśmy na wysokości zadania.
Chciałbym również serdecznie podziękować radnym Rady Miejskiej za
udzielenie absolutorium z tytułu wykonanego budżetu. Niestety, muszę z
przykrością stwierdzić, wciąż wiele nas dzieli i radni nieustannie zarzucają
mi brak chęci współpracy, chociaż ja lub mój zastępca regularnie
pojawiamy się na wszystkich komisjach i debatujemy z Wysoką Radą. Cóż,
sposobem na konstruktywną współpracę, czyli budowanie owych mostów, z
pewnością nie są ciągłe ataki personalne na moją osobę.
Problemów do rozwiązania jest jeszcze wiele, o czym doskonale wiem,
ponieważ rozmawiam z naszymi mieszkańcami. Do zmierzenia się z
wyzwaniami potrzebny jest silny fundament w postaci radnych. Dwukrotnie
przedstawiałem projekt uchwały ustalającej standardy urbanistyczne,
które chroniłyby nas przed uciążliwymi inwestycjami realizowanymi przy
pomocy potocznie zwanej specustawy Lex deweloper. Niestety, radni
opozycyjni zdejmowali z porządku obrad projekt uchwały lub – bez wniosku
wprowadzenia zmian w uchwale – głosowano przeciwko wprowadzeniu
standardów urbanistycznych. Wiele okolicznych miast na Mazowszu
wprowadziło uchwałę określającą takie standardy z liczbą miejsc
parkingowych od 1,5 do 2 na jeden lokal.
Przy drugim projekcie przedstawionym Radzie Miejskiej przewodniczący
komisji infrastruktury zaprosił do konsultacji developerów, a powinien
zapytać głównie urbanistów lub mieszkańców.
Oczywiście cieszy fakt budowy nowych mieszkań i rozwoju miasta, ale
przy niskiej zabudowie jednorodzinnej wyrastają bloki, co wiąże się z
niewystarczającą ilością miejsc parkingowych i brakiem wystarczającej
przepustowości kanalizacji deszczowej w gęstej zabudowie, gdzie stare sieci
są zbyt małej średnicy. Wkrótce będziemy musieli coś z tym zrobić.
„Zgodą wzrastają małe rzeczy, niezgodą największe upadają” – mawiał
Seneka Młodszy, niech ta myśl, podobnie zresztą jak i cytat z Newtona,
zmobilizuje nas do wspólnej pracy na rzecz naszej gminy.
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
Dariusz Gwiazda

Rekordowo wysokie dochody
gminy, największe w
historii dotacje, nadwyżka
zamiast deficytu, przy
tym wykonanych ponad
30 inwestycji, a kolejne są
w trakcie realizacji – tak
wygląda raport ze stanu
finansów Gminy Grójec za
2019 rok.

P

odczas ostatniej sesji grójeckiej Rady Miejskiej, 29
czerwca, radni debatowali nad tzw. raportem o stanie gminy Grójec. Dokument jest
sporządzany co roku przez urzędników grójeckiego magistratu, a w
nim zawarte są wszystkie istotne
kwestie dotyczące całej gminy.

Nadwyżka budżetu

W 2019 roku zostały zrealizowane dochody ogółem w wysokości
126.962.355.19 zł (wyższe w stosunku do planu o 13.293.169,90
zł) oraz wydatki w wysokości
122.654.337,31 zł (wyższe od zaplanowanych o 9.009.616,59 zł).
Gmina Grójec zakończyła 2019
rok nadwyżką budżetową w wysokości 4.308.017,88 zł.
Dla porównania w 2018 roku zostały zrealizowane dochody ogółem w wysokości 107.965.688,61
zł oraz wydatki w wysokości
106.242.948,74 zł. Gmina Grójec zakończyła rok 2018 nadwyżką budżetową w wysokości
1.722.739,87 zł. Udaje się spłacać zadłużenie gminy. Stan zadłużenia z tytułu pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na koniec 2018 roku wyniósł
19.743.728,78 zł, a na koniec 2019
roku – 17.569.230,49 zł. Dużą satysfakcję przynoszą zdobywane
dotacje. W 2019 roku Gmina Grójec pozyskała 3.367.624,12 zł (złożono 45 wniosków), dla porównania w 2018 złożono 15 wniosków
i zdobyto 297.756,20 zł.

Inwestycje

Jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne, to zostały wykonane następujące zadania: budowa ulicy Sien-

8 umów w jeden dzień - dotacje płyną do Grójca
W piątek 26 czerwca w Centrum Kultury w Żyrardowie burmistrz Dariusz Gwiazda oraz skarbnik Mariola Komorowska podpisali z wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego Rafałem Rajkowskim (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego) 8 nowych umów na dofinansowanie gminnych działań i inwestycji na
łączną kwotę prawie 200 000 zł.
Każdego dnia burmistrz wraz z zespołem pracowników urzędu dokłada wszelkich starań, aby mieszkańcom
naszej gminy żyło się lepiej.
- Rok 2020 jest bardzo trudny dla samorządów w całej Polsce, dlatego tym bardziej czerpię ogromną radość z
każdej, nawet najmniejszej pozyskanej kwoty - komentuje burmistrz Dariusz Gwiazda.
Dzięki pozyskanym dotacjom w najbliższym czasie zrealizowane zostaną następujące inwestycje: budowa drogi gminnej Głuchów-Wysoczyn, remont
pomieszczenia strażnicy w OSP Kośmin, budowa placu zabaw w Częstoniewie-Kolonii, rozbudowa placu zabaw we wsi Mirowice-Parcela, zakup zestawu sprawnościowego
dla wsi Lesznowola, zakup
kontenera na cele świetlicy wiejskiej dla wsi Falęcin,
budowa oświetlenia wiejskiego przy drodze w Mięsach, wyposażenie, zakup
sprzętu i szkolenia w zakresie nauki zdalnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Grójcu. UGiM

kiewicza w Grójcu (II etap) – 1
470 360,70 zł, przebudowa części drogi gminnej ul. Brzozowa
w Grójcu – 240 782,90 zł, budowa odcinka ulicy Konopnickiej
w zakresie chodnika i nawierzchni drogi – 170 053,29 zł, przebudowa ulicy Kościelnej w Grójcu
i budowa odcinka kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej – 783 656,50 zł, przebudowa drogi gminnej osiedle Centrum – 679 987,69 zł, przebudowa drogi gminnej Nr 161561W
dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowościach Lesznowola i Duży Dół. – 302 760,80 zł,
wykonanie drogi gminnej w Dużym Dole (III etap, dwa odcinki
do drogi Podole-Lesznowola, od
istniejącego asfaltu do przepompowni) – 178 640,31 zł, wykonanie dokumentacji projektowej na
przebudowę ulicy Willowej – 29
739,99 zł, wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Konopnickiej (od ul. Słowackiego
do ul. Wiatracznej) – 30 000,00,
zł, budowa ulicy Akacjowej wraz
z ciągiem pieszo-jezdnym – 557
117,86 zł, wykonanie podbudowy
odcinka ul. Relaksowej w Grójcu
wraz z urządzeniami infrastruktury sanitarnej i deszczowej – etap
I – 302 759,49 zł, projekt przebudowy ul. Batalionów Chłopskich
w Grójcu na odcinku od ul. Niepodległości do ul. Lewiczyńskiej
– wydatkowano – 25 000,00 zł,
budowa drogi gminnej nr 54 we
wsi Kośmin – 1 340 643,91 zł,
projekt budowy ulic w Grójcu pomiędzy ul. Sienkiewicza i ul. Zbyszewską wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 67 035,00 zł, przebudowa dróg gminnych w Krobowie – 443 830,29 zł, dokumentacja projektowa na „Budowę drogi nr 67 w Kobylinie od ul. Armii
Krajowej do ul. Kobylińskiej” –
39 360,00 zł, wykonanie projektu
ścieżki rowerowej w pasie kolejki
wąskotorowej. Według zapisów
aktu notarialnego teren linii kolejki wąskotorowej Grójeckiej Kolei Dojazdowej został przekazany Gminom w celu wykonywania
przewozów kolejowych. Zgodnie
z ustawowymi zapisami zmiana
sposobu wykorzystywania przekazanych linii kolejowych przez
JST w okresie 10 lat od dnia ich
przekazania wymaga zgody właściwego ministra. Przy czym brak
zgody powoduje konieczność
zwrotu przekazanej nieruchomości, natomiast w przypadku wyrażanie zgody, JST jest obowiązana
do zwrotu za nieruchomość kwoty równoważnej jej wartości rynkowej. W związku z powyższym
wykonanie projektu ścieżki rowerowej nie było możliwe w obecnym stanie prawnym – 7 380,00
zł, modernizacja systemu telewizji dozorowej Ratusz + Plac Wolności – 25 791,99 zł, dokumentacja na termomodernizację budynku przy ul. Laskowej 6 w Grójcu – 7 380,00 zł, wykonanie poboru dużej mocy en.elektr. wraz z
opomiarowaniem na Pl. Wolności
w Grójcu – 15 192,35 zł, klimatyzacja pomieszczeń w USC – 25
916,66 zł, modernizacja systemu
telewizji dozorowej przy ul. J. Piłsudskiego – 24 702,54 zł, odpłatne przejęcie sieci wodociągowej
oraz sieci kanalizacji sanitarnej
– 18 816,64,00, zł, odpłatne przejęcie sieci kanalizacji deszczo-

wej w ul. Batalionów Chłopskich
w Grójcu, wybudowanej przez
ZWiK Sp. z o.o. Grójcu, w którym gmina posiada 100% udziałów – 1 299 231,00, zł, budowa
odcinków oświetlenia dróg i ulic
na terenie gminy i miasta Grójec
– 50 647,94 zł, budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach (fundusz sołecki) – 125 189,51 zł, budowa sieci oświetlenia ulicznego w ul. Sienkiewicza w Grójcu – 163 830,05 zł, budowa placu zabaw w Gościeńczycach – 33
026,70 zł, budowa placu zabaw na
terenie sołectwa Krobów-Szymanówek w tym fund. sołecki – 37
309,58 zł, rozbudowa placu zabaw w Lesznowoli (fundusz sołecki) – 27 466,30 zł, budowa placu zabaw w sołectwie Mirowice
Parcela – projekt i częściowe wyposażenie (fundusz sołecki) – 15
737,85 zł, zakup urządzeń na plac
zabaw w Ogródku Jordanowskim
w Grójcu – 50 982,06 zł, zakup
nowego samochodu strażackiego do KSRG OSP Grójec dotacja
z budżetu gminy – 200 000,00 zł,
doposażenie OSP Zalesie – 20 tys
zł i dzięki współpracy z Gminą
pozyskanie w bardzo dobrym stanie średniego samochodu strażackiego. Dotacja dla Powiatowego
Centrum Medycznego sp. z o.o. w
Grójcu – 200 000,00 zł.

RIO ocenia

Zgodnie z procedurą realizacji
dochodów i wydatków w gminie Grójec przyjrzała się Regionalna Izba Obrachunkowa, która wydała pozytywną opinię, bez
uwag. Podsumowując, budżet naszej gminy rośnie. W roku 2019
był większy o 18.996.666,58 zł
w stosunku do roku poprzedniego. Niestety, samorząd nie może
wszystkich dodatkowych dochodów przeznaczyć na inwestycje,
ponieważ ponosi koszty obniżki
podatku PIT czy podwyżki dla nauczycieli, co powoduje dość duży
ubytek w budżecie.

Będą kolejne inwestycje

Mimo tych problemów, udaje się
spłacać zadłużenie gminy, przeprowadzać istotne inwestycje,
przygotowywać gminę na realizację kolejnych projektów, które
częściowo zostaną sfinansowane
dzięki środkom zaplanowanym w
perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.
UGiM Grójec

ŻYCIE GRÓJCA
Redaguje zespół pracowników
Grójeckiego Ośrodka Kultury
Redaktor Naczelny:
Szymon Wójcik
Wydawca:
Grójecki Ośrodek Kultury
ul. Józefa Piłsudskiego 3,
05-600 Grójec
tel./fax (0-48) 664 23 06
redakcja@zyciegrojca.pl
facebook.com/zyciegrojca/
Skład własny
Drukarnia: Agora S.A.
ISSN 1689-8486

ŻYCIE GRÓJCA |

MIASTO I GMINA 3

CZERWIEC/LIPIEC 2020

Konkurs KRUS rozstrzygnięty
24 czerwca odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród X
edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci pt.
,,Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i
szanujesz” – etap powiatowy.

WAŻNY KOMUNIKAT W SPRAWIE
PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
Zaległości za podatek od nieruchomości trzeba zacząć regulować,
ponieważ grójecki Urząd wznawia czynności egzekucyjne. Decyzja ta
wynika z kolejnych rozporządzeń Rady Ministrów wprowadzonych na
czas trwania epidemii.

O

rganizatorem konkursu
była Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego. Do współpracy w
organizacji konkursu zaproszono:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcję Pracy,
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencję Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa. Na etapie
powiatowym współorganizatorem
było Starostwo Powiatowe w Grójcu oraz Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych w dwóch
kategoriach wiekowych: I grupa –
klasy 0-3, II grupa – klasy IV-VIII.
Zadaniem konkursu było wykonanie pracy plastycznej w formacie
A-3, w dowolnej technice, na temat
zapobiegania wypadkom oraz chorobom zawodowym w gospodarstwach zajmujących się produkcją
zwierzęcą.
Do konkursu zgłosiło się 26 szkół
podstawowych z terenu wszyst-

Ustawa tzw. Tarczy Antykryzysowej zawieszała tymczasowo dochodzenie biegu terminów
z tytułu zaległych podatków. Zmiany, które zostały wprowadzone w ostatnim czasie, zostały uchylone i zgodnie z prawem Jednostki Samorządów Terytorialnych muszą zacząć
rozsyłać do osób fizycznych wezwania do zapłaty stanowiące działania przedegzekucyjne. Jeżeli wpłata należności podatkowych po wezwaniu nie zostanie nadal dokonana, zostaną wystawione upomnienia, stanowiące podstawę do sporządzenia tytułu wykonawczego i skierowania go do prowadzenia egzekucji przez właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania podatnika.
kich 10 gmin powiatu grójeckiego. W konkursie udział wzięło 281
uczniów.
Podziękowania dla sponsorów: wójta gminy Belsk Duży Władysława
Piątkowskiego i wójta gminy Pniewy Ireneusza Szymczaka. Dziękujmy również za pomoc w zorganizowaniu podsumowania konkursu
burmistrzowi Dariuszowi Gwieździe oraz Z-cy Burmistrza Panu Jarosławowi Rupiewiczowi. Kierownik PT KRUS w Grójcu.
Info. KRUS

Przypomnijmy, że burmistrz Dariusz Gwiazda, z uwagi na dobro mieszkańców, podjął decyzję o wstrzymaniu prowadzenia wszelkich spraw egzekucyjnych związanych z podatkami w gminie Grójec, tj. wystawiania upomnień oraz kierowania tytułów wykonawczych
do organów egzekucyjnych w przypadku występowania zaległości w spłacie tych należności do odwołania.
Wyrazem tej decyzji było wydanie Zarządzenia nr WO.0050.93.2020 Burmistrza Gminy i
Miasta Grójec z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie: zawieszenia prowadzenia czynności
wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych na podatników zalegających z wpłatą zobowiązań podatkowych.

FESTIWAL ULICZNEGO JEDZENIA W GRÓJCU

WYNIKI KONKURSU KRUS
Powołana komisja konkursowa wyłoniła laureatów:
I miejsce – Filip Bogacki – klasa III – ZSO-PSP Mogielnica
II miejsce – Wojciech Sobiepanek – klasa 0 – PSP Ostrołęka
III miejsce- Wojciech Tulin – klasa II – PSP Żdzary
Ponadto wyróżniono następujące prace plastyczne:
1.Amelia Przybylska – klasa III A – PSP nr 2 w Warce.
2.Jan Nagórek – klasa III – PSP Nr 2 w Warce.
3.Bartosz Kramarz – klasa I – PSP Żdzary.
4.Agnieszka Michurska – klasa I – PSP- Żdzary.
5.Kacper Worach – klasa III – PSP Nowe Miasto.
6.Kacper Radecki – klasa III – NSP Kozietuły.
7.Lena Domańska – klasa II B – PSP Belsk Duży
W kategorii II ( klasy 4- 8) laureatami konkursu zostali:
I miejsce – Julia Łubińska – klasa IV – PSP Bikówek.
II miejsce – Franciszek Szparaga – klasa VI – PSP Ciechlin.
III miejsce – Jan Małachowski – klasa V A – PSP – Błędów
Ponadto wyróżniono następujące prace plastyczne:
1.Natalia Czwarno – klasa VI – PSP – Ostrołęka.
2.Wiktoria Wojtasiak – klasa VIII – PSP Lewiczyn.
3.Mateusz Gontarek – klasa VIII A – PSP Goszczyn.
4.Marta Kociszewska – klasa VII – PSP Goszczyn.
5.Blanka Grzejszczyk – klasa V – PSP Ciechlin.
6.Weronika Chądzyńska – klasa IV – PSP Ciechlin.
7.Mateusz Sobierajewski – klasa IV – PSP Zaborów.
8.Julia Kępka – klasa IV – PSP Lipie.

O

d piątku 19 czerwca,
przez cały weekend, na
grójeckim rynku trwała
wielka biesiada. Ucztę
zorganizowała ekipa Żarciowozów, która odwiedziła miasto po
raz drugi.
Żarciowozy to mobilne punkty
gastronomiczne z wyjątkowymi

przysmakami tzw. kuchni ulicznej
(ang. Street food). Obecnie to jeden z najszybciej rosnących segmentów rynku sprzedaży jedzenia. Przykłady sprzedawania żywności gotowej do spożycia na ulicach miast spotykamy już w czasach starożytnych. W Grecji sprzedawano suszone ryby, w staro-

żytnym Rzymie podawano zupę
z ciecierzycy, a Turcja od zawsze
kojarzyła się z popularnym kebabem.
Popularność Żarciowozów i tym
razem nie zawiodła, bowiem grójecki rynek tętnił życiem przez
cały weekend. Miłośników jedzenia nie odstraszyły nawet burze i
liczne opady deszczu. Ekipa podróżująca po całej Polsce rozstawiła aż 14 stanowisk z jedzeniem,
piciem i deserami.
Można było skosztować m in. tybetańskich pierogów MoMo, węgierskich langoszy, meksykańskiego burito czy tradycyjnych
burgerów wołowych. Były także lody, naleśniki czy owoce obsypane przeróżnymi posypkami.
Dodatkową atrakcją dla najmłodszych były olbrzymie dmuchane
konstrukcje do zabawy i skakania.
Cała impreza odbywała się zgodnie z obowiązującymi przepisami
bezpieczeństwa oraz higieny.

