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Wiele wskazuje na to, że za 10 
dni, 10 maja, w Polsce odbędą 
się wybory prezydenckie. Jeśli 
w istocie dojdą do skutku, będą 
się jednak mocno różnić od 
tych, w których braliśmy udział 
do tej pory. A wszystko przez 
koronawirusa. 

O przeprowadzeniu wy-
borów w tradycyjnym 
wydaniu w tym roku 
chyba możemy zapo-

mnieć. Trudno sobie bowiem wy-
obrazić, by na tak wielką ska-
lę zapewnić członkom komisji i 
głosującym bezpieczeństwo. Ma-
seczki, rękawiczki, środki dezyn-
fekujące, odpowiednie odstępy 
– wydaje się to nie do zrobienia. 
W dodatku istnieje realne zagro-
żenie przeniesienia koronawirusa 
na papierze. A jak wiemy, wybory 
to przecież gigantyczna ilość pa-

pieru (karty do głosowania, listy, 
protokoły i inne dokumenty).  

Korespondencyjnie
W takiej sytuacji ze strony obo-
zu rządzącego padł pomysł prze-
prowadzenia wyborów korespon-
dencyjnych. Jest to sprawa nader 
kontrowersyjna. Pierwsza wąt-
pliwość pojawia się już na etapie 
podstaw prawnych. Wielu kon-
stytucjonalistów uważa bowiem, 
że taka forma elekcji, jaką forsuje 
Prawo i Sprawiedliwość, jest po 
prostu niekonstytucyjna. Wska-
zują na przykład na fakt, że do-
szło do zmiany kodeksu wybor-
czego na mniej niż pół roku przed 
wyborami, co stoi w sprzeczno-
ści z orzecznictwem Trybunału 
Konstytucyjnego. Jest to, jakby 
nie patrzeć, zmiana reguł w trak-
cie gry. 
Z drugiej strony Konstytucja sta-

nowi, że „Wybory Prezydenta 
Rzeczypospolitej zarządza Mar-
szałek Sejmu na dzień przypada-
jący nie wcześniej niż na 100 dni 
i nie później niż na 75 dni przed 
upływem kadencji urzędujące-
go Prezydenta Rzeczypospoli-
tej”. Ten przepis dość precyzyj-

nie mówi, kiedy muszą odbyć się 
wybory prezydenckie. Ot tak, bez 
zmieniania Konstytucji, nie moż-
na ich zatem przesunąć na inny 
termin. No chyba że wprowadzo-
ny zostanie stan klęski żywioło-
wej.

Dokończenie na s. 9

Świat, jaki teraz mamy, jeszcze do 
niedawna wydawał się filmową 
fikcją. Z koronawirusem walczy 
cała ludzkość. Także władze 
oraz mieszkańcy gminy Grójec 
robią, co mogą, aby zapobiegać 
rozprzestrzenianiu się tej straszliwej 
zarazy rodem z powieści Alberta 
Camusa.

Przez cały kwiecień gmina 
Grójec organizowała i koor-
dynowała szereg działań, ma-
jących na celu walkę z epide-

mią koronawirusa. Oprócz jednostek 
samorządowych oraz służb munduro-
wych, do pomocy przyłączyli się tak-
że mieszkańcy naszej małej ojczyzny, 
a inicjatywy podejmowane przez bur-
mistrza spotkały się z zainteresowa-
niem dziennikarzy z czołowych me-
diów ogólnopolskich. 

Dezynfekują miasto 
Jako pierwsi na ulicę miasta wyjechali 
strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Grójcu, wyposażeni w jednoosobo-
we urządzenia do dezynfekcji. Kolej-
ną akcją, cieszącą się dużym zaintere-
sowaniem, była oddolna inicjatywa na-
szych lokalnych sadowników i rolni-
ków, którzy przybyli na miejsce swo-
imi profesjonalnymi opryskiwaczami. 
Poświęcili swój wolny czas i paliwo, 
aby dokonać dezynfekcji miasta. Ak-
cję koordynowali burmistrz Dariusz 
Gwiazda wraz ze swoim zastępcą Ja-
rosławem Rupiewiczem, przy pomo-
cy Straży Miejskiej, OSP Grójec oraz 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.  
Do „odkażania” miasta użyto podchlo-
rynu sodu, jednej z substancji zaleca-
nych przez Główny Inspektorat Sani-
tarny. Zabieg wykonano dwa razy, a w 
czasie pierwszej dezynfekcji na miej-
sce zbiórki przyjechała ekipa z Polsatu 