Nie śmieć i zachowaj porządek
Burmistrz Dariusz Gwiazda apeluje do
mieszkańców Grójca i naszej gminy, aby
przeciwstawili się narastającemu zjawisku
zaśmiecania przydrożnych rowów, okolicznych lasów, placów zabaw i parków.
W swoim komunikacie burmistrz pisze:„Nie możemy zachowywać się obojętnie, bo przecież stan sanitarny miasta i gminy świadczy o naszej kulturze
i o nas samych.
Dbajmy wszyscy razem o ład i porządek w naszej
małej ojczyźnie. Zapewnijmy sobie samym i przyszłym pokoleniom – naszym dzieciom i wnukom
majątek w postaci czystych chodników, ulic, terenów zalesionych, miejsc rekreacji i przede wszystkim pięknej przyrody.
Dbałość o walory krajobrazowe należy do nas
wszystkich. Pozbywajmy się nieczystości zgodnie z przepisami, przekazując je firmie odbierającej odpady. Segregujmy nasze śmieci.
Porządek i czystość w naszym otoczeniu to nie tylko estetyka, ale też zdrowie. Uporządkowana posesja nie tylko cieszy właściciela, ale przede wszystkim
poprawia nasz wizerunek. Pamiętajmy, że dla brudu i bałaganu nie ma żadnego usprawiedliwienia: jak
nas widzą, tak nas piszą”.
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Historyczne sukcesy uczniów "jedynki"
W różny sposób można mierzyć
jakość pracy szkoły: liczbą punktów
na egzaminach zewnętrznych,
średnią ocen na świadectwie,
tytułami i miejscami zdobywanymi
podczas konkursów czy zawodów
sportowych, zaangażowaniem
w działania na rzecz środowiska
lokalnego (np. wolontariat),
działalnością kulturalnoartystyczną itp.

W

Szkole Podstawowej
nr 1 im. Gabriela Narutowicza nie brakuje dowodów wskazujących na udział i zaangażowanie
uczniów oraz nauczycieli w wyżej
wymienionych obszarach.

Prestiż

Należy jednak podkreślić szczególne sukcesy szkoły, jeżeli chodzi o poziom nauczania i osiągnięcia naukowe jej podopiecznych.
W bieżącym roku szkolnym dwaj
uczniowie z klasy 8B - Michał Komorowski i Tymoteusz Jóźwik dostarczyli naszej szkole szczególnych powodów do dumy. Chłopcy
odnieśli wielki sukces w konkursie
kuratoryjnym z historii, zorganizowanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, uzyskując kolejno
tytuły laureata oraz finalisty konkursu.

Uzyskanie wysokiego miejsca w
konkursie kuratoryjnym, oprócz
ogromnej satysfakcji, daje też wymierne korzyści: laureat konkursu
przedmiotowego ma przywilej być
przyjętym w pierwszej kolejności do
każdej wybranej publicznej szkoły
ponadpodstawowej na terenie całego kraju, finalista otrzymuje określoną w systemie rekrutacyjnym liczbę
punktów, co w rezultacie także pozwala na rozpoczęcie nauki w wymarzonej placówce.
Należy podkreślić, że sukces Michała i Tymka nie był przypadkowym
wydarzeniem, ani też szczęśliwym
zbiegiem okoliczności.

Doszli do finału

Pasjonaci historii

Zdolni uczniowie

Konkurs kuratoryjny, składający
się z trzech etapów: szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego, charakteryzuje się bardzo wysokim
poziomem merytorycznym, a zakres jego treści wykracza daleko
poza podstawę programową. Nasi
uczniowie pracowali z wielkim zapałem i determinacją, przygotowując się do kolejnych etapów. Na poziomie szkolnym udział wzięło aż
4168 uczniów z całego województwa. Do etapu rejonowego zakwalifikowało się 438 uczniów, w tym
Michał i Tymoteusz. Potem, 7 lutego 2020 r., wychowankowie SP
nr 1 wraz ze 117 ósmoklasistami
zmagali się z testem finałowym.
Na każdym etapie chłopcy rozwiązywali trudny i bardzo szczegółowy test, szeroko wybiegający poza
treści podstawy programowej.

Chłopcy od początku swojej edukacji w „Jedynce” byli pasjonatami historii. Rozszerzali swoją wiedzę zdobywaną w czasie lekcji, czytając dużo dodatkowych historycznych źródeł. Na lekcjach w szkole wykazywali się ponadprzeciętną aktywnością i ogromną wiedzą.
Od kilku lat odnosili sukcesy w wielu konkursach historycznych: szkolnych, powiatowych, wojewódzkich i
ogólnopolskich (Galileo 2017/20182019/2020). Pasja historyczna Michała i Tymoteusza była widoczna
też w lokalnym środowisku.

Zwycięski duet

Od klasy piątej tworzyli „jedynkowy” tandem, który z sukcesem kończył każdy udział w prestiżowym,
powiatowym Turnieju Wiedzy o
Grójcu i Regionie „GRÓJBÓJ”. W

swoim pierwszym starcie w „GRÓJBOJU” w 2017 r. zajęli 4. miejsce.
Biorąc pod uwagę niewielkie doświadczenie reprezentantów naszej
szkoły, był to i tak duży sukces. Głód
wiedzy i duch rywalizacji skłonił ich
do jeszcze większego wysiłku. W
następnym roku wygrali „GRÓJBÓJ”, a ich wiedza wzbudziła podziw komisji konkursowej. W 2019
r. chłopcy zajęli w tym konkursie 2.
miejsce. Zabrakło im tylko jednego
punktu do zwycięstwa. W tym roku
szkolnym Michał i Tymoteusz to jedyni uczniowie w naszej szkole, którzy osiągnęli tak duży sukces naukowy, tym bardziej, że do konkursu kuratoryjnego przedmiotowego może
przystąpić młodzież ze wszystkich
szkół podstawowych województwa
mazowieckiego.

Kreatywny mentor

Z całą pewnością ogromny udział w
historycznym rozwoju chłopców ma
ich nauczyciel historii pan mgr Waldemar Gorzkowski. Aby osiągnąć
sukces w pracy nauczyciela przedmiotowca, należy nie tylko posiadać
gruntowne przygotowanie i szeroką
wiedzę, ale także umieć przekazać
ją z pasją i poświęceniem. Już od
pierwszej lekcji cała trójka nadawała na tych samych falach, chłopcy
byli wręcz zafascynowani ogromną
wiedzą swojego historyka, umiejętnością wzbudzania kreatywnej dyskusji, która zawsze była poparta rzeczowymi argumentami i faktami historycznymi.
Pan Gorzkowski umiejętnie sterował rozwojem historycznych za-

Zakończenie roku szkolnego w nowej odsłonie

Ze względu na przepisy
bezpieczeństwa wprowadzone w
związku z COVID-19, w szkołach
nie było uroczystych akademii
zwieńczających całoroczne
trudy edukacji, ale za to w naszej
pamięci pozostaną wzruszające
przemówienia i mnóstwo
pozytywnych emocji.

R

edakcja „Życia Grójca” odwiedziła największe podstawówki w naszej gminie, aby przyjrzeć
się jak przebiegało wręczanie świadectw i dyplomów w „epoce koronawirusa”.

Bezpieczeństwo priorytetem

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr
1 w Grójcu im. Gabriela Narutowicza zdecydowała, że w czwartek 25
czerwca zostaną wręczone świadectwa klasom ósmym, a drugiego dnia
klasom trzecim. Ustalono, że klasy
będą przychodziły do szkoły co godzinę, zgodnie z kolejnością.
Wychowankowie SP nr 1 wchodzili

na teren szkoły pojedynczo, gdzie na
głównym korytarzu czekała dyrekcja
z przygotowanymi świadectwami.
Uczniowie pozostałych klas będą
musieli poczekać na swoje świadectwa do nowego roku szkolnego, jak
tylko sytuacja epidemiczna się poprawi - czytamy na profilu społecznościowym Facebook szkoły.
W „Dwójce” (PSP nr 2 im. Józefa Wybickiego) też postawiono na
bezpieczeństwo i zdrowie dzieci
oraz pedagogów. Tutaj przez dwa
dni rozdano świadectwa wszystkim
uczniom i oddziałom przedszkolnym. W pierwszej kolejności odbierały swoje świadectwa klasy 7,8,
wchodząc do starego budynku szkoły z zachowaniem dwumetrowych
odstępów. Wyjście ze szkoły zostało
zorganizowane przez budynek sali
gimnastycznej tak, aby młodzież
mogła zachować bezpieczny dystans. W ten sam sposób przygotowano się na przyjęcie klas 4-6. Pion
młodszy, klasy 1-3, odbierał swoje
świadectwa przed nowym budyn-

kiem SP nr 2, a grupy przedszkolne ulokowano przy wejściu na plac
zabaw i halę sportową. Ósmoklasiści i uczniowie klas 4-7 ze wszystkich szkół gminnych, którzy otrzymali czerwony pasek na świadectwie, dostali od Burmistrza Gminy i
Miasta Grójec książkę pt. „Wyznania ratuszowych duchów" ukazującą historię Grójca. Ponadto do najzdolniejszych uczniów kończących
szkołę trafiły koszulki z napisem:
„Jesteś dumą gminy Grójec".

GMINNE SZKOŁY ODEBRAŁY
KOLEJNE LAPTOPY

To już kolejne dofinansowanie pozyskane ze środków Ministerstwa Cyfryzacji, które
nie wymaga wkładu własnego gminy. Poprzednie opiewało na sumę 100 000 zł. Zakupiony z programu sprzęt trafił do najbardziej potrzebujących uczniów, a po okresie
pandemicznym laptopy i tablety wrócą do szkół, gdzie będą
służyć do prowadzenia zajęć.

Gmina Grójec, zarówno z
obecnego jak i poprzedniego dofinansowania, uzyskała maksymalną kwotę przysługującą Jednostkom Samorządu Terytorialnego. Tylko w
tym roku, od stycznia do końca maja, Urząd Gminy i Miasta
Grójec uzyskał ponad 450 tys.
zł dotacji na rzecz inwestycji
gminnych.
Z powodu stanu epidemii wiele wniosków jeszcze czeka
na rozpatrzenie. Zeszły rok –
2019 zakończono kwotą 3 367
524 zł otrzymanych dotacji.
Należy mieć nadzieję, że rok
2020 przyniesie równie owocne efekty w tym względzie.
Info. UGiM Grójec

interesowań Tymoteusza i Michała. Często podsuwał im interesujące
publikacje i źródła, których treść stawała się przedmiotem żywiołowych
dyskusji. Nie zawsze kończyły się
one kompromisem. Obaj chłopcy
podkreślają, że właśnie dzięki lekcjom historii nauczyli się logicznego myślenia, przyczynowo-skutkowego wnioskowania, konstruktywnej krytyki, a co najważniejsze, została im zaszczepiona inspiracja w
studiowaniu i poszukiwaniu faktów

historycznych.
Oprócz opieki merytorycznej pan
Gorzkowski zawsze wspierał chłopców psychicznie, motywował, dodawał otuchy i zapału do pracy.
Przykład chłopców doskonale pokazuje, że „nauczyciel tylko otwiera uczniowi drzwi wiedzy, ale uczeń
musi wejść w nie sam”.
Chłopcom i panu Waldemarowi
Gorzkowskiemu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
K.K i A.J.

Matury

szyć liczbę sal i opracować specjalne
procedury związane z wchodzeniem
do szkoły, a blisko 2-metrowe odstępy między ławkami, zakaz pożyczania przyborów i konieczność używania maseczek w każdej sytuacji poza
pracą z arkuszem przy ławce potęgowały dodatkowy stres.
Maturzyści przez pierwsze dni zdawali egzaminy z języka polskiego,
matematyki i języka angielskiego, od
15 czerwca rozpoczęły się egzaminy z przedmiotów dodatkowych zdawanych na poziomie rozszerzonym.
Egzaminy kończą się 26 czerwca, a
na wyniki poczekamy do 11 sierpnia.
Wszystkim zdającym życzymy bardzo dobrych wyników.

2 czerwca burmistrz Dariusz
Gwiazda przekazał sprzęt
komputerowy gminnym
placówkom oświatowym w
ramach programu "Zdalna
Szkoła Plus" za łączną kwotę
105 tys. zł.

8 czerwca 2020 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w
Grójcu 84 tegorocznych absolwentów przystąpiło do egzaminu maturalnego, odbywającego się tylko w
części pisemnej (zrezygnowano z
części ustnej).
Abiturienci, zgodnie z procedurami, przyszli w maseczkach ochronnych, stali w bezpiecznych odległościach i po dokładnej dezynfekcji rąk mogli wchodzić do sal egzaminacyjnych. W związku z „dystansem społecznym” trzeba było zwięk-

Wakacje!

Rzeczywistość, z którą wszyscy musieli się zmierzyć, nie była łatwa.
Trud włożony w zajęcia zdalne wiązał się ze zwiększonym zaangażowaniem uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Na koniec nie zabrakło
wzruszeń, życzono sobie udanych
wakacji i powrotu do normalności.
Szymon Wójcik
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Zmiany w "Dwójce"
W Publicznej Szkole
Podstawowej nr 2 imienia Józefa
Wybickiego szykują się zmiany
kadrowe. Od kolejnego roku
szkolnego placówka będzie
miała nowego dyrektora. Po
20 latach zarządzania grójecką
„Dwójką” Mariusz Wojno
postanowił, że nie będzie
ubiegał się o kolejną kadencję
w ramach konkursu. Pozostanie
on na stanowisku nauczyciela
historii w PSP nr 2 oraz wesprze
swoich nauczycieli cennym
doświadczeniem, piastując
funkcję jednego z zastępców
dyrektora. Do momentu
ogłoszenia kolejnego konkursu
obowiązki p.o. dyrektora
przejmie Dariusz Fijałkowski
- jeden z obecnych zastępców
dyrektora Wojno.

M
roku 2000.

ariusz Wojno został
dyrektorem w wyniku konkursu przeprowadzonego
w

Reforma i przeprowadzka

Z pewnością nie był to łatwy
okres dla szkół podstawowych, a
to przede wszystkim z powodu reformy oświaty, która powołała do
życia gimnazja, co spowodowało,
że ze szkół podstawowych odeszły
klasy siódme i ósme, stając się odpowiednio klasami pierwszą i drugą w gimnazjach. Wiązało się to
ze zmniejszeniem liczby uczniów
w szkole, a także z redukcjami etatów nauczycielskich oraz obsługi.
Przez całe lata, do 2017 r., szkoła funkcjonowała jako sześcioletnia szkoła podstawowa. W związku ze wspomnianą wyżej reformą
władze Gminy i Miasta Grójec postanowiły umieścić nowo sformowane gimnazjum grójeckie w dotychczasowej szkole nr 2, przy ulicy Polnej 17. Obok wystawiono w
latach 2000-2001 nowy budynek
dla szkoły podstawowej. Został on
oddany do użytku 17 lipca 2001 r.
Do dnia 1 września tego roku dyrektor wraz z obsługą szkoły, przy
wydatnej pomocy żołnierzy z jed-

nostki wojskowej w Ogrodzienicach (ówczesna wiceburmistrz,
Grażyna Stolarska, porozumiała
się z dowódcą jednostki płk Mirosławem Sobiesiakiem), przeniósł
wyposażenie szkoły do nowego
budynku. Zatem od 2001 r. szkoła rozpoczęła swoją działalność w
nowym budynku, poświęconym
przez Prymasa Polski Kardynała
Józefa Glempa.

Rozwój

W roku 2002 po raz pierwszy w
szkole odbył się sprawdzian kompetencji szóstoklasisty. Przez cały
okres istnienia szkoły podstawowej szóstoklasiści z „Dwójki”
osiągali bardzo wysokie wyniki na
sprawdzianach. W tym okresie nastąpiły też pewne zmiany w składzie dyrekcji szkoły – dotychczasowa wicedyrektor Jolanta Sitarek
została w 2002 r. dyrektorem PSP
nr 1, a jej następcą została Ewa
Stasiak. Razem z drugą wicedyrektor Krystyną Krawczykowską
tworzyły z dyrektorem Wojno kadrę zarządzającą placówką nieprzerwanie do 2018 r.
Szybko postępował proces wyposażania szkoły w nowoczesne pomoce. Placówka otrzymała pracownię informatyczną, założono sieć internetową we wszystkich salach lekcyjnych, w bibliotece i w świetlicy szkolnej. Zainstalowano rzutniki multimedialne
w poszczególnych salach, dzięki
czemu można było prowadzić zajęcia bez podręczników za pomocą Internetu.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
W gminie Grójec, tak jak i w całym kraju, odbyły się egzaminy dla
uczniów kończących szkołę podstawową. We wszystkich naszych
placówkach zostały zachowane zasady bezpieczeństwa zgodne z
wytycznymi MEN.
Pierwszy egzamin, z języka polskiego, przebiegł bez żadnych zakłóceń. Przystąpiło do niego 250 ośmioklasistów z całej gminy: z PSP
nr 1 – 128, z PSP nr 2 – 58, z PSP nr 3 – 26, z PSP w Bikówku – 13, z
PSP w Częstoniewie – 5 i z PSP w Lesznowoli – 20.
Uczniowie wychodzili w radosnych nastrojach, zadowoleni zwłaszcza z faktu, iż wśród zadań nie pojawiła się rozprawka.
W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Grójcu na prośbę Burmistrza Dariusza Gwiazdy, żołnierze 6. Mazowieckiej Brygady Obrony
Terytorialnej tuż przed wejściem na salę egzaminacyjną sprawdzali indywidualnie ciepłotę ciała w ramach prewencji przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Po 2005 r. trwał proces doskonalenia kadry nauczycielskiej, wielu
nauczycieli zdobyło nowe kwalifikacje. Zatrudniani byli nowi, młodzi nauczyciele. W 2010 r. ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora szkoły, w wyniku którego ponownie powierzono je Mariuszowi Wojno (do 2015 r.). W
tym okresie szkoła została objęta
reformą sześciolatków, które trafiły do pierwszej klasy w 2012 r.
Przeprowadzono kolejne remonty
i modernizacje, zakupiono nowe
ławki i krzesła dostosowane do
wzrostu sześciolatków.

Kolejna reforma

W 2017 r. PSP nr 2 w Grójcu, w ramach kolejnej reformy, wchłonęła
uczniów grójeckiego Publicznego
Gimnazjum. Tym samym wróciła
do swojej siedziby przy ulicy Polnej 17. Była to kolejna wielka reforma oświaty, którą musiał przeprowadzić dyrektor Wojno wraz
ze swoim zespołem nauczycieli.
W 2018 r. powołano nowych zastępców dyrektora Wojno, a byli
to: Agata Pachocka i Dariusz Fijałkowski. Nie tylko z sukcesem
zakończono działalność oddziałów gimnazjalnych, ale przeprowadzono do nowego (starego) budynku oddziały klas 4-8. Jednocześnie postępował trudny proces racjonalizacji zatrudnienia – z
dwóch dużych szkół stworzona
została, co prawda duża, ale jedna
szkoła. Siedziba PSP nr 2 jest także tymczasową siedzibą PSP nr 1,
co niesie ze sobą dodatkowe pro-

blemy z bazą lokalową. Wszystkie trudności są jednak stopniowo
przezwyciężane. Dobiega właśnie
koniec czwartej już, pięcioletniej,
kadencji.

Lider oświaty w regionie

W ciągu 20 lat dyrektorowania
Mariusz Wojna ściśle współpracował z kolejnymi burmistrzami Grójca: Piotrem Papajem,
Jackiem Stolarskim i Dariuszem
Gwiazdą. Współpraca układała
się wzorcowo. Organ prowadzący szkołę, Gmina i Miasto Grójec,
zawsze pozytywnie odpowiada na
zgłaszane potrzeby szkoły oraz na

Mariusz Wojno: Być mądrym mądrością swoich nauczycieli
Z dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Grójcu rozmawia Szymon Wójcik.
Jak zaczęła się Pana przygoda
z nauczaniem?
To wszystko zaczęło się już w IV
klasie LO. Przez większość swojego dzieciństwa wyobrażałem
sobie, że będę oficerem Wojska
Polskiego, ale moja wada wzroku pozbawiła mnie możliwości podjęcia studiów oficerskich
i wybrałem pedagogikę. Historia od zawsze była moim ulubionym przedmiotem, więc wybrałem ten kierunek na Uniwersytecie Warszawskim (od trzeciego roku specjalizacja nauczycielska). Po studiach podjąłem
pracę w Zespole Szkół Zawodowych w Grójcu, gdzie zbierałem
doświadczenia belferskie dziewięć lat.
Czy czuje się Pan spełniony zawodowo?
Powiem tak, przez okres 20 lat
przeżyłem kilka reform i dużych zmian prawa oświatowego.
Tak, czuje się spełniony zawodowo. Przeprowadziłem szkołę

przez niejeden sztorm, wywołany różnymi sytuacjami w kraju,
i wydaje mi się, że szkoła, która w tym momencie jest jednym
z liderów w regionie, dzięki mojemu zaangażowaniu w kierowanie nią, jest na odpowiednim
poziomie dydaktycznym i wychowawczym. Ze swojej strony
chciałbym też złożyć serdeczne podziękowania radzie pedagogicznej, ponieważ przyjąłem
taką zasadę od swojego zacnego poprzednika, Józefa Radkiewicza, który był moim pierwszym dyrektorem, że każdy dyrektor powinien być mądry mądrością rady pedagogicznej. Powinien zasięgać tam informacji,
wsłuchiwać się w opinie, i dopiero wtedy podejmować decyzję. Ja w ciągu 20 lat wymieniłem już prawie skład rady pedagogicznej, już bardzo niewielu nauczycieli pracuje takich,
którzy zaczynali ze mną w 2000
r. Myślę, że obecny zespół na
pewno sprosta wyzwaniom cze-

Dyrektor Mariusz Wojno.

kającym na nas w nadchodzących latach.
Jak wygląda zakończenie roku

szkolnego w nowych warunkach
sanitarno-epidemiologicznych?
Zdecydowaliśmy się rozdać
świadectwa uczniom bezpośrednio i, z uwagi na dużą liczbę młodzieży, podjęliśmy decyzję, że zrobimy to w dwa dni. W
czwartek 25 czerwca zaczęliśmy
rozdawać pierwsze świadectwa
klasom siódmym, następnie klasom ósmym i, po 16:00, klasom
trzecim. Z rozmów przeprowadzonych z rodzicami wynika, że
są zadowoleni z tego, że przestrzegamy wszystkich wymogów
bezpieczeństwa. Dzieci nie mają
ze sobą bezpośredniego kontaktu, zachowując bezpieczne odległości. Dodatkowo jest satysfakcja z osobistego odebrania swoich świadectw, dyplomów czy
też wyróżnień.
Jakie wyzwania czekają gminną oświatę?
Wyzwania dla gminy są oczywiście pokłosiem polityki oświatowej naszego państwa (rządu).
Przede wszystkim mamy dwie

propozycje i wnioski wypływające
od dyrekcji i rady pedagogicznej.
W tym czasie szkoła wzbogaciła
się o nowoczesne pomoce dydaktyczne, została zinformatyzowana,
uczestniczyła w wielu konkursach
i programach, w wyniku których
uzyskała środki lub sprzęt służący uczniom w procesie dydaktycznym. Przy szkole funkcjonuje Międzyszkolny Klub Sportowy,
którego zawodnicy zajmują czołowe lokaty w kraju w koszykówce
chłopców i dziewcząt. Szkoła postrzegana jest jako jeden z czołowych liderów oświatowych w regionie.
Szymon Wójcik
bardzo duże szkoły nr 1 i nr 2
oraz szkołę nr 3, która mieści się
w zabytkowym budynku, wymagającym nieustannych remontów. Wiem, że obecne władze
gminy planują budowę nowego budynku i przeniesienie tam
PSP nr 3. To będzie bardzo fajna
sprawa, ponieważ, jeśli uda się
zbudować szkołę na miarę XXI
w., to z pewnością rodzice z innych szkół też będą chcieli posyłać tam swoje dzieci. Jest to priorytet na najbliższe lata.
Jak wyobraża sobie Pan swoją
emeryturę?
Do emerytury mam jeszcze 13
lat. Jeśli pozwolą mi popracować, to dalej chętnie będę nauczał historii. Chciałbym też doczekać wnuków i poświęcić im
swój wolny czas.
Czy jest coś, co chciałby Pan
przekazać swojemu następcy?
Przede wszystkim, jak już wspomniałem, żeby starał się być mądry mądrością nauczycieli. I
zgodnie ze starą, chińską zasadą
– najpierw trzy razy pomyśl, zanim coś zrobisz (śmiech).

6 MIASTO I GMINA
MOŻNA ODDAWAĆ ODPADY ROLNICZE
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii
rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.
Dzięki wsparciu w formie dotacji gmina Grójec otrzyma kwotę 25 000,00 zł, co pozwoli na unieszkodliwienie około 50 ton odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych. W związku z powyższym informujemy o
możliwości odbioru odpadów w postaci: odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów,
opakowań po nawozach i typu Big Bag.
Oddawane odpady muszą być posegregowane, oczyszczone i związane. Frakcje nie mogą być ze sobą
zmieszane (mogą być na jednej przyczepie, ale nie może być np. siatka zawinięta w folii).
Odpady, o których mowa powyżej, powinny zostać dostarczone przez rolników we własnym zakresie do
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), znajdującego się w miejscowości Kobylin 1D, 05-600 Grójec w dniach 6-10 lipca 2020.
Godziny otwarcia PSZOK:
poniedziałek od 9.00 do 17.00
wtorek, czwartek i piątek od 8.00 do 16.00
środa od 10.00 do 18.00
Odbiorcą odpadów rolniczych jest: EKO-FIT Odpady Przemysłowe

Zagadka śniętych ryb
W maju koło Polskiego Związku Wędkarskiego (PZW) nr 17 w Piasecznie
opublikowało na swojej stronie informacje o zanieczyszczeniu rzeki
Jeziorki. Redakcji "Życia Grójca" udało się dowiedzieć, co jest przyczyną
takiego stanu.
"Ciemne, nieprzejrzyste wody, na których powierzchni widoczny jest rodzaj kożucha/nalotu, a w toni i przy
brzegach obserwowano śnięte ryby" –
czytamy na stronie PZW nr 17. Po telefonie do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego interweniowały służby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska(WIOŚ).
Pierwszych oględzin Jeziorki dokonano w Prażmowie, gdzie po wspólnych działaniach stwierdzono o potrzebie zbadania wpływu rzeki Kraski
do Jeziorki w miejscowości Gościeńczyce. W wyniku dochodzenia wskazano , że nieczystości wzięły się z rzeki Kraski, a dokładniej z jej dopływu
– Molnicy (przy DK50).

Podejrzenia

W pierwszej kolejności podejrzenia
padły na oczyszczalnię ścieków w
Kobylinie, zarządzaną przez Zakład
Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu.
Wstępna analiza wykazała co prawda
lekkie przekroczenia normy czystości
ścieków, ale nie do takiego stopnia,
żeby długotrwale zanieczyszczać koryto rzeki. Według sporządzonej notatki służbowej dokonano oględzin
wylotu ścieków na terenie oczyszczalni oraz ujścia ścieków do rzeki
Molnicy. 2 maja na oględzinach koryta rzeki oraz wylotu ścieków do Molnicy obecni byli także: przedstawiciel

Straży Rybackiej i inspektorzy WIOŚ
z Warszawy. W dniach 2 i 5 maja pobrano chwilowe próbki ścieków do
analizy. Ścieki wypływające z oczyszczalni były klarowne z niewielką zawartością lekkiej zawiesiny, woda w
rzece, zarówno przed jak i po wylocie ścieków, była lekko mętna, co zapewne było wynikiem jej podwyższonego stanu po ostatnich opadach deszczu. Po pobraniu próbki ścieków inspektorzy WIOŚ wykonali kilka zdjęć
ujścia ścieków do koryta rzeki Molnicy. Widać na nich, że ściek jest klarowny, przezroczysty z niewielką ilością zawiesiny. Nie stwierdzono zalegającego osadu na brzegach koryta
rzeki. Zbadane próbki w laboratorium
WIOŚ wykazały chwilowe przekroczenie zawartości zawiesiny i związanego z nią parametru BZT5 oraz azotu (wartość w granicy niepewności
pomiaru). Wykonane analizy ścieków
i oględziny wylotu oraz koryta rzeki
Molnicy wykazały, że na oczyszczalni
nie wystąpiła żadna sytuacja awaryjna
powodująca wydostanie się zagnitego
osadu lub nieoczyszczonych ścieków
w ilości, które widoczne byłyby w korycie rzeki Molnicy.
Warto dodać, iż jakość wody w Molnicy jest w bardzo dużym stopniu uzależniona od intensywności opadów,
ponieważ w istocie rzeczy jest ona
strugą przepływajacą przez zmienne

i w różny sposób użytkowane tereny
(łąki, rowy, pola, torfowiska, sady, zagajniki itp.).

Za dużo deszczu

Bezpośrednią przyczyną wydostania się nieoczyszczonej wody do koryta rzeki są obfite opady deszczu w
ostatnim czasie. Zgodnie z § 8 ust. 3
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żegługi Śródladowej, z
dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu
wód opadowych lub roztopowych do
wód lub do urzadzeń wodnych, przekroczenia norm, które wystąpiły przy
tak obfitych opadach deszczu, są dopuszczalne.
– Takie sytuacje zdarzają się w naszej oczyszczalni bardzo rzadko. W
2018 roku zmieniło się prawo odnośnie przyłączania instalacji sanitarnej do gminnej kanalizacji deszczowej. Obecnie duża część kanalizacji jest podłączona niezgodnie z nowymi przepisami wodno-prawnymi
i warunkami technicznym – zauważa
prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu (ZWiK) Paweł Spława-Neyman. – To oznacza, że w momencie obfitych opadów deszczu do

oczyszczalni może dopływać dwa
albo nawet trzy razy więcej wody pomieszanej ze ściekami z miasta. Żeby
to zrozumieć, można dodać, że ścieki
komunalne, które trafiają na oczyszczalnię, żeby były oczyszczone i wypuszczone w stanie pożądanym do
rzeki, potrzebują minimum 6-8 godzin przetwarzania, dla uzyskania odpowiedniego składu pod względem
biologicznym i chemicznym – dodaje prezes ZWiK.

Muł w korycie

Zdaniem Grzegorza Woźniaka, kierującego oczyszczalnią w Kobylinie,
mogło też dojść do opróżnienia dużego zbiornika z nieczystościami (szambo bezodpływowe, zamulony staw)
lub niepożądanego otwarcia śluz lub
jazów w innych zbiornikach (tamy na
rzekach, stawy).
– Tak duże zanieczyszczenie wody
skutkujące śnięciem ryb może być
spowodowane jedynie bardzo gwałtownym poderwaniem dużej ilości mułu nagromadzonego w korycie rzeki wraz z dużym dopływem
zanieczyszczeń z pól, sadów, ulic i
przydrożnych rowów podczas bardzo
gwałtownego opadu deszczu w połączeniu z substancjami toksycznymi
(herbicydy, nawozy, substancje ropopochodne itp.) lub – co wydaje się bardziej prawdopodobne – w zaistniałej
sytuacji, opróżnieniem jakiegoś dużego zbiornika (może kilku) z toksycznymi ściekami albo zagnitym osadem, bądź zanieczyszczonego stawu
(osadnika) z zagnitym mułem – mówi
Woźniak.

Olej rzepakowy?

22 czerwca pracownicy ZWiK dokonali oględzin około dwulikometrowego odcinka koryta rzeki Molnicy powyżej ujścia z oczyszczalni, od stacji paliw PKN Orlen przy E-7 do mostu przy ul. Armii Krajowej przy centrum handlowym Dekada. Z przeprowadzonych wstępnych analiz ustalono, że ciemny, tłusty nalot to prawdopodobnie olej rzepakowy i resztki paliwa pochodzące z kraksy cysterny,
która miała miejsce pod koniec grudnia 2019 roku. Wówczas z ciężarówki wylało się ok. 25 ton tej substancji. Prawdopodobnie wszystko zostało spłukane z jezdni na teren trawnika
stacji benzynowej i dostało się przez
rowy oraz separatory do Molnicy.
Podczas pogody bezdeszczowej stało
to w zbiornikach i rowach, a kiedy pojawiały się ulewne deszcze, substancje te trafiały bezpośrednio do rzeki.
Zdaniem ZWiK doszło do sporych
zaniedbań w kwestii zabezpieczenia
terenu po wypadku tej cysterny, ponieważ olej nie powinien zostać spłukany do rowów i – co za tym idzie –
trafić do Molnicy.
– Zalegający olej w separatorach, po
obfitych opadach deszczu był wypłukiwany i dopływał bezpośrednio do
rzeki – wskazuje prezes ZWiK.
Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Grójec zajął się
już tą sprawą, a ZWiK Grójec wysłał
próbki wody do niezależnego laboratorium. O wynikach przeprowadzonych badań będziemy informowali na
bieżąco.
Szymon Wójcik
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Pomoc dla "Tasiora"

– Pomagamy, ile możemy, ale cały czas jest potrzebne wsparcie dla Mariusza „Tasiora”
Tkaczyka – mówi były żołnierz Jednostki Wojskowej GROM, prezes Zarządu Fundacji
SPRZYMIERZENI z GROM Grzegorz Wydrowski w rozmowie z Tomaszem Plaskotą.
Co decyduje o skutecznym
przebiegu rehabilitacji?
Ważne jest wsparcie rodziny, znajomych, sąsiadów, kolegów. Podstawą jest zainteresowanie. Osoby, które przeszły wypadki czy
choroby bardzo rzadko dzwonią do kogoś, żeby porozmawiać
czy poprosić o pomoc. Jeżeli jeden ze znajomych przynajmniej
raz w miesiącu zadzwoni do rehabilitanta, zbierze się kilkadziesiąt
rozmówców. Wystarczy zadzwonić i zapytać co słychać, jakie robi
postępy w rehabilitacji, jakie ma
plany na przyszłość albo powspominać stare dzieje. Rehabilitanci nie potrzebują wsparciu w stylu: „a co ty teraz będziesz robił,
jak sobie dasz radę”. Nie potrzebują też współczucia, bo oni już
to przerobili w sobie. Potrzebują
zastrzyku dobrej energii, kopa do
przodu, podania silnej ręki.
Z myślą o wsparciu „Tasiora”
powstał projekt o tajemniczej
nazwie „1047”. Na czym on polega?
Pomysłodawcą i szefem projektu jest Damian Ligocki. Nazwa
1047 nie jest przypadkowa, tyle
kilometrów ma Wisła od źródła
na Baraniej Górze do ujścia w
Bałtyku. Byli żołnierze płyną kajakami Wisłą, żeby zwrócić uwagę na trudną sytuację weteranów i
zebrać pieniądze na leczenie potrzebujących. Projekt 1047 będzie co roku dedykowany innej
osobie. W tym roku spływ Wisłą
był dedykowany Piotrkowi „Ziębie” Ziębakowskiemu, żołnierzowi 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, który 11 listopada 2019 r. w wyniku pożaru mieszkania został ciężko poparzony i traci wzrok.
Pan też płynął?
Tak, płynęło nas czterech. Dołożyliśmy kilka dodatkowych kilometrów od siebie, popłynęliśmy
starorzeczem Wisły do Zatoki
Gdańskiej przy Westerplatte i fi-

niszowaliśmy przy twierdzy Wisłoujście.
Cała trasa zajęła nam 14 dni. Warunki były ciężkie, w sumie mieliśmy tylko dwa dni słoneczne,
przez resztę czasu padał deszcz
i wiał północny i północnowschodni wiatr, więc płynęliśmy
pod wiatr i pod fale. Między Płockiem a Włocławkiem fale sięgały
nawet do półtora meta. Było dosyć ciężko i trochę niebezpiecznie. Ja nie służyłem z „Tasiorem”
ani z „Ziębą”, byłem w GROMie,
a oni w innych jednostkach, ale
uznałem, że swoim udziałem w
akcji podkreślę słuszny cel, czyli
wsparcie dla kolegów weteranów
z innych formacji.
Na czym opiera się dobór ludzi
do jednostek specjalnych?
Nabór jest prowadzony na podstawie kwalifikacji na konkretne
stanowiska. Selekcja służy temu,
żeby już na etapie doboru ludzi
do jednostek przyjmować osoby odpowiednio zmotywowane oraz przygotowane fizycznie i
psychicznie. Jak mawiał śp. gen.
Petelicki, selekcja w jednostce
GROM trwa ciągle. Podczas służby psycholog cały czas obserwuje
żołnierza, żeby stwierdzić, czy on
nadaje się do służby.
A dlaczego miałby się nie
nadawać?
Na kandydata mogą wpływać
różne czynniki: rozwód, choroba w rodzinie, czy też wiele innych kwestii. A w czasie
służby mogą one wpłynąć na bezpieczeństwo jego i jego kolegów,
a nawet całej operacji na misji.
Co jest najważniejsze w szkoleniu, które przechodzi żołnierz sił
specjalnych?
W Zespołach Bojowych JW
GROM jest takie powiedzenie:
„Trenuj jakbyś walczył, walcz,
jak zostałeś wytrenowany”. Dlatego najwięcej wypadków zdarza
się na treningach, a nie na misjach,

ponieważ treningi są bardzo realistyczne i wymagające. Wyjazd na
misje i przeprowadzenie operacji
wiążą się z dużym ryzykiem, ale
wszyscy żołnierze jednostek specjalnych są do nich odpowiednio
psychicznie i fizycznie przygotowywani.
Kto nie może być żołnierzem sił
specjalnych? Jakie cechy i predyspozycje dyskwalifikują człowieka?
Fizyczne elementy u żołnierzy sił
specjalnych można wytrenować.
Motywacji do poświęcenia się dla
innego człowieka z narażeniem
własnego życia i zdrowia nie da
się nauczyć, to trzeba mieć w genach. Można o tym opowiadać, ale
jak trzeba przejść selekcję i ciężkie szkolenie, to już chętnych nie
ma. Większość z takich, co chcieli służyć, ale im coś przeszkodziło, ma swoje kanały na YT i rozbija nazewnictwo sprzętu na atomy
(itd.) albo godzinami pisze o strzelaniu i taktyce, oczywiście krytykując wszystkich praktyków.