News, która przygotowała i wyemito-
wała krótki reportaż podczas wieczor-
nych „Wydarzeń” na antenie telewizji 
Polsat. Nagranie zrealizowali też admi-
nistratorzy bloga sadowniczego kobie-
tawsadzie.pl. 
– Nasz sprzęt nadaje się do tego w stu 
procentach. Jesteśmy odpowiednio 
przygotowani, więc mieszkańcy nie 
muszą się niczego obawiać – mówił 
Wojciech Kot, sadownik, jeden z ini-
cjatorów przedsięwzięcia. 
Sadownicy dezynfekowali miasto 
dwukrotnie! 

Dla szpitala 
W pierwszych tygodniach pandemii 
szpitale w Nowym Mieście i Grójcu 
były w dramatycznej sytuacji, o czym 
donosiły media lokalne i ogólnopol-
skie. W placówkach brakowało przede 
wszystkim personelu medycznego. 
Wsparcie dla szpitala zaoferowali zno-
wu mieszkańcy, organizując zbiórkę 
pieniężną. W wyniku działań lokalnych 
przedsiębiorców zebrano m. in. środki 
na remont karetek.
„W ciągu niespełna dwóch tygodni na 
konto Stowarzyszenia W.A.R.K.A. z 
dopiskiem „Remont karetek w PCM 

Walka z niewidzialnym wrogiem

Wybory kopertowe?

Grójec” wpłynęło 6345 zł! Na tę kwo-
tę składają się wpłaty od 32 firm i osób 
prywatnych. W imieniu inicjatorów 
akcji serdecznie dziękujemy za wszyst-
kie wpłaty, wsparcie i każde udostęp-
nienie. Zapewniamy Państwa, że ze-
brane pieniądze zostaną wydatkowane 
zgodnie z przeznaczeniem, tj. na nie-
zbędne prace naprawcze. Wkrótce po-
informujemy o efektach" – pisał o akcji 
portal grojec24.net.
Swoją cegiełkę dorzuciła także gmina 
Grójec, przeznaczając 20 tysięcy zło-
tych na zakup niezbędnych środków 
ochrony osobistej, a dokładnie: 500 
opakowań po 100 sztuk rękawiczek, 
100 sztuk litrowego preparatu do hi-
gienicznej dezynfekcji dłoni z pompką, 
100 sztuk litrowego preparatu do hi-
gienicznej dezynfekcji dłoni z pompką 
ze spryskiwaczem, a także odzież oraz 
inne preparaty dezynfekcyjne dla per-
sonelu medycznego szpitala.

Pomoc dla potrzebujących 
Kolejnym krokiem był zakup mase-
czek ochronnych dla najbardziej po-
trzebujących (10 tys. zł). W pierwszej 
kolejności dostarcza się je do najbar-
dziej potrzebujących rodzin wskaza-

nych przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Maseczki są rozwożone 
przez żołnierzy Wojsk Obrony Te-
rytorialnej. „Zamówiliśmy również 
25 tys. par rękawiczek, 200 przy-
łbic ochronnych, 50 kombinezo-
nów, 200-litrowych płynów do de-
zynfekcji. Zamówione artykuły, jak 
tylko do nas docierają, przekazuje-
my wraz z maseczkami do: Ochot-
niczych Straży Pożarnych, Straży 
Miejskiej, Harcerzy, kościołów p.w. 
św. Mikołaja i Miłosierdzia Bożego, 
Parafialnego Domu Pomocy Spo-
łecznej im. ks. P. Skargi, Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Policji” – 
czytamy w e-mailu od Urzędu Gmi-
ny i Miasta Grójec. 
Burmistrz zapowiedział również, że 
oczekuje na dostawę 21 tys. mase-
czek, co oznacza, iż każdy mieszka-
niec gminy Grójec będzie mógł li-
czyć na bezpłatną część obowiązko-
wej „garderoby”.