Pierwszy z lewej Mariusz Tasior (fot. Facebook Fundacji Sprzymierzeni z Grom).

Jeżeli ktoś będzie grał na siebie i
chciał błyszczeć, zostanie naturalnie odrzucony przez grupę. Doskonale atmosferę jednostek specjalnych oddaje powiedzenie starego
bosmana z Navy SEAL’s: „Jeżeli przychodzisz do nas dla orderów
i poklasku, to źle trafiłeś. Siły specjalne nie są dla ciebie”.
16 czerwca minęła ósma rocznica
śmierci twórcy JW GROM gen.
Sławomira Petelickiego (19462012). Jak go pan wspomina?
Jako wybitnego dowódcę i wielkiego wizjonera. Współczesne polskie wojska specjalne są realizacją
jego rozszerzonej wizji JW GROM
sprzed ponad trzydziestu lat. Kiedy przychodziłem do GROMu, w
1998 r., już wówczas trenowaliśmy
wspólne działania naszych jednostkowych pilotów, jednostek zabezpieczenia i wsparcia oraz kordonów wewnętrznych i zewnętrznych. Szkoda tylko, że pomysły
gen. Petelickiego zostały skopiowane przez inne osoby i wprowadzone w życie jako ich własne.

Każdego można wytrenować?
Oczywiście. Jeżeli człowiek nie boi
się wody, nie ma wrodzonej klaustrofobii czy innych ukrytych wad.
można go wytrenować. Wiadomo,
że nie będzie olimpijczykiem, ale
w siłach specjalnych nie ma ludzi,
którzy są super w jednej dyscyplinie. Trzeba być średnim we wszystkim. Na tym polega przewaga sił
specjalnych. Ludzie mają swoje
ulubione dziedziny, jedni lubią biegać, inni pływać, a jeszcze inni skakać ze spadochronem. Wtedy przydziela się ich do grupy najlepiej odpowiadającej ich umiejętnościom.
Jak mawiał gen. Petelicki: w siłach
specjalnych liczy się średnia. Olimpijczyk wyspecjalizowany w jednej dyscyplinie nie da sobie rady w
siłach specjalnych. Służba w takich
jednostkach na pewno nie jest zajęciem dla egoisty, bo koleżeństwo
i dbanie o drugiego człowieka jest
podstawą Oddziałów Bojowych.

Służył pan pod jego dowództwem na polu walki?
Nie, chociaż byłem na pięciu misjach zagranicznych jako żołnierz
GROM. Pan Generał był na misji
na Haiti, a później zajmował się dowodzeniem i szeroko rozumianym
administrowaniem całej jednostki. Przyjmował mnie do GROMu,
mam legitymację z jego podpisem.
Po skończeniu kursu podstawo-

Niedawno ukazała się biografia
Zuzanny Ginczanki, nieco
zapomnianej polskiej poetki
okresu międzywojennego. Izolda
Kiec w swojej książce „Ginczanka.
Nie upilnuje mnie nikt”, dostępnej
już w MGBP w Grójcu, próbuje
zrekonstruować fascynujące losy
poetki i stworzyć jej emocjonalny
portret.
uduje go na podstawie
dokumentów - fotografii,
listów, wspomnień. Odwołuje się też do poezji
Ginczanki. Jednak postać ta jest tak
wielowymiarowa, że wymyka się
wszelkim opisom.

B
Rodzina

Zuzanna Ginczanka urodziła się w
1917 r. w Kijowie w rodzinie żydowskiej. Jej prawdziwe nazwisko brzmiało Gincburg. Rodzice
Zuzanny z kilkumiesięczną córką
przybyli do Równego, gdzie mieszkała babcia bohaterki Chaja Sand-

berg, prowadząca skład apteczny. Wkrótce ojciec, Szymon Gincburg, opuścił rodzinę. Wyjechał do
Niemiec, tam ożenił się powtórnie i wraz z żoną wyemigrował
do Nowego Jorku, gdzie był kierownikiem fabryki jedwabiu. Matka Zuzanny wyszła za mąż za dużo
młodszego mężczyznę i wraz z nim
wyjechała do Hiszpanii.

Równem, przed każdymi świętami Bożego Narodzenia ozdabiała
wystawę sklepu swojej babci jako
anioł. Klęczała nieraz bardzo długo w białej sukience, ze skrzydłami
i przepaską na czole. Autorka biografii uważa, że jest to pewna metafora jej losu, życia za szybą, uniemożliwiającego porozumienie z
otoczeniem.

Szkoła i anioł

Na salonach Warszawy

Największy wpływ na wychowanie Zuzanny miała babcia, która dbała o jej wszechstronną edukację. Przyszła poetka uczęszczała do francuskiego prywatnego
przedszkola, uczyła się gry na pianinie. W domu mówiło się po rosyjsku, ale Ginczanka podjęła naukę w polskiej szkole – w Gimnazjum Państwowym im. Tadeusza
Kościuszki. Z okresu szkolnego
pochodzą jej pierwsze próby literackie.
Kiedy Zuzanna była uczennicą w

W pierwszych próbach literackich wspierał Zuzannę Julian Tuwim. Jej wiersz został wyróżniony w konkursie „Wiadomości Literackich”. Po maturze zdanej w
1935 r. wyjechała do Warszawy.
Budziła powszechne zainteresowanie swoją niezwykłą, egzotyczną
urodą, talentem, inteligencją i elegancją. Spotykała się ze skamandrytami w Ziemiańskiej, znała Tuwima i Gombrowicza. Mimo że
tak powszechnie uwielbiana i adorowana, nie mogła jednak znaleźć

Zuzanna Ginczanka

Renesans zapomnianej poetki?

szczęścia i spełnienia w miłości. W
1936 r. rozpoczęła studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Był to czas
getta ławkowego i antysemityzmu,
czego również doświadczyła.

Wojna i śmierć

W lipcu 1939 r. napisała jeden z
najbardziej tajemniczych utworów: nadzieja miesza się z niepokojem – nadchodzi miłość czy woj-

wego wręczył mi szary beret, który jest największym wyróżnieniem
dla żołnierzy Oddziałów Bojowych GROM. Był też na moim
pożegnaniu, kiedy odchodziłem
na rentę z jednostki.
Czy wszystkie okoliczności samobójczej śmierci gen. Petelickiego zostały wyjaśnione?
Jak powiedział jeden z naszych
dowódców, pułkownik Piotr Gąstał, jeżeli ktoś, wie coś więcej
niż ustaliło śledztwo, niech podzieli się swoją wiedzą z prokuraturą. A jeżeli tego nie robi, to
niech swoją opinię zostawi dla
siebie.
Niektórzy postrzegają wyjazdy
polskich żołnierzy na misje zagraniczne wyłącznie w kategorii dobrego zarobku. Był pan
na pięciu misjach zagranicznych, jak pan odnosi się do takich opinii?
Takie oceny są śmieszne i krzywdzące dla żołnierzy. Ciekawe, czy
ktoś, kto tak ocenia żołnierzy wyjeżdżających na misje, za 12.000
czy 15.000 tysięcy złotych miesięcznie zdecyduje się narazić
swoje życie, zdrowie i przyszłość
rodziny? Przecież na niektórych
stanowiskach w korporacjach
można zarobić znacznie więcej
i nie trzeba ryzykować. Jeszcze
więcej zarabiają właściciele prywatnych firm, nawet pracownicy
na niższych szczeblach, rolnicy i
ogrodnicy.
na? Przyszła jednak wojna. Poetka uciekła do Lwowa, a stamtąd do
Krakowa. Wyszła za mąż, a wkrótce przeżywała odwzajemnioną miłość do innego mężczyzny – malarza Janusza Woźniakowskiego.
Ukrywała się, co było dla niej niezwykle trudne, ze względu na charakterystyczną semicką urodę. W
1944 r., po kolejnym donosie, została rozstrzelana w Płaszowie w
wieku 27 lat. Zginęła młodo, zostawiając po sobie wiele niezwykłych
wierszy.
Jak pisze autorka biografii, prof.
Izolda Kiec, historia Zuzanny Ginczanki pozostanie niedokończona,
a jej osobowość będzie fascynować
niedopowiedzeniem i domysłem.
Małgorzata Andrychowicz

PS Książka Izoldy Kiec „Ginczan-

ka. Nie upilnuje mnie nikt” znajduje się w zbiorach MGBP w Grójcu.
Dziękuję Bibliotece za zakup zaproponowanej przeze mnie pozycji. Mam nadzieję, że książka ta zainteresuje również innych Czytelników. Gorąco polecam.
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Wakacyjne kino GOK
Z przyjemnością możemy oznajmić, że nasze lokalne kino wraca po długiej przerwie! Od 10 lipca co weekend będzie
można zobaczyć tegoroczne hity - w pierwszej kolejności tytuły, które zostały w marcu nieoczekiwanie odwołane
przez rządową kwarantannę. Nie obejdzie się jednakże bez ograniczeń.

Sonic, szybki jak błyskawica

Aktorska komedia przygodowa, oparta na przebojowej grze wideo (franczyza Sega),
której akcja skupia się na pewnym siebie, nieco bezczelnym niebieskim jeżu. Na ekranie zobaczymy (głównie złe) przygody Sonika z całym skomplikowaniem życia na Ziemi, które właśnie zaczyna wieść u boku swego nowo poznanego przyjaciela – człowieka – Toma Wachowskiego (James Marsden). Sonic i Tom łączą siły, by powstrzymać
działania dr. Robotnika (Jim Carrey), który pragnie schwytać jeża i użyć jego niezwykłych mocy, by przejąć kontrolę nad światem.

Bad Boy

Kiedy w grę wchodzi kobieta, nawet więzy krwi przestają mieć jakiekolwiek znaczenie. Przekonają się o tym dwaj bracia, których
ścieżki życiowe rozeszły się dawno temu. Starszy Piotr (Maciej Stuhr) został policjantem, dla
młodszego Pawła (Antoni Królikowski) napady,
kradzieże i narkotyki to styl życia i chleb powszedni. Jednak bezkarność mężczyzny, uwikłanego w przynależność do kibicowskiego
gangu Twardego (Piotr Stramowski) kończy
się, kiedy za sprawą donosu ląduje w więzieniu. Piotr, doświadczony glina, postanawia wyciągnąć brata z celi, w czym wspiera go nowa
dziewczyna Ola (Katarzyna Zawadzka), adwokat znajdująca paragrafy na najtrudniejsze
przypadki. Spotkanie tej trójki zmienia wszystko i inicjuje serię obfitujących w zwroty akcji
wydarzeń. Paweł, wykorzystując nadarzające
się okazje, próbuje przejąć kontrolę nad największym klubem piłkarskim w mieście.
Nie dostrzega jednak, że od dawna jest na celowniku tajnej sekcji policyjnej, prowadzonej przez Adama (Andrzej Grabowski) i prokurator Annę (Małgorzata Kożuchowska). Tymczasem zauroczona Pawłem Ola, coraz bardziej angażuje się w fascynującą znajomość i związane z nią nielegalne interesy. Wkrótce będzie musiała wybierać
między lojalnością wobec Piotra, a rodzącym się uczuciem do jego brata.

Naprzód

Janko i Bogdan, dwóch nastoletnich braci elfów, postanawia zbadać, czy magia wciąż
istnieje. Chłopcy otrzymują na 16. urodziny Janka zaklęcie, dzięki któremu będą mogli przywołać do życia swojego nieżyjącego tatę. Uda się im to jednak tylko połowicznie... Bracia mają 24 godziny, aby odnaleźć drugie pół ojca! Aby zaklęcie zadziałało w
pełni, będą musieli odszukać mapę Manticory, legendarnej, nieustraszonej wojowniczki.

Czworo dzieci i coś

Alice i David właśnie zamierzają wziąć ślub i zabierają czwórkę dzieci na wspólny wyjazd, by im o tym powiedzieć. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie to, że dzieci niekoniecznie za sobą przepadają. Róża uwielbia czytać, a jej młodszy brat Robert to
nieco gapowaty wrażliwiec. Oboje woleliby trochę spokoju, ale starsza "przyszywana"
siostra Psujka ciągle im przeszkadza. Jedyną osobą, która łączy tę skłóconą trójkę, jest
Magdalenka, młodsza córeczka Alice.
Pierwsze wspólne wakacje zapowiadają się jako ciąg kłótni i nieporozumień, aż do dnia
pikniku, kiedy dzieci znajdują na plaży magiczne i bardzo zrzędliwe…COŚ. Piaskoludek
- bo tak się nazywa zabawna kudłata istota - ma niezwykłą moc spełniania życzeń. Zasada jest taka: jedno życzenie dziennie. Piaskoludek je spełni, ale tylko do zachodu słońca. Nieoczekiwanie na ich drodze staje czarny charakter – Tristan, który odkrywa sekret
dzieci i chce zdobyć Piaskoludka na własność…

Niewidzialny człowiek

Uwikłana w toksyczną, pełną przemocy relację z bogatym i znakomitym naukowcem, Cecilia Kass (Elisabeth Moss) ucieka od swego męża
nocą, by ukryć się w domu siostry (Harriet Dyer)
oraz ich wspólnego przyjaciela z młodości (Aldis
Hodge). Kiedy jej mąż (Oliver Jackson-Cohen)
popełnia samobójstwo, zostawiając jej fortunę,
Cecilia zaczyna się obawiać, że jego śmierć jest
oszustwem. Tymczasem seria niewytłumaczalnych przypadków, które dzieją się wokół kobiety, zaczyna być śmiertelnie niebezpieczna, zagrażając życiu tych, których kocha. Ale jak udowodnić coś, czego udowodnić się nie da? Cecilia, na granicy obłędu, czuje, że prześladuje ją
niewidzialny człowiek.

Swingersi

Nuda i rutyna w związku? Seks spowszedniał jak mycie zębów, a ogień w sypialni wygasł, ograniczając się jedynie do standardowego „raz w miesiącu”? Komediowe perypetie trzech par nie pozostawiają złudzeń, że trawa zawsze wydaje się bardziej zielona
u sąsiadów. Dorota marzy o namiętności jak w „Pięćdziesięciu twarzach Greya”, ale jej
partner Andrzej zamiast interesować się jej potrzebami, woli zabawę w gry na konsoli.
Idealna para z show-biznesu – Iwona i Fabian – w pogoni za nowymi followersami i lajkami jest gotowa przekroczyć niemal każdą granicę. Sylwia, Bartek i Cezary przez przypadek postawią swoją relację dosłownie na ostrzu noża. Jednej gorącej nocy wszyscy
bohaterowie spotkają się, żeby sprawdzić, jak daleko można się posunąć w miłosnych
manewrach.

REGULAMIN KINA GOK W TRAKCIE EPIDEMII WIRUSA
SARS-COV-2 W POLSCE
Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego:
1. Widzowie muszą zachować stosowną odległość od siebie, dlatego udostępniono do sprzedaży ograniczoną liczbę
miejsc siedzących : 63. Widzowie są zobowiązani do siadania w wyznaczonych miejscach, pod rygorem wstrzymania
seansu.
2. Obostrzenie nie dotyczy:
a) Widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
b) widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu
niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan
zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
c) osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
4. Korzystający z Kina GOK podczas przybywania na terenie obiektu, w holu, na sali widowiskowej, w łazienkach, muszą
mieć zakryte nos oraz usta (obowiązuje noszenie maseczek).
5. Zakazuje się spożywania jedzenia oraz napojów na terenie GOK.
6. Ograniczono ilość pokazów filmowych do dwóch dziennie podczas weekendów (piątek – niedziela w godz. 14:00 i
18:00), po których sala jest wietrzona i dezynfekowana. Dezynfekcja trwa ok. 90 minut i przez ten czas budynek
jest niedostępny.
7. Podczas sprzedaży biletów w Kasie Kina GOK należy zachować odstęp w odległości 2 metrów. Przy okienku kasy
może przebywać tylko jedna osoba.
8. Preferowana jest sprzedaż internetowa, w okienku Kasy GOK odbywa się sprzedaż biletów zniżkowych – na Kartę Dużej Rodziny, Honorowego Dawcy Krwi, vouchery. Uwaga: Budynek GOK nadal pozostaje zamknięty, także kasa będzie
otwierana tylko w godzinach 13:00 – 14:00 i 17:00 – 18:00!
9. Przed wejściem na teren Kina GOK każdy uczestnik musi poddać się dezynfekcji rąk oraz mierzeniu temperatury. W
razie przekroczenia 37 stopni C obsługa może nie wpuścić uczestnika do Kina.
10. Wyjście z Kina po seansie odbywa się od strony parku miejskiego, widzowie zobowiązani są wychodzić pojedynczo,
jednym rzędem po kolei (rzędy I – IX wychodzą wyjściem tuż przed sceną GOK, rzędy X – XVIII wyjściem środkowym).
11. Zużyte środki ochrony osobistej (maseczki oraz rękawiczki) należy po seansie wyrzucić do odpowiednio
oznaczonego pojemnika.

HARMONOGRAM
SEANSÓW
KINOWYCH
W LIPCU
10 - 12 Lipca
(piątek - niedziela)
14:00 Sonic, szybki jak
błyskawica
18:00 Bad Boy

17 - 19 Lipca
(piątek - niedziela)
14:00 Naprzód
18:00 Swingersi

24 - 26 Lipca
(piątek - niedziela)
14:00 Czworo dzieci i Coś
18:00 Niewidzialny
Człowiek
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Malowany świat seniora
Wraz z końcem maja rozpoczął się cykl warsztatów malarskich w ramach
projektu pt. „Malowane Pędzlem” zorganizowany dla grupy Malowany Świat
Seniora. Program obejmuje sześć dwugodzinnych spotkań w Pracowni PAADM
przy ulicy Bankowej w Grójcu.

W

arsztaty plastyczne
połączone są z elementami edukacyjnymi, w tym zagadnieniami z historii sztuki. Odbędą się również zajęcia w plenerze
na terenie Grójca. Seniorzy będą
mieli okazję zapoznania się bliżej z szerokim wachlarzem technik malarskich i rysunkowych na
papierze, płótnie oraz na materiale. Tematem przewodnim warsztatów jest inspiracja dziełami mistrzów. Uczestnicy będą wczuwać
się w nastroje i przeżycia, które
niosą ze sobą obrazy stworzone
przez znanych malarzy. Z uwagą
i wrażliwością będą tworzyć własne przekazy za pomocą środków
wyrazu plastycznego.

Poezja znaleziona

Podczas pierwszych zajęć seniorzy mieli okazję m.in. odkryć własną „poezję znalezioną” - blackout poetry, która stała się inspiracją
do stworzenia unikalnej ilustracji. Efektem takiej pracy jest m.in.
rozwijanie kreatywności i myślenia abstrakcyjnego. Kolejne zadania otworzyły uczestników na
różnorodność przedstawień i rozwiązań warsztatowych zastosowanych w dziełach uznanych mistrzów: Paula Cézanne’a, Gustava Klimta, Tadeusza Makowskiego i Edvarda Muncha, malarzy
już bardziej współczesnych nam:
Jerzego Nowosielskiego, Jacka

Praca Hanny Gaweł.

Sempolińskiego i Mariana Czapli
czy Adama Romaniuka, Ewy Kunickiej oraz Nicego Vasileva. Seniorzy, zapoznając się zarówno z
tradycyjnymi przedstawieniami,
jak i malarstwem awangardowym,
mają możliwość odkrywać własny
język wyrazu.

Będzie wystawa

Prace stworzone w trakcie cyklu
warsztatów malarskich zostaną zaprezentowane jeszcze w tym roku
podczas wystawy w Galerii Bi-

blioteki Pedagogicznej, przy ulicy
Różanej, w Grójcu.
Wsparcia finansowego na materiały niezbędne do wykonania
prac plastycznych udzieliło Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Radomiu, które na podstawie
umowy zawartej z Mazowieckim
Centrum Polityki Społecznej przekazuje środki w formie bonu społecznego na realizację inicjatyw
społecznych.
Anna Merska-Mitan

NASZE WYSTAWY
Wystawa malarstwa "Świat przedstawiony 2"
Od 22 czerwca w grójeckiej Pracowni PAADM można podziwiać wystawę malarstwa i rysunku, przedstawiającą różne ujęcia postaci oraz otaczającego ją świata.

Prezentacja czternastu dzieł poświęcona jest człowiekowi. Dominuje postać kobiety, zarówno portrety jak i całe sylwetki.
Część z prac powstała 20 czerwca podczas warsztatów z postaci sztalugowej, gdzie uczestnicy zmagali się z wyzwaniem, jakie
niesie ze sobą rysowanie modela.
Prace wykonano na papierze, przy użyciu różnych technik rysunkowych i malarskich, takich jak: ołówek, węgiel, pastel sucha i olejna, tusz, akwarela, tempera, gwasz, akryl. Zestawienie
wprowadza widza w różnorodne wizje i aspekty życia. Mamy tu
m.in. sceny z dnia codziennego, historie zapisane w formie komiksu czy ilustracje modowe. Zestawienie czterech prac nasuwa skojarzenia odczuwania świata zmysłami, gdzie obraz budzi
nasz apetyt, tęsknoty i przypomina jak pięknie jest żyć.
Autorzy prac: Filip Brzeziński, Kajetan Feliksiak, Hania Jackowska, Wiktoria Janota, Zosia Karas, Maja Kołacz, Alicja Kowalczyk,
Weronika Kusio, Zosia Kraj, Oliwia Muszyńska, Zosia Socha, Rasima Shukurova, Ola Szczęsna, Bartek Szymański.
Wystawa czynna od poniedziałku do piątku w godz: pon. 12:00
- 15:00, wt. 12:00 - 19:00, śr. 12:00 - 19:00, czw. 12:00 - 15:00, 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
Anna Merska-Mitan

OGRÓDEK JORDANOWSKI PONOWNIE OTWARTY
Od 6 czerwca ponownie otwarty jest Ogródek Jordanowski w grójeckim parku. Przedtem obiekt
został zdezynfekowany. Ogródek cały czas poddawany jest regularnej dezynfekcji zgodnie z zasadami sanitarnymi obowiązującymi w trakcie pandemii.
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WYDATKI NA OŚWIATĘ ROSNĄ W ZATRWAŻAJĄCYM TEMPIE

Jedni boją się o utratę pracy,
a drudzy o brak fachowej
opieki nad swoimi pociechami.
Samorządowcy w całym
kraju stanęli przed trudnym
zadaniem: trzeba znaleźć
pieniądze na zapowiedziane
przez rząd podwyżki dla
nauczycieli. Także w naszej
gminie nadchodzą zmiany. Czy
będzie ich wiele? Czy dotkną
uczniów? Czy faktycznie
zoptymalizują koszty? Redakcja
„Życia Grójca” postanowiła
bliżej przyjrzeć się sprawie.

M

aj to najgorętszy pod
względem ruchów kadrowych miesiąc w jednostkach oświatowych,
gdyż organy prowadzące szkoły zatwierdzają projekty organizacyjne, czyli tzw. arkusze.

Plan finansowy

– Projekt organizacyjny to zakładany
przez dyrektora plan, jak będzie wyglądał przydział godzin, liczba uczniów
i klas, liczba etatów w nowym roku
szkolnym. Ma on zasadniczy wpływ
na plan finansowy szkoły. Jest on zatwierdzany przez gminę lub powiat
do końca maja każdego roku. Następnie jest on aneksowany. Właściwie w
każdym momencie dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może wprowadzać zmiany. Przepisy, a dokładnie
Karta Nauczyciela, obligują jednak dyrektorów do tego, aby wszelkie zmiany dotyczące redukcji etatów nauczycielskich zatwierdzone były właśnie
w maju. W późniejszym okresie ograniczenie zatrudnienia jest bardzo trudne – wyjaśnia Monika Kozłowska, naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych Gminy Grójec. – Dlatego arkusze muszą być bardzo rozsądnie planowane. Jeśli dyrektor zaplanuje przydzielenie uczniowi
nauczyciela wspomagającego, a uczeń
zmieni szkołę, albo rodzice nie wyrażą
zgody na takie wsparcie, organ prowadzący, zatwierdzający arkusz, musi liczyć się ze skutkami finansowymi, ponieważ ruch kadrowy w szkołach odbywa się do 31 maja. To samo dotyczy godzin zajęć w świetlicy, godzin
nauczania indywidualnego czy rewalidacji. Dużo łatwiej jest od września
zwiększyć liczbę godzin niż zmniejszyć – zauważa pani naczelnik.

Pieniądze na oświatę

27 maja odbyło się spotkanie Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej, w którym uczestniczyli radni, urzędnicy, przedstawiciele związków zawodowych i szkół. Szefowa gminnej oświaty przedstawiła sytuację finansową szkół i zmiany w arkuszach. Związki zawodowe broniły
etatów w szkołach i krytykowały zwolnienia nauczycieli.
Według wyliczeń skarbnik Marioli
Komorowskiej, w gminie Grójec wydatki na oświatę wynoszą ponad 44,6
mln zł. Z tego subwencja z budżetu państwa wynosi 20 mln zł, dotacja
na przedszkola to 1,4 mln zł. Tak więc,
ponad 50 procent budżetu na oświatę (23 mln) to dochody własne gminy.
Z roku na rok rosną wydatki na edukację, mimo że liczba uczniów maleje.
W 2016 r. wydatki wyniosły około 32
mln złotych. Do 2020 r. koszty wzrosły o 12 milionów złotych. Co ciekawe, w stosunku do ostatniego roku liczba uczniów zmalała o 7 procent, natomiast liczba zatrudnionych nauczycieli wzrosła o 3 procent. Wydatki bieżące
na oświatę w 2020 r. zaplanowane są
na poziomie o 5,8% wyższym w sto-

Dodatek motywacyjny

sunku do wykonania roku poprzedniego, w którym to roku, oprócz ośmiu
klas szkół podstawowych, z budżetu
finansowany był również ostatni rocznik gimnazjum w okresie I-VIII/2019 r.
- Jeśli nic się nie zmieni, zabraknie w
grudniu pieniędzy na wynagrodzenia dla pracowników oświaty. A nie
ma z czego dołożyć, ponieważ dochody własne gminy gwałtownie maleją.
Stan epidemii spowodował, że w okresie od kwietnia do czerwca tylko z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych dochody
spadły o 1 mln zł w stosunku do roku
2019. A jest to najpoważniejsze źródło dochodów własnych gminy (około
46,7%). Raczej nic nie wskazuje na to,
żeby w kolejnych miesiącach sytuacja
drastycznie się poprawiła – komentuje
pani skarbnik.

Redukcja etatów wskazana

Z informacji uzyskanych z Zespołu
Administracyjnego Placówek Oświatowych wynika, że optymalizacja
kosztów wynagrodzeń jest konieczna.
– To jest największa pozycja w budżecie oświaty, która może dać oczekiwane oszczędności. Zostało zlikwidowane gimnazjum, natomiast nie nastąpiły za tym redukcje etatów – podsumowuje sytuację główna księgowa ZAPO
Renata Pachocka.
W grudniu 2017 r. został wykonany audyt arkuszy na zamówienie poprzednich władz miasta. Wynikało z
niego, że w placówkach oświatowych
jest przerost zatrudnienia. Niestety jego
wyników nie wzięto pod uwagę i nie
nastąpiła optymalizacja zatrudnienia,
wręcz przeciwnie, pojawiło się wiele
nowych etatów.
W jednej ze szkół gminnych są zatrudnione aż 4 osoby, które pełnią funkcję: dozorcy, konserwatorów i woźnego. W powiatowych placówkach (Zespół Szkół i Liceum Ogólnokształcące Grójcu) funkcję dozorcy, woźnego
i konserwatora sprawuje przeważnie
jedna osoba.W innej grójeckiej szkole
podstawowej zaplanowano aż 34 etaty
pracowników obsługi i administracji.
- W szkole, proszę pana, jedni pracownicy są traktowani gorzej, a drudzy lepiej. Ci, co mają „plecy” u szefostwa,
mają lżej. Ja na przykład normalnie
przychodziłam do pracy podczas pandemii. Musiałam wykonywać swoje
obowiązki, sprzątać, myć okna, a pozostali nie robili nic. Jedni już na emeryturze są, ale dalej pracują – powiedziała jedna z woźnych, zastrzegając sobie
anonimowość.

Bez szkody dla ucznia

Wiceburmistrz Jarosław Rupiewicz
poproszony przez nas o komentarz do
sytuacji w oświacie zapewnił, że zmiany odbędą się bez szkody dla uczniów,
a redukcje dotyczą jedynie nauczycieli pobierających już świadczenia emerytalne.
– W tym roku skorzystaliśmy z analizy
arkuszy sporządzonej w poprzednich
latach. Wynika z niej, że wiele kosztów
można uniknąć bez szkody dla ucznia.
Nie łączymy klas, nie przenosimy
uczniów, optymalizujemy zatrudnienie
w taki sposób, aby nikt nie został zwolniony. I z całą pewnością możemy po-

informować czytelników „Życia Grójca”, że żaden nauczyciel, który nie ma
praw emerytalnych, nie został zwolniony – oznajmił wiceburmistrz.

Zdaniem radnego

Odmiennego zdania jest radny i nauczyciel Artur Szlis, który uważa, że
ucierpią na tym uczniowie.
– Należy wyrazić głębokie zaniepokojenie zmianą dotychczasowego kierunku polityki oświatowej w gminie
Grójec. Rozumiem wszelkie przesłanki ekonomiczne wynikające z obecnej
sytuacji zagrożenia i danych z dwóch
kolejnych audytów przeprowadzonych przez tę samą firmę, ale ogromne wątpliwości budzą forma i metody tak drastycznych decyzji, podjętych
w ostatniej chwili, już po zatwierdzeniu arkuszy organizacyjnych oświatowych placówek gminnych przez Kuratora Mazowieckiego. 1 września 2020
r. nie będzie żadnej różnicy pomiędzy
człowiekiem, któremu wręczono wypowiedzenie, a człowiekiem, któremu
nie przedłużono wygasającej umowy.
Efekt będzie taki, że obaj nie będą mieli pracy, a uczniowie, potrzebujący bardzo konkretnego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w szkole, takiej
pomocy w wystarczającym wymiarze mogą nie otrzymać. Wypada żałować, że główną metodą poszukiwania oszczędności stało się redukowanie
etatów – twierdzi radny (nauczyciel).

Czterech

W gminnych placówkach oświatowych pracuje łącznie 530 osób, w tym
385 nauczycieli. Dyrektorzy rozwiązali stosunek pracy tylko z czterema nauczycielami. Wszyscy mają uprawnienia emerytalne. Natomiast od września zostanie zatrudnionych łącznie 30
osób. Dla przykładu w Szkole Podstawowej nr 1, w której redukcje są największe, rozwiązano stosunek pracy z czterema nauczycielami (wszyscy posiadają uprawnienia emerytalne), dwom ograniczono liczbę godzin,
a od września zostanie zatrudnionych
10 osób, które do tej pory miały umowę na czas określony. Jeden pracownik obsługi zostanie przeniesiony za
porozumieniem stron do innej jednostki gminnej.

Może zabraknąć kasy

Księgowa ZAPO zauważa, że bez weryfikacji zatrudnienia w grudniu może
zabraknąć pieniędzy na pensje.
– W każdym miesiącu mamy przekroczenia w płacach w stosunku do założonego planu. Do jednej z przyczyn
tych przekroczeń należą zwolnienia lekarskie. Dla przykładu, w styczniu ponad stu nauczycieli było nieobecnych
w pracy z powodu choroby, w związku z tym gmina musiała ponosić koszty finansowania zastępstw. W okresie epidemii również mamy do czynienia z płatnymi zastępstwami. Mieliśmy nadzieję, że sytuację poprawi
brak płatności za godziny ponadwymiarowe w związku z pracą zdalną
szkół i przedszkoli. Wielu dyrektorów
wystąpiło jednak o wypłatę tych nadgodzin. Jako gmina jesteśmy w trudnej sytuacji finansowej – mówi księgowa ZAPO.

W Magistracie grójeckim nie mówi
się o obniżaniu dodatków motywacyjnych, które wprawdzie są wyższe niż
w sąsiednich gminach, ale stanowią
jedno z najważniejszych narzędzi motywacyjnych dla dyrektora.
– Nie chcemy obniżać dodatków. Przez
cały okres epidemii wypłacaliśmy
wszystkie składniki wynagrodzenia:
dodatek wiejski, motywacyjny, wychowawczy, wysługę lat oraz premie
dla pracowników obsługi i administracji. Dodatek motywacyjny, jaki przyznajemy nauczycielom, jest najwyższy
w powiecie grójeckim. Średnie zarobki
pedagogów w gminie Grójec w 2019 r.
wynosiły 5235 zł miesięcznie (brutto),
natomiast wśród nauczycieli dyplomowanych, których jest najwięcej, ponad
6300 zł (brutto). Nie chciałbym, aby te
pensje były na niższym poziomie, dlatego jedynym wyjściem optymalizacji finansowania oświaty jest dokładne przyjrzenie się zatrudnieniu – mówi
burmistrz Dariusz Gwiazda.

Nie ma eldorado

Część nauczycieli twierdzi, że w gminnej oświacie nie ma takiego eldorado.
„Piszę do pana w sprawie artykułu w
„Życiu Grójca”. Jestem nauczycielką w szkole podstawowej w Grójcu i
uważam, że podawanie naszych zarobków w formie brutto buduje fałszywy
obraz zarobków nauczycieli. Nauczyciel kontraktowy zarabia w przybliżeniu 2300 zł na rękę. Ja jako nauczyciel dyplomowany z prawie 20-letnim
stażem mam pensję do 3500 zł netto,
ze wszystkimi dodatkami! Może należałoby zacząć od takich liczb? Proszę również zwrócić uwagę na ścieżkę awansu zawodowego nauczycieli.
Zanim osiągniemy najwyższy stopień,
musi upłynąć kilkanaście lat wytężonej pracy nad teczką rozwoju zawodowego. Proszę zapoznać się, jakim wymaganiom musi sprostać każdy nauczyciel chcący awansować. Z poważaniem” – wyraziła swoją opinię nauczycielka Katarzyna Zawistowska.
Od nauczyciela z 28-letnim stażem
otrzymaliśmy informację, że zarabia
3817 zł brutto, do tego pobiera dodatek motywacyjny w kwocie 763,40 zł
oraz dodatek za wysługę lat 763, 40 zł
brutto.

Kształcenie specjalne

Wielu rodziców, których dzieci posiadają orzeczenia o niepełnosprawności,
niepokoi się ograniczeniem godzin z
pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jak udało nam się ustalić, w każdej
ze szkół ta pomoc będzie realizowana
na odpowiednim poziomie. Wprawdzie gmina uzyskuje dużo większą
subwencję na dzieci z niepełnosprawnością, niestety, te środki nie pokrywają
wszystkich potrzeb i tylko w zeszłym
roku Magistrat dopłacił do kształcenia
specjalnego prawie 200 tys. zł.
W tym roku koszty te będą dużo większe, ponieważ coraz więcej dzieci
otrzymuje z poradni zalecenia o kształceniu specjalnym. Niestety jest tak, że
jeżeli rodzic przedstawi orzeczenie
po 30 września danego roku szkolnego, Jednostka Samorządu Terytorialnego (JST) nie otrzymuje na to dziecko zwiększonej subwencji i pokrywa
koszty z dochodów własnych. Niemniej jednak w arkuszach zaplanowano ponad 800 godzin dla nauczycieli wspomagających. Zważając, że czas
pracy tych nauczycieli wynosi 20 godzin tygodniowo, w sumie liczba tych
godzin daje pracę dla ponad 40 osób.
Przeliczając, że średni (!) koszt roczny godziny nauczycielskiej wynosi ok
4 tys. zł (brutto), gmina Grójec łącz-

nie na samych nauczycieli wspomagających wyda ponad 3 mln zł. Co,
jeśli liczba godzin przyznanych przez
organ prowadzący szkołom okaże się
niewystarczająca?

Głos rodziców

Glos zabrali także zaniepokojeni rodzice, których dzieci uczęszczają do
„Jedynki” i „Dwójki”. W liście do
burmistrza oraz naczelnika Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych Gminy Grójec napisali m.in.:
„W bieżącym roku szkolnym gmina oszczędzała na oświacie i w pierwszej kolejności postanowiła zaoszczędzić na najsłabszych — niepełnosprawnych dzieciach. To, co widzimy
dzisiaj, zaprzecza wszystkiemu, na co
obecnie kładzie się ogromny nacisk,
czyli na edukację i integrację osób niepełnosprawnych(…)”. Rodzice domagają się także wyjaśnień: „Nie zgadzamy się, aby nasze dzieci pozostały bez
opieki i terapii, która jest dla nich konieczna. Martwimy się o ich dobro.
Wnosimy o spotkanie Pana Burmistrza z nami w jak najszybszym czasie celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji”.

Godziny statutowe

-Będziemy zwiększać zatrudnienie w
ramach możliwości finansowych oraz
zachęcać nauczycieli do przeprowadzania tam, gdzie jest to możliwe, tzw.
godzin statutowych. Są to zajęcia wynikające z art. 42.2.2. Karty Nauczyciela, mówiącego, że nauczyciel obowiązany jest realizować inne zajęcia i
czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze, uwzględniające
potrzeby i zainteresowania uczniów.
Jednym z kryteriów przyznawania
dodatku motywacyjnego powinna
być realizacja właśnie tych zajęć – powiedziano nam w Urzędzie Gminy i
Miasta.