Pieniądze na walkę 
To nie koniec czynności na rzecz 
walki z koronawirusem. Pierwsza 
transza zabezpieczonych środków 
na epidemię została już rozdyspo-
nowana. Urząd przeznaczył na ten 
cel niespełna 100 tys. zł. Burmistrz 
zapowiada, że w miarę potrzeb będą 
uruchamiane kolejne transze. 
– Zabezpieczone środki na działa-
nia kryzysowe to łącznie 420 tys. zł. 
Jeśli zajdzie potrzeba, żeby ratować 
życie i zdrowie mieszkańców, uru-
chomimy kolejne transze. W pierw-
szej kolejności zakupiliśmy środki 
ochrony osobistej, a także oczeku-
jemy na nowoczesne urządzenie do 
dezynfekcji sal – mówił na antenie 
Radia dla Ciebie burmistrz Dariusz 
Gwiazda.           
                            Dokończenie na s. 9 
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Szanowni Podatnicy i Przedsiębiorcy z Gminy Grójec, 

Na wstępie pragnę Państwa poinformować, że rozważam 
wystąpienie do Rady Miejskiej w Grójcu o podjęcie uchwały 
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości grup 
przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu 
w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2), za 
miesiące kwiecień, maj i czerwiec bieżącego roku.
Zwolnienie dotyczyłoby przedsiębiorców, którzy spełnią warunki 
określone w tym akcie prawa miejscowego. Upoważnienie do 
podjęcia takiej uchwały wynika z art. 15p w związku z art. 15zzzh 
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych i pozostałych ustaw.
W związku z powyższym ponownie apeluję do Przedsiębiorców 
i proszę o rozważenie, który rodzaj pomocy publicznej będzie 
bardziej odpowiedni i adekwatny do sytuacji, w jakiej znalazła 
się Państwa firma.
17 kwietnia weszła w życie istotna zmiana ustawy tzw. „Tarczy 
Antykryzysowej”, o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych.
Nowelizacja przepisów wprowadza przede wszystkim 
uproszczenia w udzielaniu tzw. pomocy publicznej wszystkim 
przedsiębiorcom, przez organ jakim jest Urząd Gminy i Miasta 
Grójec. Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu 
wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 
(2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1) 
stanowi pomoc publiczną mającą na celu zarządzenie poważnym 
zaburzeniom w gospodarce. 
Przede wszystkim zostaje zwiększony limit pomocy, jaką mogą 
udzielić wszystkie organy, z 200 tys. euro na 800 tys. euro, a 
procedura jej udzielania będzie znacznie mniej skomplikowana, 
niż udzielenie pomocy de minimis (tzw. pomocy publicznej).
Podstawowym przepisem, na podstawie którego organ podatkowy 
(Burmistrz) może udzielić pomocy publicznej pozostaje nadal art. 
67a § 1 ordynacji podatkowej, który stanowi, że w sytuacjach 
uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem 
publicznym, organ podatkowy, na wniosek podatnika, może: 
1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę 
podatku na raty; 2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę 
zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od 
nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek; 3) umorzyć w 
całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub 
opłatę prolongacyjną.
Na stronie www.grojecmiasto.pl przedstawiam w załącznikach 
uproszczone dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o pomoc 
publiczną. 
Przy ubieganiu się o ten rodzaj wsparcia, niezbędne jest też 
krótkie przedstawienie sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy 
wynikające z zestawienia obrotów na stan sprzed epidemii ze 
stanem obecnym i wskazanie, czy spadek obrotów jest wynikiem 
epidemii wirusa SARS-CoV-2 i dowodów potwierdzających te 
okoliczności. 
Przedstawienie danych nie dotyczy przedsiębiorców, w stosunku 
do których został ustanowiony całkowity zakaz prowadzenia 
działalności gospodarczej na podstawie rozporządzeń Ministra 
Zdrowia.
Jednocześnie sugeruję Państwu powstrzymanie się z 
występowaniem w obecnym czasie z wnioskami o umorzenie 
zaległości podatkowych. do czasu zakończenia trudnej sytuacji 
gospodarczej. A jeżeli będzie to konieczne w sytuacji danego 
podmiotu, najlepiej wystąpić jeden raz za cały trudny okres. 
Przypominam, że umorzenie może dotyczyć jedynie podatku 
po terminie płatności, czyli zaległości podatkowej. Obecnie 
rekomenduję podmiotom, u których występuje zachwianie 
płynności finansowej w związku z COVID-19 wystąpienie o 
odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej.