Języki obce i matma

W związku z optymalizacją kosztów
udało się zrealizować marzenia wielu
rodziców, a także organu prowadzącego, czyli wprowadzić w całej gminie
dodatkowe zajęcia z języka obcego
i matematyki. Drugi język obcy (zazwyczaj niemiecki albo rosyjski, chociaż decyzją dyrektora może być to np.
hiszpański czy francuski) jest obligatoryjny od VII klasy.
- Dwa lata szkoły podstawowej to
za mało, by poznać podstawy języka obcego. Poza tym, im później zaczynamy poznawać jego fonetykę,
tym mniejsze szanse na odpowiednie
jej przyswojenie. Język angielski jest
w naszych placówkach realizowany
już od przedszkola, w klasach I-III są
to dwie godziny tygodniowo, następnie w klasach IV-VIII po trzy godziny. Stąd decyzja burmistrza, aby drugi język obcy pojawił się we wszystkich szkołach gminy już od VI klasy.
Natomiast egzamin z matematyki wypada w naszej gminie najsłabiej, dlatego przyznaliśmy po jednej, dodatkowo płatnej godzinie z tego przedmiotu. Zależy nam, aby oprócz zajęć obowiązkowych, realizowane były w naszych placówkach zajęcia dodatkowe.
Stąd od wielu lat basen, klasy sportowe w SP nr 2, a teraz język obcy i matematyka. Co do wszelkich kółek zainteresowań, zależą one od kompetencji
dyrektora i są przyznawane jako godziny dyrektorskie bądź też statutowe
w celu zwiększenia atrakcyjności oferty szkoły – dodaje Monika Kozłowska, naczelnik Wydziału Edukacji,
Promocji i Spraw Społecznych.
Szymon Wójcik
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Książka pachnąca kosztelą
Zaczęli Stefan Kisielewski („Abecadło Kisiela”) i Jerzy Urban („Alfabet Urbana”), za nimi poszli następni autorzy,
spisując – według alfabetu – wspomnienia o ludziach, których znali osobiście albo którzy w jakikolwiek sposób,
np. działalnością publiczną, twórczością literacką czy muzyczną, odcisnęli się w ich życiu i w pamięci. Porządek
alfabetyczny szczególnie upodobał sobie Czesław Mirosław Szczepaniak, pochodzący z Kopanej, urodzony 23
czerwca 1954 r. w Grójcu, mieszkający na warszawskim Ursynowie, Honorowy Obywatel Miasta Tarczyna, poeta,
prozaik, felietonista, obdarzony wrażliwością na miejsca, ludzi i czas.

W

łaśnie ukazała się
jego książka: „Trzeci alfabet. Wspomnienia z okolic Kwitnącej Jabłoni”, czyli ciepła opowieść o ludziach, którzy
– jako krajanie i „wędrowne ptaki”
– współtworzyli dzieje ziemi leżącej między Grójcem a Tarczynem.

Misja

Czesław M. Szczepaniak większość swoich dzieł zwartych (już
ponad 150!) opublikował własnym
nakładem. W tym przypadku wydawcą jest Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie. Dyrektor Alfred
Kohn, notabene także poeta, ma
wizję budowy tożsamości regionalnej i promocji ziemi tarczyńskiej, o czym świadczą choćby pozycje książkowe, których GOK ma
już na swoim koncie całkiem sporo. Współpraca z piewcą „okolic
Kwitnącej Jabłoni” (to nie pierwszy jego wolumin ogłoszony drukiem przez GOK) jawi się tutaj
jako rzecz pożądana i naturalna,
wpisująca się w misję samorządowej instytucji kultury.

Znany

Autor „Trzeciego alfabetu” na dobre wyłonił się z cienia kopańskich jabłoni w 1977 r., gdy światło dzienne ujrzał jego debiutancki tomik „Mieliśmy białe ściany”,
znakomicie przyjęty przez krytykę. Jego wiersze, felietony i noty
znajdziemy na łamach wielu czasopism ogólnopolskich, np. „Tygodnika Kulturalnego”. Laure-

at wielu turniejów literackich, w
tym i naszego „Lauru Jabłoni”, cenionego w Polsce, a chyba, niestety, nie dość popularnego w samym
Grójcu, gdzie rozgrywany jest już
kilkadziesiąt lat.

Wierny

Ktoś inny mógłby obrosnąć w pióra, nie odwracać się za siebie. Ale
on wciąż jest wierny niebotycznym kosztelom, oszołomiony gwarem szkolnego korytarza w Pamiątce, świstem wąskotorowej kolejki grójeckiej czy kolorami pawłowickich tulipanów. Chciałby ocalić od zapomnienia jak najwięcej ludzi, których spotkał na swojej drodze. Większość z nich była
zwyczajna, niektórych widział zaledwie raz czy kilka razy, a dopiero po latach, np. za sprawą lektury prac prof. Zdzisława Szeląga, dowiedział się, kim byli. To
ostatnie dotyczy m.in. grójeckiego nauczyciela, Wacława Pawlaka (1909-1989). Jako sztubak przechodził obok niego w szkole, a po
latach, dzięki hasłu zamieszczonemu w „Słowniku wiedzy o Grójeckiem”, odkrył go jako plastyka,
poetę i dziennikarza, współorganizatora Dni Kwitnących Jabłoni.

Źródła

Autor z Ursynowa, łącząc poprzerywane nici pamięci, czyli szkicując sylwetki bohaterów „Trzeciego alfabetu”, korzystał z wielu źródeł. Godne podziwu, jak dużo zawdzięcza autopsji, choć przecież
– przez chorobę – w dzieciństwie i

cuje się już nad książką, można
coś zmienić, poprawić, uzupełnić,
wręcz dopisać suplement, np. gdy
czytelnik dorzuci garść faktów
do przeczytanej w „Gazecie Wyborczej Stołecznej” mini-biografii
zmarłego.

Druk zwarty

Każdy artykuł pisany jest zresztą
jakby specjalnie pod książkę. Zdaniem Szczepaniaka, i trzeba się z
nim zgodzić, tylko druk zwarty,
wobec ulotności gazet, idealnie
nadających się np. na rozpałkę do
pieców, utrwala słowo pisane. Nie
każdemu będzie się chciało wyciąć z organu artykuł i wkleić go
do zeszytu, poszukać egzemplarza obowiązkowego w Bibliotece Narodowej, jeśli w ogóle dany
tytuł do niej trafi... Pisarz, wychodząc z tego założenia, zebrał swoje prasowe felietony właśnie w niniejszej książce. Jako druk zwarty
na pewno zostaną z czytelnikiem
na długie lata, jeśli nie na wieki
wieków.

Dokąd jedzie biedka?
Czesław Mirosław Szczepaniak z żoną Grażyną (Graszką), lata 90. XX w. (fot. archiwum domowe)

w młodości większość czasu spędzał poza Kopaną, a teraz w zasadzie nie wylatuje z ursynowskiego gniazda, spod skrzydeł swojej
małżonki, Grażyny (Graszki), bywając, dzięki niej, „na styku bajki i baśni, co ciemności rozpraszają w dzień – a dnieją w nocy”.
Przebywanie poza domem przecież nie ułatwiało mu konotowania w pamięci wydarzeń i ludzi z
tzw. terenu.
– Nie mam „domowych zdjęć” z
Kopanej, bo nikt mnie do nich nie
zapraszał. W dużym domu nie miałem swojego kąta. Byłem jak przyjezdny, więc to sobie rekompensowałem pisaniem. Tak wyszło, niestety – tłumaczy fakt nieposiadania w swoich zbiorach fotografii z
okresu kopańskiego dojrzewania.
Jest bardzo dociekliwy. Rekonstruując przeszłość, sięgnął również

po informacje pochodzące z literatury przedmiotu, z wszelkich źródeł pisanych (każdy karteluszek
może być ważny, o kronice parafii Rembertów nie wspominając),
z rozmów ze świadkami epoki, z
reakcji czytelników na wspomnienia pośmiertne o osobach „stąd”
– pierwotnie zamieszczane przez
niego w „Gazecie Wyborczej Stołecznej”, a teraz zebrane w prezentowanej książce.

Brudnopis

Właśnie, czasopisma. Pisanie do
nich jest dla niego bardzo istotne. Można nawet powiedzieć, że
bez tego nie byłoby większości
książek, w tym także i tej. Gazeta
– traktowana jak brudnopis – pozwala mu bowiem na sprawdzenie,
jak słowa ułożone w zdania wyglądają w druku. Potem, gdy pra-

Na okładce „Trzeciego alfabetu” widnieje zdjęcie wykonane latem 1957 r. na rynku w Tarczynie,
przedstawiające Apolonię Siejkę
ze (Starej) Kopanej z siostrą Anną
Mulewicz. Obie jadą biedką, szkoda, że nie wozem, bo aż chciałoby się do nich dosiąść, by wspólnie peregrynować po „okolicach
Kwitnącej Jabłoni”. Jednak i na
to znajdzie się sposób: wystarczy przeczytać książkę. Wtedy
jak za dotknięciem czarodziejskiej
różdżki zbudzi się ze snu świat naszych pradziadków, dziadków czy
ojców, poznamy ludzi codziennych i niecodziennych, może nawet natkniemy się na kogoś, z kim
kiedyś rozmawialiśmy, na sprawy,
którymi żyliśmy tak samo jak autor czy unieśmiertelnione przez
niego postaci. Specjalnie dla nas
zagra Mały Władzio, a prof. Szeląg upomni się, wysyłając liścik, o
hasło do „Słownika…”.
Remigiusz Matyjas

PORA DESZCZOWA
Tak się rozpryskał, że na wsi bardzo szybko zapomniano o suszy. Z nieba nieustannie lała się
woda, toteż dachy przemieniały
się w sita, rowy w rzeki, a sady
w jeziora, w świetle błysków,
przy akompaniamencie piorunów. Wszyscy, nie tylko reumatycy, mieli już dość wszechobecnej parności, a farmaceutka, i
tak dusząca się w antywirusowym hełmie, zemdlała w aptece. Zapowiedź jakiegoś przełomu? Dostaniemy od dobrego wujka z Ameryki w prezencie
bombę atomową? Pan Żółtek
wygra wybory prezydenckie?
Na taką pogodę ręce zacierały jedynie mszyca i miodówka, rozmnażające się z prędkością światła. Co zabieg chemiczny, to deszcz zmywający z
drzew oprysk, i chichot szkodników. Tymczasem parch czaił
się do decydującego ataku, z zaskoczenia.
– Przestań wreszcie pluć kaptanem, bo nigdy nie przestanie
padać – błagali go okoliczni sadownicy, jeszcze dwa tygodnie
temu narzekający, że przez su-

szę nic nie urośnie i cieszący się,
że swoim pryskaniem wywołał
deszcz.
A jemu było już wszystko jedno, kogo wybiorą na prezydenta, czy szpaki wspaniałomyślnie zostawią trochę popękanych czereśni albo zgniłych truskawek, czy po opadzie czerwcowym pozostaną na drzewach
jakieś jabłka. Dla niego, od kiedy przeszyła go na wylot zimnym spojrzeniem, nic nie miało już sensu. Zapragnął, żeby finał farsy, potocznie zwanej życiem, nastąpił w miejscu, które
najpierw było jego ucieczką od
świata (nie od niej rzecz jasna),
a w końcu okazało się jego zgubą. Chciał, żeby mszyca, zamiast
zniekształcać gałązki i listki, do
reszty powykręcała jego krzywe palce u rąk, żeby miodówka, zamiast smolić konferencje,
poczerniła jego twarz na podobieństwo wydobytej z popiołu drzazgi, żeby zające, zamiast
kaleczyć pnie drzewek, poobgryzały jego nogi, żeby myszy,
zamiast jeść korzenie, spałaszowały go niczym Popiela. Niko-

mu by już nie przeszkadzał, nikogo by nie drażnił, nie śmieszył.
Słowem, chciał odejść w sadzie,
w pobliżu drzewa, obok którego przewróciła się, gdy jechała
rowerem, żeby pomóc mu przy
zbieraniu owoców. Wtedy inaczej na niego patrzyła niż w poniedziałek, gdy przedstawiła
surrealistyczną wizję. Jak na to
wpadła? Ktoś ją kiedyś oszukał i
nikomu nie ufa – nawet jemu? Z
zazdrości? O co? O sad?
– Ze wszystkich sił hodowałem
dla niej złote jabłuszka – żalił
się pod sklepem kolegom, którzy zaczęli go pocieszać, bo wiedzieli, że z nieba tak naprawdę lecą nie krople deszczu, tylko jego łzy, i będą lecieć, nawet,
gdyby opamiętał się z pryskaniem.
– Wszyscy trafiliśmy na małpkowy szlak właśnie przez nie – zaczął były piłkarski talent. – Ten
nie opuszczał deski klozetowej,
tamten raz zapomniał kupić
kwiatki na imieniny, osobiście
przeoczyłem rocznicę ślubu. Z
kolei Zdziś, pod wpływem pana
prezydenta, który zdradził, że

wraz z żoną lubią słuchać grupy Pectus, zbyt pospiesznie, nie
przeanalizowawszy dostatecznie tekstu, posłał na fejsie swojej ukochanej piosenkę tego zespołu. Chciał dobrze, a wyszło,
jak widzisz na załączonym obrazku. Biedak, jeśli w ogóle kiedyś, nie daj Bóg, wytrzeźwieje,
czyli wróci do paranoicznej rzeczywistości, nikomu już nie odważy się podarować żadnej piosenki. Cóż, przyjacielu, nie jesteś
jedną ofiarą dogmatu o kobiecej
nieomylności – pocieszał go lokalny „Franz Beckenbauer”, za-

praszając do towarzystwa, kusząc perspektywą męskiej przyjaźni oraz „menelowego plus”.
Niedługo wytrzymał na małpkowym szlaku. Zgodnie z obawami „Franza”, uważającego wiarę w miłość za przypadłość debili, leży teraz w dziurze wyrytej przez dzika niczym w mogile, patrząc w zachmurzone niebo, jakby czekał na Gabriela i
Michała. Przylecą na jej rozkaz,
zatrzepocą mokrymi skrzydłami
i zaniosą go tam, gdzie ona już
na niego czeka?
Remigiusz Matyjas
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LO w Rankingu Zwolnieni z teorii
W Polsce jest już prawie 300 szkół średnich, które wspierają zaangażowanie społeczne oraz rozwój
kompetencji proinnowacyjnych uczniów. Wśród nich jest także Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi
w Grójcu, które znalazło się na 196. miejscu Rankingu Szkół Zwolnieni z Teorii. Nagrody najlepszym
szkołom wręczała minister rozwoju, Jadwiga Emilewicz, a galę finałową poprowadził Karol Paciorek,
popularny polski youtuber.

Z

nane są już wyniki tegorocznego Rankingu Szkół Zwolnieni z Teorii, jedynego, który zamiast wyników matur, analizuje aktywność społeczną i
przedsiębiorcze podejście uczniów.
Ranking tworzony jest w oparciu o
wyniki uczniów w olimpiadzie Zwolnieni z Teorii, której celem jest wspieranie wśród młodych ludzi własnych
akcji społecznych. Uczniowie, działając dla innych, zdobywają kompetencje potrzebne w pracy i prawdziwym życiu, takie jak np. umiejętność
współpracy, zarządzanie swoim czasem i budżetem, rozwiązywanie problemów, empatia czy wrażliwość społeczna.
– Ranking Szkół Zwolnieni z Teorii
wyznacza nowe standardy edukacyjne, ponieważ lista laureatów to szkoły,
które nazwałabym najbardziej innowacyjnymi w Polsce. W tym roku w
Rankingu znalazło się niemal 300 placówek. Niech one będą dobrym kompasem dla tych, którzy dziś zastanawiają się, w jakiej szkole chcieliby się
znaleźć – mówiła podczas gali Rankingu wicepremier i minister rozwoju, Jadwiga Emilewicz, która wygłosiła przemówienie gratulacyjne oraz
laudacje dla pięciu najlepszych szkół.
Gala finałowa Rankingu odbyła się 2
czerwca. W odpowiedzi na sytuację
epidemiczną, przyjęła nową formę
wydarzenia online. Po raz pierwszy
w 6-letniej historii Rankingu sklasyfikowano aż 289 szkół ponadpodstawowych z całej Polski, w których zrealizowany został przynajmniej jeden
projekt społeczny. To prawie dwukrotnie więcej niż w ubiegłorocznym

wydaniu Rankingu.
Podczas Gali zaprezentowano 20 najwyżej sklasyfikowanych szkół. – Ranking Szkół Zwolnieni z Teorii prezentuje szkoły, które robią rzeczy ponadobowiązkowe, bacznie obserwują, dokąd zmierza świat i właśnie w tym kierunku podążają ze swoimi uczniami.
Mam wielki szacunek dla młodzieży
za to, że ma chęć, aby zmieniać świat.
W tej trudnej drodze ku przyszłości,
największą pracę zaraz po uczniach
wykonują właśnie nauczyciele, którzy
wspierają ich na każdym kroku – mówiła Paula Bruszewska, prezes Fundacji Zwolnieni z Teorii.
– Jesteśmy naocznymi świadkami, jak
zmienia się rola nauczyciela od tego,
który uczy i przekazuje wiedzę, do

tego, który wspiera w rozwoju każdego ucznia indywidualnie, wskazując, które umiejętności może rozwijać. Jest dla niego mentorem. Obecnie nie sztuką jest przekazać komuś
wiedzę, lecz pokazać mu, jak do niej
dojść, i jak ją umiejętnie wykorzystywać. Do tego trzeba posiadać kompetencje, które można rozwinąć tylko poprzez własne doświadczenie.
Takie praktyczne podejście premiuje
właśnie nasz ranking – podsumowuje Bruszewska.
Jej słowa potwierdza większość nauczycieli ze szkół, które znalazły się w
Rankingu. Z ankiety przeprowadzonej przez organizatora olimpiady wynika, że trzech na czterech nauczycieli, a także uczniów, wzmocniło swoje

wzajemne relacje.
– Uczniowie biorący udział w projekcie nabyli umiejętność pracy zespołowej, umiejętność prezentacji i autoprezentacji. Mogli rozwijać umiejętności
komunikacyjne i umiejętność współpracy z dorosłymi. Podczas przygotowania projektu uczestnicy negocjowali z przedstawicielami firm, które zostały sponsorami akcji. Kształtowali umiejętność pracy na rzecz drugiego człowieka i umiejętność planowania, projektowania – mówi Aneta
Oszczak nauczyciel fizyki w Liceum
Ogólnokształcącym im. P. Skargi w
Grójcu.
Dwukrotny wzrost liczby szkół, które znalazły się w tegorocznym Rankingu, nie jest dziełem przypadku. W
zeszłym roku Zwolnieni z Teorii zaprosili ponad 300 nauczycieli z całej
Polski, by razem z nimi wprowadzali projekty społeczne do swoich szkół.
Dzięki temu korzysta na tym nie tylko polska młodzież, ale także sami
nauczyciele, jak również szkoły, które stają się placówkami coraz bardziej

proinnowacyjnymi i atrakcyjnymi dla
uczniów.
– Staramy się, by absolwenci naszej
szkoły kończyli ją jako osoby zaradne, przedsiębiorcze, aktywne, głodne sukcesu i z określonym celem. Realizując projekty, uczą się działania w
grupie, współpracy z partnerami. W
szkole realizowane były już 3 projekty: 2016 Szkoła Liderów (angażowanie młodzieży i osób dorosłych do podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnej), 2019 projekt MANIA
(podniesienie świadomości młodzieży w obcowaniu z używkami i z środowiskami w których są one obecne)
i w tym roku Koncert Charytatywny
Głos Pomocy (zbiórka podczas koncertu rzeczy, które zostały przekazane
rodzinom potrzebującym pomocy).
Ogromną radość sprawia nam każdy
realizowany w szkole projekt, który
wypływa z inicjatywy młodzieży. Widzimy, jak wrażliwi są nasi uczniowie,
ale i chętni do tego, by aktywnie problemom społecznym przeciwdziałać
– podsumowuje Aneta Oszczak z Liceum Ogólnokształcącym im. P. Skargi w Grójcu.
Pełen Ranking Szkół Zwolnieni z
Teorii 2020 dostępny jest pod adresem: www.ranking.zwolnienizteorii.
pl a relacja z Gali jest dostępna stronie Zwolnionych z Teorii w serwisie
Facebook. Partnerami Rankingu jest
Google.org i Grupa Pracuj. Patronat
medialny: dziennik Rzeczpospolita
oraz portal Onet.pl.
LO Grójec

Wystrzałowa niedziela

Długie wieczorne rozmowy

Koniecznie cięcia

W ostatniej fazie obrad głos zabrała Monika Kozłowska, naczelnik Wydziału Promocji,

Edukacji i Spraw Społecznych,
która po raz kolejny przedstawiła sytuację finansową oświaty.
Tłumaczyła potrzebę oszczędności w sektorze wynagrodzeń
nauczycieli. – Cięcia nie są drastyczne. Są konieczne – podkresliła. – Subwencja z państwa
jest niewystarczająca. Wydatki
wzrosły o 2 miliony, a subwencja spadła o 200 tys. zł – dodała.
Ciągły wzrost wydatków, jak
stwierdziła pani naczelnik, spowodował konieczność ograniczenia godzin ponadwymiarowych, godzin nauczycieli wspomagających oraz zajęć pozalekcyjnych.
W zamian gmina zamierza od

początku nowego roku szkolnego wprowadzić naukę drugiego języka obecgo już od 6 klasy
szkoły podstawowej (teraz drugi język obowiązuje od 7 klasy).
Zwiększy się też liczba godzin
matematyki.
Dojdzie też do redukcji etatów. –
W 2017 roku został przeprowadzony audyt, który wskazał, że
w placówkach oświatowych jest
przerost zatrudnienia – tłumaczyła Monika Kozłowska, podkreślając, że zalecenia audytora nie zostały do tej pory wprowadzone.
Krótki artykuł w gazecie – chcemy to wyraźnie podkreślić – nie
odda w pełni przedmiotu i charakteru dyskusji, do jakiej doszło na sesji. Jest to materiał na
co najmniej obszerną rozprawkę,
a nawet cały biuletyn. Na szczęście na stronie esesja.grojec.pl
dostępne jest nagranie z obrad.
Zachęcamy więc do zapoznania
się z tym ważnym materiałem.
Dominik Górecki
PS. W trakcie obrad miasto
ogarnęła ciemność, a po chwili
rozpętała się potężna burza. Pół
żartem, pół serio możemy powiedzieć, że aura odzwierciedliła atmosferę na sesji.

21 czerwca na strzelnicę
położoną przy jednostce
wojskowej w Ogrodzienicach
przyjechali miłośnicy
strzelectwa sportoworekreacyjnego. Klub strzelecki
„Cel” zorganizował bardzo
ciekawą imprezę.

Z

awodnicy rywalizowali w kilku konkurencjach strzelając z broni
krótkiej i długiej. Były
strzelby, karabinki oraz pistolety,
a dokładnie do wygrania były medale w 4 konkurencjach: pistolet
sportowy, pistolet centralnego zapłonu, karabin centralnego zapłonu oraz konkurencja dynamiczna
– strzelba+karabin minirifle.
– Jeżdżę na zawody po całej Polsce i pod względem organizacyjnym to Klub Strzelecki Cel robi
najlepsze imprezy – komentował
jeden z zawodników, pan Krzysztof.
Na miejscu stawiło się ponad 60
zawodników. Pierwsze miejsca
zajęli: Łukasz Cymerman (pistolet sportowy), Adam Rowiński
(pistolet centralnego zapłonu),
Mariusz Siekut (karabin central-

nego zapłonu), Marcin Waleczko (karabin plus sg połączony w
konkurencji ze strzelbą gładkolufową).
– Pomimo pogody w kratkę przybyło rekordowo liczne grono miłośników strzelectwa. Sędziom,
obsłudze technicznej oraz medycznej serdecznie dziękujemy za poświęcenie i bezpieczny
przebieg zawodów – dodał na zakończenie Damian Gaik.

Na zdj: Anna Dzieża i Damian Gaik.

Dokończenie ze s. 1
Po debacie i głosowaniach nad
wotum oraz absolutorium radni przeszli do kolejnych spraw,
które musieli uregulować podejmując odpowiednie uchwały. One także pociągnęły za sobą
dyskusje. Chociażby kwestia
sprzedaży parafii gruntu na powiększenie cmentarza. Pojawiły się tu nawet – co rzadko zdarza się na sesjach – wątki wielowyznaniowości i postawy katolickiej.
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WAKACYJNEPROPOZYCJE
Gdzie na wakacje? Na Mazowsze!

To był historyczny sezon
Po raz pierwszy dwie drużyny z
gminy Grójec – KS Lesznowola
i GPSZ Głuchów – zagrają w
A-klasie. Mazowsze po pięciu
latach wraca do IV-ligi.

Z

akończony
sezon
2019/2020 z całą pewnością zapisze się w historii grójeckiej piłki
nożnej. Był on wyjątkowo krótki. Przez wybuch epidemii koronawirusa rozegrano zaledwie
jedną rundę. Wiosną zawodnicy
nie wybiegli ani razu na murawę. Bardzo dobre rezultaty z jesieni w połączeniu z korzystnymi decyzjami Mazowieckiego
Związku Piłki Nożnej (MZPN)
sprawiły jednak, że z awansu na
wyższy szczebel rozgrywkowy
mogą cieszyć się piłkarze Mazowsza, Lesznowoli oraz Głuchowa.

Walkowery

Drużyna seniorów Mazowsza
po pierwszej części sezonu plasowała się na wysokim, czwartym miejscu w tabeli Radomskiej Ligi Okręgowej. Pod koniec maja MZPN postanowił, że
to właśnie cztery najlepsze drużyny po rundzie jesiennej (Drogowiec Jedlińsk, Zamłynie Ra-

dom, Jodła Jedlnia oraz Mazowsze Grójec) rozegrają między
sobą zaległe z rundy wiosennej mecze rewanżowe, z których
dorobek punktowy zostanie doliczony do dotychczasowego bilansu.
Do rozegrania tych meczów jednak nie doszło. Z walki o IV ligę
wycofały się bowiem drużyny

z Jedlińska i Jedlni. Mazowsze,
które było gotowe rywalizować
na boisku, otrzymało za te nierozegrane mecze walkowery i tym
samym zapewniło sobie awans.

Solidnie wzmocnić zespół

Podopieczni trenera Macieja Soroki w poniedziałek 22 czerw-

ca rozpoczęli przygotowania
do nowego sezonu w IV lidze.
Na pierwszych zajęciach stawiło się 21 zawodników. Zabrakło
najlepszego strzelca drużyny z
kilku ostatnich sezonów. Rafał
Sobczak zdecydował przenieść
się do lokalnego rywala z Warki. Odchodzi też Przemysław
Sieczko, który wraca do Marek.
Na zajęciach było natomiast kilku nowych piłkarzy, którzy są
już po słowie z działaczami Mazowsza.
– Musimy solidnie wzmocnić
zespół, żeby po pierwszej rundzie znaleźć się w górnej części
środka tabeli, i dzięki temu móc
spokojnie myśleć o utrzymaniu się w IV lidze, która, uważam, jest najniższym poziomem, na jakim powinien występować taki klub jak Mazowsze
– mówi „Życiu Grójca” trener
Maciej Soroka. – Musimy mieć
też szerszą kadrę, ponieważ będzie to największa IV liga w historii. Od sierpnia do końca listopada będziemy grać praktycznie co trzy dni – dodaje.

Nie zatracić tożsamości

Po raz pierwszy na poziomie Aklasy występować będą zawodnicy KS Lesznowola, który jesień zakończył na pierwszym
miejscu w tabeli. Trener Mariusz Jaskólski zapowiada, iż w
jego drużynie zostać mają wszyscy dotychczasowi piłkarze.
Klub szuka jedynie zawodnika
na pozycję bramkarza.
– Dla nas najważniejsze jest to,
aby nie zatracić lokalnej tożsamości, nad którą pracujemy od
kilku lat, stawiając na miejscowych zawodników – podkreśla
szkoleniowiec.
Jego zdaniem, drużyna w obecnym kształcie personalnym powinna poradzić sobie w wyższej klasie rozgrywkowej. Szkoleniowiec najbardziej obawia
się początku sezonu, bowiem w
sierpniu nie będzie mógł skorzystać z części swoich zawodników, którzy mają już zaplanowane wakacyjne wyjazdy.
– Co pokaże liga na początku?
To na razie wielki znak zapytania – przyznaje Jaskólski.
Klub z Lesznowoli otrzymał już
licencję na grę w A-klasie. Swoje mecze, tak jak to miało miejsce dotychczas, będzie rozgrywać na stadionie przy ulicy Laskowej w Grójcu.

Licencja

Z pierwszego, historycznego
awansu cieszą się też w Głuchowie. Drużyna prowadzona
przez trenera Pawła Gaika na

Epidemia koronawirusa
utrudniła, a w niektórych
przypadkach uniemożliwiła wakacyjne wyprawy. Można więc wykorzystać letni
czas na zwiedzanie niezwykle interesującej krainy, jaką
jest Mazowsze. Praca zatytułowana „Sztuka na Mazowszu. Nowe otwarcie” będzie
cennym przewodnikiem po
urlopowych szlakach naszego regionu.
Autorzy zabierają nas w podróż, która rozpoczyna się
od Czerwińska nad Wisłą,
gdzie w 1310 r. przypłynęli statkami z zachodniej Europy przedstawiciele tajemniczego zakonu templariuszy i gdzie według legendy złożyli swój
skarb. Odwiedzamy katedrę w Łowiczu, najważniejszą świątynię w
okresach bezkrólewia i miejsce ostatniego spoczynku dwunastu prymasów Polski; zwiedzamy kościoły diecezji płockiej oraz „wiejskie katedry”, czyli sakralną architekturę neogotycką przełomu XIX i XX wieku na Mazowszu. Możemy również poczytać o drewnianej architekturze podwarszawskich letnisk i mazowieckich pejzażach. Cenna, bogato ilustrowana pozycja.
A. Pieńkos, M. Wardyński red., „Sztuka na Mazowszu. Nowe otwarcie”, Mazowiecki Instytut Kultury, Warszawa. książkę można nabyć na
stronie www.mazowieckaksiazka.pl.
Tomasz Plaskota

Reportaże z czasów transformacji
„Powstał nowy zawód: likwidator. Państwowe fabryki masowo bankrutują i ktoś
musi je zlikwidować. To dobra fucha, bo likwidować
można przez wiele lat. Zdarzają się historie, których
nie wymyśliłby nawet Kafka” – tak wyglądał burzliwy
czas transformacji w Polsce
przedstawiony w reportażach Grójecczanina Piotra Lipińskiego i Michała Matysa,
pisanych w latach 90.
Autorzy zbioru reportaży zatytułowanego „Niepowtarzalny urok likwidacji” nie piszą tylko o upadających firmach i masowym bezrobociu. Poruszają różne tematy, którymi żyło społeczeństwo w tamtych
czasach. Opowiadają m.in. o strachu przed zmianami, spotkaniach z
kosmitami, zachwycie nad rozwojem nowych technologii, powstających supermarketach, handlu bazarowym, inwestowaniu na Giełdzie
Papierów Wartościowych, pladze kradzieży aut, popularności teleturniejów i reklam telewizyjnych, uzdrowicielach i cudotwórcach reklamujących się w gazetach. A także o rzeczach, które z perspektywy
czytelnika, który nie żył w tamtych czasach, wydają się dziwne, niedorzeczne i egzotyczne.
Reportaże Piotra Lipińskiego i Michała Matysa są opowieścią czasem
straszną, czasem śmieszną, ale niezwykle interesującą. A do jej lektury niech zachęci Czytelników jeszcze jeden cytat: „Dla nowych dyrektorów firm z Warszawy, za pieniądze Urzędu Miasta Częstochowy, prowadzi kurs antystresowy. Przykładowy temat na rozluźnienie:
>>Opisz pożar burdelu w sposób liryczny<<”.
P. Lipiński, M. Matys, Niepowtarzalny urok likwidacji. Reportaże z Polski lat 90., Wyd. Czarne, Wołowiec.
Tomasz Plaskota

półmetku rozgrywek plasowała
się na trzecim miejscu w tabeli,
ale dzięki rozszerzeniu A-klasy
uzyskała promocję.
Podobnie jak w Lesznowoli, w
zespole mają pozostać wszyscy dotychczasowi zawodnicy.
Kadrę mają natomiast wzmocnić dwaj piłkarze, którzy już w
przeszłości reprezentowali barwy GPSZ. Na razie prezes klubu, Robert Małek, nie chce jednak zdradzać ich personaliów.
W klubie koncentrują się obec-

nie przede wszystkim na tym,
aby boisko w Głuchowie uzyskało licencję na rozgrywanie
meczów w A-klasie. Aby się to
udało, trzeba doprowadzić wodę
do szatni. To z kolei wymaga
wykopania studni głębinowej,
co wiąże się ze sporymi kosztami. Klub prowadzi zbiórkę środków na ten cel na portalu zrzutka.pl.
Nowy sezon piłkarski ma wystartować w sobotę 1 sierpnia.
Mateusz Adamski

14 ZDROWIE/SZACHY

SPORT ZAMIAST SMARTFONA
29 czerwca w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Grójcu odbył się turniej, będący podsumowaniem zajęć sportowych organizowanych w ramach gminnego programu pt. "Stop Smartfonizacji", któremu od samego początku patronuje Burmistrz Gminy i Miasta Grójec. To kolejna inicjatywa, która wspiera aktywny rozwój najmłodszych mieszkańców naszej Małej Ojczyzny.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowała zajęcia sportowe oraz zakup sprzętu sportowego dla uczniów szkół
podstawowych. Od 11 maja do 25 czerwca w każdej z naszych placówek odbywały się zajęcia sportowe, które poprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego. W sumie wzięło w nich udział 294 uczniów. Pomimo trwającej pandemii i restrykcji sanitarnych, przy zachowaniu szczególnej ostrożności, udało się przeprowadzić aż 382 godziny zajęć. Ponadto zakupiono sprzęt sportowy, który wzbogacił bazę sportową każdej ze
szkół. Łączne koszty projektu to ponad 30 tysięcy zł, z czego wynagrodzenie trenerów to 18 950 zł, natomiast pozostała kwota to zakup sprzętu sportowego.
Ponadto Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
wspiera inne działania w ramach akcji "Stop Smartfonizacji", m.in. dofinansowując ofertę zajęć wakacyjnych. 220 dzieci uczestniczących w
półkoloniach Fabryki Wspomnień w Osieczku oraz 160 dzieci biorących
udział w zajęciach sportowo-edukacyjnych organizowanych przez GKS
Mazowsze Grójec otrzyma dofinansowanie ze środków gminnych. Łączny koszt dofinansowania letniego wypoczynku to ponad 51 tysięcy zł.
Dziękujemy Pełnomocnikowi Burmistrza ds. Uzależnień pani Dagmarze
Ogłozińskiej i GKRPA za wsparcie wszelkich działań promujących aktywny wypoczynek naszych najmłodszych mieszkańców.
Wydział Edukacji Promocji i Spraw Społecznych

SZACHOWE ŻYCIE GRÓJCA – Mickiewicz zwycięzcą Wirtualnych Mistrzostw Grójca!
Po trwających ponad miesiąc
zmaganiach internetowych
zakończyło się kolejne
wydarzenie w naszym
miejscowym szachowym
świecie. Relacja z przebiegu
pierwszego cyklu zasadniczej
części rozgrywek Wirtualnych
Mistrzostw Grójca znalazła się
w poprzednim wydaniu Życia
Grójca.

W

dniach 21 maja – 4
czerwca odbył się
drugi cykl, złożony z siedmiu indywidualnych turniejów błyskawicznych na platformie lichess.
org. Stawką w rozgrywkach było
osiem ostatnich miejsc upoważ-

niających do startu w finale zawodów. Grójeccy juniorzy, którzy
dodatkowo rywalizowali pomiędzy sobą w osobnej klasyfikacji,
walczyli o cztery miejsca w wewnątrzklubowym finale imprezy.
Mimo wcześniejszego zapewnienia sobie udziału w fazie pucharowej, wielu zawodników starało się poprawić wynik z pierwszego cyklu, aby uzyskać jak najlepsze ustawienie na drabince finałowej. Ostatecznie zwyciężczynią
drugiego cyklu okazała się Aleksandra Michalska, co w rezultacie
przełożyło się na uzyskanie przez
nią drugiej pozycji w rozstawieniu w fazie pucharowej. Teoretycznie była to bardzo dobra sytuacja, pozwalająca uniknąć faworyta zawodów mistrza Piotra Mickiewicza, rozstawionego

z „jedynką”, aż do samego meczu o pierwsze miejsce. Bardzo
dobre występy naszych juniorów
w tej części rozgrywek przełożyły się na uzyskanie przez nich
trzech miejsc w głównym finale. Wyczynu tego udało się dokonać Hannie Łobodzie, Michałowi
Smętkowi i Łukaszowi Wojdalskiemu. Tymczasem w klasyfikacji grójeckich juniorów ponownie
triumfował Michał Smętek.
Dzień po zakończeniu drugiego cyklu rozpoczęły się trwające trzy dni rozgrywki w finale juniorów, gdzie powtórzyła się historia z I Pucharu Mazowsza Online. W meczu o pierwsze miejsce ponownie doszło do starcia
pomiędzy Michałem Smętkiem
a Łukaszem Wojdalskim i kolejny raz to Michał wyszedł zwy-

cięsko z tego pojedynku. Trzecie
miejsce w rozgrywkach po wygranym meczu z Adrianem Leguckim zapewnił sobie Filip Pułapa. W dniach 8-12 czerwca odbył się główny finał WMG. Niestety wszyscy grójczanie zakończyli swój udział na etapie ⅛ finału, choć bardzo blisko sprawienia
dużej niespodzianki był Michał
Smętek, który z utytułowanym
zawodnikiem, rozstawionym z 6
nr startowym Robertem Krasiewiczem, doprowadził do dogrywki w meczu i dopiero w niej mu-

siał uznać wyższość rywala. Bezkonkurencyjny zgodnie z przewidywaniami okazał się mistrz Piotr
Mickiewicz, który pewnie kroczył od zwycięstwa do zwycięstwa (w pierwszej rundzie przyjemność gry z mistrzem miała nasza juniorka, Hania Łoboda). W
finale pokonał on Mateusza Budnika i zapewnił sobie tytuł Wirtualnego Mistrza Grójca. W meczu
o trzecie miejsce Krzysztof Sacharewicz zwyciężył z Robertem
Krasiewiczem.
Adam Lasota
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Będą doradzać w kwestii sportu BAŚNIOWA WYPRAWA
Stowarzyszenie WGR Rowerowy Grójec zorganizowało wyjazd rowerowy po szlaku Green Velo, pokonując w dniach 11-14 czerwca ponad
2000 km wiodących przez pięć województw. Trasa zaczyna się w Elblągu, a kończy w Końskich.

K

ażdy odcinek stanowi niezwykłe doświadczenie, a poznanie ich
wszystkich zdaje się być dla rowerzysty jak czytanie wspaniałej
baśni.
– My także zapragnęliśmy zasmakować tej przygody i udaliśmy
się na początek zielonego szlaku, czyli do Elbląga, gdzie wyciągnęliśmy z
magicznej przyczepy 22 rowery, szybko przebraliśmy się i wystartowaliśmy. Już w samym Elblągu tak liczna grupa rowerzystów wywołała podziw
wśród przechodniów, a nawet dało się słyszeć głosy zazdrości – relacjonował Dariusz Prykiel.

W poniedziałek 15 czerwca
odbyło się inauguracyjne
spotkanie gminnej Rady
Sportu. Nowo powołany przez
Burmistrza Grójca organ będzie
miał za zadanie wspierać władze
miasta w zakresie rozwoju
sportu w naszym regionie.

P

odczas pierwszego, organizacyjnego
spotkania Rady, które odbyło
się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Grójec w obecności burmistrza Dariusza Gwiazdy, z-cy Jarosława Rupiewicza i sekretarz gminy Moniki Maciak, powołano przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza Rady Sportu Gminy i Miasta
Grójec (RSGiMG). Członkowie
pełnią funkcje społecznie, służąc
swoją wiedzą i doświadczeniem
władzom miasta.

Zgodne wybory

Przewodniczącym został Mariusz
Pachocki, który wraz z Ireneuszem Wojciechowskim stworzyli popularną już w całej Polsce imprezę sportową o nazwie: „Grójecka Dycha”. To także współzałożyciel Stowarzyszenia Signovum.
– Jako stowarzyszenie mamy doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji z Ministerstwa Sportu. W
ostatnich dniach pozyskaliśmy
kolejne na zajęcia dla klubu pływackiego. Chciałbym, aby powołana Rada Sportu pomagała w pozyskiwaniu dotacji organizacjom i
klubom sportowym z naszego regionu – powiedział na posiedze-

niu przewodniczący Rady Sportu.
Obecni na sali członkowie na zastępcę przewodniczącego wybrali
Michała Kociębę, byłego rzecznika prasowego PZPN i Legii Warszawa, nieustannie związanego ze
sportem, założyciela działającej
w Grójcu dziecięcej akademii piłkarskiej FC Mundialito.
Sekretarzem został Szymon Wójcik – redaktor naczelny gazety i
portalu "Życie Grójca", współtwórca portalu grojec24.net, od
lat wspierający grójecką koszykówkę oraz wiele inicjatyw społecznych w gminie Grójec.
Pozostali powołani to: Ireneusz
Juraszewski (dyrektor sportowy
MKS Grójec, twórca prestiżowego turnieju Parkietowo Royal Apple Cup), Maciej Popiel (instruktor i trener tenisa ziemnego), Jarosław Kostrzewa (prezes klubu piłkarskiego Mazowsze Grójec), Artur Kukułka (działacz piłkarski i
pracownik od lat związany z GKS
Mazowsze Grójec), Ireneusz Wojciechowski (Grójecki Ośrodek
Sportowy Mazowsze), Jacek Siedlecki (nauczyciel w SP nr 2 i trener jednej z drużyn klubu koszykarskiego MKS Grójec), Mateusz Adamski (redaktor naczelny i
twórca portalu www.grojec24.net,
od lat związany z grójecką piłką
nożną) oraz Maciej Hajdukiewicz
(Let’s Move Grójec).

Co dalej?

Na spotkaniu organizacyjnym
podjęto rozmowy na temat projektu stadionu przy ul. Laskowej,
Mistrzostw Polski w Koszykówce młodzieżowej oraz dalszych

Nasi też potrafią skakać!
Triumf podczas Olimpiady
Młodzieży Szkolnej oraz
powołanie na zgrupowanie
do Reprezentacji Polski – to
kolejne dobre wieści z klubu
koszykarskiego MKS Grójec.

T

rzech
podopiecznych
trenerów Ireneusza Juraszewskiego i Jacka Siedleckiego pojedzie na
zgrupowanie Reprezentacji Polski
w kategorii U-14. Hubert Gaik,
Antek Juraszewski i Filip Poradzki znaleźli się w gronie 36 najlepszych młodych koszykarzy z całej
Polski. Swoją przygodę z koszykówką zaczęli pięć lat temu. Przez
ten czas wylewali w czasie trenin-

gów hektolitry potu. Teraz widać,
że nie robili tego na darmo. Powołanie do reprezentacji Polski to

planów względem sportu w gminie Grójec. Kolejne posiedzenie
zostało zaplanowane na 31 sierpnia 2020 roku. – Ja ze swojej strony przygotuję szczegółowe plany
i założenia, które zostaną przedstawione na kolejnym posiedzeniu. Chciałbym, aby adresowały
wszystkie obszary, nie tylko sport
dzieci i młodzieży – mówi w rozmowie z "Życiem Grójca" Mariusz Pachocki.

Sport i IT

Zapytaliśmy również Mariusza Pachockiego o jego dotychczasowe projekty sportowe i doświadczenie zawodowe. – Od
2013 roku sukcesywnie realizujemy Grójecką Dychę. Później była
sekcja pływacka w klubie Signovum, a w 2019 roku zrealizowaliśmy kolejny projekt sfinansowany
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Chciałbym, aby w planach
i zadaniach rady sportu było pozyskiwanie dotacji zewnętrznych
dla klubów i jednostek związanych z grójeckim sportem. A jeśli chodzi o moje doświadczenie
zawodowe, to od ponad 20 lat w
branży IT, a od 4 lat jestem pracownikiem firmy konsultingowej,
gdzie realizuję projekty dla firm
komercyjnych, samorządów oraz
współpracuję z organizacjami pozarządowymi w ramach projektów CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu). W trakcie COVID miałem okazję wspierać uruchomienie Microsoft Office 365 i
Teams dla jednej ze szkół grójeckich – opowiedział o sobie.
Redakcja
ogromny zaszczyt i wyróżnienie.
Jest to jednak dopiero początek
ich nowej drogi. Obaj szkoleniowcy są bardzo dumni ze swoich wychowanków. Zgrupowanie odbę-

Ponad 60 km dziennie
Metę pierwszego etapu wyznaczono we Fromborku, mieście Mikołaja Kopernika. To właśnie tu tworzył swoje dzieło „O obrotach sfer niebieskich”.
Już po kilku kilometrach okazało się, że pokonanie 65-kilometrowego odcinka nie będzie takie proste, a na niektórych uczestników wyprawy padł
blady strach porażki. Jednak przejechaliśmy go grupą, solidarnie się wspomagając, pokonując kawałek po kawałeczku. Trasa przebiegała głównie
ścieżkami w lasach, a najdłuższą częścią był odcinek Zalewu Wiślanego,
gdzie na jednej z plaż chętni mogli skosztować kąpieli.
Kolejny etap to znowu odcinek 65-kilometrowy, który wyznaczony był z
Fromborka do Pieniężna i przebiegał wśród malowniczych terenów Warmii. Tu także po drodze poznawaliśmy walory pięknego krajobrazu i rozkoszowaliśmy się super widokami. W Pieniężnie zaliczyliśmy smaczną i gorącą obiadokolację oraz tort i szampan z okazji urodzin jednej z uczestniczek
wyprawy, Gosi.
Rano ponownie start, tym razem do Lidzbarka Warmińskiego, nazywanego „Perłą Warmii”. Na koniec trzeciego dnia, po pokonaniu 60-kilometrowej trasy, widać było już po każdym zmęczenie, ale i nieskrywaną satysfakcję. Humory nam dopisywały i kilka osób z grupy odbyło jeszcze kąpiel w
basenie zewnętrznym naszego hotelu. Ostatni etap to znowu odcinek ponad 60-kilometrowy, z Lidzbarka do Sępopola, który – pomimo zmęczenia i dość sporego wiatru w twarz – pokonaliśmy szybko i sprawnie.
Warto jeździć
Tym oto sposobem w ciągu czterech dni przejechaliśmy pierwszy, 260- kilometrowy odcinek szlaku Green Velo. Nie obyło się oczywiście bez awarii
na trasach – dziurawych dętek i urwanego siodełka, ale takie sytuacje pokazywały siłę i solidarność grupy, naszą zawziętość w pokonywaniu zaplanowanej trasy. Już w drodze powrotnej uczestnicy, wśród których najmłodszymi byli 13-letni Kuba i 14-letnia Ola, a najstarszymi- hm…. tak, tak, mogliby być to ich dziadkowie, planowali kolejny wyjazd na szlaki Green Velo,
co pokazuje, że wyjazd był udany. Reasumując, warto jeździć na rowerze,
warto poznawać ludzi i przyrodę, warto wzmacniać swoją kulturę fizyczną i
walczyć ze swoimi słabościami. Ten wyjazd pokazał nam jeszcze jedną ważną rzecz. Naprawdę można być dla siebie miłym na drodze: rowerzyści dla
kierowców, a kierowcy dla rowerzystów. Pamiętajmy, że kierowca staje się
niekiedy rowerzystą, a rowerzysta kierowcą. Wzajemna uprzejmość sprawia, że wszyscy są bezpieczniejsi na drodze. Za rok Green Velo II. Do zobaczenia na trasie.
Stowarzyszenie WGR Rowerowy Grójec

dzie się 19 lipca w Krakowie. Trener kadry to Łukasz Kasperzec.
Drugim niewątpliwym sukcesem

jest zwycięstwo podczas Olimpiady Młodzieży Szkolnej. Barwy Grójca reprezentowało tam
pięciu zawodników: Hubert Gaik,
Antoni Marciński, Antoni Juraszewski, Filip Poradzki i Miłosz
Wiśniewski.
24 czerwca utalentowaną młodzież przyjęto w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.
– Życzymy wam kolejnych sukcesów, a trenerom i opiekunom
dziękujemy za trud związany z
przygotowaniami do kolejnych
olimpiad i mistrzostw – powiedział burmistrz Dariusz Gwiazda, wręczając pamiątkowe upominki.
Szymon Wójcik
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Gra o tron prezydencki
To była kampania wyborcza inna niż wszystkie dotychczasowe. Do góry
nogami wywrócił ją koronawirus, który spowodował, że kandydaci i
stojące za nimi siły polityczne musiały obrać nową taktykę.

T

ak jak w filmie Hitchcocka, zaczęło się od
trzęsienia ziemi, a potem napięcie już tylko rosło. Tym wstrząsem, który
mocno odczuła także polska scena polityczna, było dotarcie koronawirusa do Polski. Wiadomo, trzeba było jakoś tę zarazę ograniczać, więc zaczęły się
obostrzenia. O wiecach, będących przecież podstawą kampanii, kandydaci musieli więc na
długi czas zapomnieć. Nie mogli jednak być całkiem bezczynni, toteż bazowali na dobrodziejstwie Internetu i właśnie za pomocą sieci usiłowali dotrzeć do
wyborców. Nieco większe możliwości miał miłościwie urzędujący prezydent, który z racji
swoich obowiązków, mógł jeździć po kraju i skrupulatnie z
tego prawa korzystał. W dodatku jego aktywność dokumentowała i podkreślała potężna machina medialna w postaci rządowych mediów.

Korespondencja do kosza

Kampania kampanią, ale jak
przeprowadzić proces wyboru
prezydenta? Przecież nie wolno się gromadzić, a do tego
nikt nie chce pracować w komisjach. Partia rządząca wymyśliła
więc, że o tym, kto zostanie głową państwa, zdecydujemy korespondencyjnie. I wtedy dopiero się zaczęło! Powiedzieć, że
konflikt polityczny się zaostrzył,
to nic nie powiedzieć. Prawo i
Sprawiedliwość zdecydowanie
parło w kierunku tego rozwiązania, a opozycja grzmiała, że jest
ono bezprawne i nawoływała do
ogłoszenia stanu klęski żywiołowej, co pozwoliłoby przesunąć
wybory. W międzyczasie o mało
nie doszłoby do rozłamu rządzącej koalicji, bo korespondencyjnemu głosowaniu sprzeciwiał
się jeden z politycznych sojuszników PiS-u, Jarosław Gowin.
Ostatecznie skończyło się, przynajmniej na razie, na kilku pęknięciach i zadrach.
Termin wyborów wyznaczony
na 10 maja zbliżał się nieuchronnie. Tymczasem ustawa o wyborach korespondencyjnych przyjęta większością sejmową utknęła w Senacie, gdzie większość
ma opozycja. Senatorowie mieli 30 dni na zajęcie się propozycją zmian w przepisach. Uznali, że muszą się bardzo dokładnie przyjrzeć sprawie, zatem wykorzystali ten czas do końca. Tuż
przed 10 maja odrzucili ustawę.
Już wtedy było jasne, że w tym
terminie nie zagłosujemy.
W końcu problem się rozwiązał.
Szefowie partii rządzącej, pod
naciskiem samorządów i własnego koalicjanta, postanowili, że
choć wybory zostały zarządzone na 10 maja, to w tym terminie się one nie odbędą. I rzeczywiście tak się stało. Taką decyzję usankcjonowała Państwowa
Komisja Wyborcza, uznając, że
„brak było możliwości głosowania na kandydatów”. Z kolei Sąd

Najwyższy nie wypowiedział się
na temat ważności lub nieważności wyborów, ponieważ w ogóle
do nich nie doszło.
W ten sposób otworzyła się droga do ogłoszenia nowego terminu
prezydenckiej elekcji. Padło na 28
czerwca. Przy okazji obwieszczono, że wybory odbędą się w normalnym trybie, czyli w lokalach
wyborczych. Pozostawiono możliwość głosowania korespondencyjnego, ale tylko dla tych, którzy
będą sobie tego życzyli.

Roszada wyborcza

Tuż po wyborach, których nie
było, Platforma Obywatelska,
główna siła opozycyjna w kraju, postanowiła zmienić swojego kandydata. Za mało wyrazistą
i niezbyt przygotowaną merytorycznie, a do tego notującą fatalne wyniki sondażowe Małgorzatę Kidawę-Błońską do walki o fotel prezydencki wystawiła Rafała
Trzaskowskiego. Był to ruch wyraźnie obliczony nie tyle na uzyskanie co odzyskanie poparcia
mieszkańców dużych miast, których MKB zupełnie nie przekonała. Tym samym PO potwierdziło jeszcze raz, że odpuszcza walkę o głosy wsi, gdzie bezsprzecznie króluje Andrzej Duda. Zresztą
co innego Platforma mogłaby zrobić, nie mając zupełnie w swoim
szeregu ludzi, mogących przekonać do siebie rolników?
Trzaskowski, niezależnie od tego
czy wygra wybory czy nie, spełnił
swoje zadanie polegające na wejściu do drugiej tury i spowodowaniu, że Duda poczuje się zagrożony. Nie przeszkodziły mu w tym
liczne kampanijne wpadki, a nawet niezbyt gospodarne wydawanie pieniędzy miasta stołecznego,
którym rządzi.
Z kampanii Trzaskowskiego zapewne zapamiętamy jego głośny postulat dotyczący likwidacji
TVP Info.
– W miejsce obecnej telewizji powstanie nowa telewizja publiczna. Bez TVP Info, bez „Wiadomości”, bez publicystyki politycznej, bez tego wszystkiego, co
dzisiaj tak mocno zatruwa nasze
życie publiczne – zapowiedział.
Pomijając fakt, że nawet w przypadku wyborczego zwycięstwa
spełnienie tego postulatu, wydaje się mało realne, to dla części społeczeństwa, zmęczonego
wszechobecną i mało wyrafinowaną propagandą, wydaje się on
atrakcyjny.

Samochody za głosy

Tymczasem urzędujący prezydent, walcząc o poparcie, obiecywał stabilność. Podkreślał, że jest
gwarantem utrzymania rządowych programów socjalnych typu
500+ i 13 emerytura. Uderzając
dalej w tony konserwatywne, wyraźnie opowiadał się przeciw ideologii LGBT. A całkiem nowym
elementem stał się np. program

„Moja woda” zakładający dofinansowanie budowy oczek wodnych (nigdy dotąd oczka wodne nie były elementem kampanii
wyborczej!).
Prezydentowi w reelekcji ma także pomóc – oczywiście nikt z kręgów władzy oficjalnie o tym oficjalnie nie powie – Bitwa o wozy.
Jest to akcja skierowana do samorządów mających poniżej 20 tysięcy mieszkańców. W jej ramach
20 gmin, w których będzie największa frekwencja w I turze wyborów prezydenckich, otrzyma
średnie samochody strażackie.
Oficjalnie – pomysł miał zachęcić
ludzi do pójścia na wybory, nieoficjalnie – zdobyć głosy dla prezydenta, który przecież jest zdecydowanym numerem 1 w gminach do 20 tys. mieszkańców.
Nawiasem mówiąc, dobrze, że
20 gmin otrzyma wozy strażackie, które poprawią bezpieczeństwo. Jednak z drugiej strony taki
sprzęt powinien trafić tam, gdzie
jest on najbardziej potrzebny. Cóż
w takiej sytuacji mogą czuć jednostki OSP, które nie mają takich
aut, a są one im potrzebne?

Czyj ból jest lepszy?

Co jeszcze zapamiętamy z tej
kampanii? Chociażby „menelowe plus”, o którym powiedział prześmiewczo Stanisław

Żółtek, jeden z kandydatów na
prezydenta.
– Jakieś 500 plus, jakieś 1000
plus, jakieś bony turystyczne.
Aż strach zaproponować rządowi, że są budki od piwa. Że
może menelowe plus by jeszcze wrzucili, bo to też są głosy wyborcze – mówił w trakcie
debaty prezydenckiej Stanisław
Żółtek.
Obserwowaliśmy też przemiany w postawie Szymona Hołowni, do tej pory kojarzonego
mocno z Kościołem. Stwierdził
on, że jest za wyraźnym rozdziałem tej instytucji od państwa i że klęczniki prezydenckie trzeba oddać do muzeum.
Z kolei artystycznego sznytu
tej kampanii dodał niepokorny
Kazik Staszewski, śpiewając
„Twój ból jest lepszy niż mój”.
Autor – chcąc, nie chcąc – dokonał rewolucji. Wprawdzie
nie w państwie, a w radiowej
„Trójce” – ale w końcu rewolucja to rewolucja.
Przed nami druga tura – czekamy na nią z niecierpliwością.
Na tej scenie wystąpią już tylko dwaj pierwszoplanowi aktorzy, Duda i Trzaskowski, każdy
z gromadą suflerów. Kogo kupią? Kogo sprzedadzą? Kiedy
zapomną swojej roli?
Dominik Górecki