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec, 
Dariusz Gwiazda 

SŁOWO OD BURMISTRZA

19 kwietnia minęło 10 lat, odkąd powstało stowarzyszenie, którego celem 
od zawsze była walka z uciążliwymi inwestycjami na terenie gminy Grójec. 
Rozmawiamy z prezesem "Czystej Gminy" Grzegorzem Banasikiem.

Dekada Czystej Gminy

Co planowało stowarzyszenie 
na swój jubileusz?
Dziesięć lat działalności Sto-
warzyszenia Czysta Gmina to 
okres wart podkreślenia, zatem 
planowaliśmy uczcić jubileusz 
piknikiem, który miał się od-
być 9 maja na boisku w Głu-
chowie, a także akcją sprząta-
nia lasu. W planach było rów-
nież rozegranie turnieju Mun-
dialito, różne konkursy, gry i 
zabawy dla dzieci. Całość mia-
ły uświetnić występy lokal-
nych artystów. Zaprzyjaźniona 
firma zajęłaby się obsługą ca-
teringową. Pandemia pokrzy-
żowała nasze plany. Mamy na-
dzieję, że niebawem sytuacja 
się ustabilizuje i będziemy mo-

gli bezpiecznie zorganizować 
jubileuszowy piknik.

Jakie działania będą podej-
mowane w przyszłości ?
Jak wielokrotnie wspomina-
łem, stowarzyszenie powsta-
ło z inicjatywy mieszkańców. 
To oni wyznaczają nam zada-
nia, kierują do nas zapytania. 
Powstaliśmy na znak prote-
stu przeciwko planom posado-
wienia bardzo uciążliwych in-
westycji po byłej fabryce kle-
ju i żelatyny w Głuchowie. Na-
sze działania to nie tylko Głu-
chów. W Słomczynie próbowa-
no w 2013 r. posadowić regio-
nalną instalację do przetwarza-
nia odpadów. Do dziś w Głu-

chowie i w Słomczynie nie 
powstały żadne uciążliwe in-
westycje. Nieskromnie po-
wiem, że jest to przede wszyst-
kim zasługa ciężko pracują-
cych członków Stowarzyszenia 
Czysta Gmina. Akcja sprząta-
nia lasu przy okazji jubileuszo-
wego pikniku miała zapocząt-
kować nowy etap działalności 
stowarzyszenia. Chcemy orga-
nizować akcje edukacji ekolo-
gicznej i czynnego udziału w 
oczyszczaniu środowiska wo-
kół nas - tak z samorządem lo-
kalnym,  jak i z innymi organi-
zacjami pozarządowymi.

Czy nie grozi nam kolejna 
uciążliwa inwestycja?
Na chwilę obecną nie ma no-
wych wniosków na uciążli-
we inwestycje w Głuchowie. 
Oczywiście nie są zakończone 
postępowania, o których wszy-
scy wiemy: biogazownia, in-
westycja polegająca na wdro-
żeniu czynności związanych z 
przetwarzaniem odpadów, bu-
dowa budynku kotłowni, bu-
dowa linii energetycznej. Panu 
Grabkowi marzy się reaktywa-
cja produkcji żelatyny w Głu-
chowie.

Dziękujemy za rozmowę. 
Dziękuje. Pragnę bardzo ser-
decznie podziękować wszyst-
kim tym, którzy działają, po-
magają, wspierają oraz sym-
patyzują ze Stowarzyszeniem 
Czysta Gmina.

Rozmawiał Szymon Wójcik

CZYSTA GMINA 
Ruch powstał z inicjatywy mieszkańców północ-
nej części gminy Grójec w geście protestu przeciw-
ko kolejnym pomysłom na zagospodarowanie te-
renów po byłej fabryce kleju i żelatyny w Głucho-
wie. Końcówka lat 80. i lata 90. pokazały, jak jeden 
zakład może utrudnić życie tysiącom okolicznych 
mieszkańców. 
Tymczasem w ostatnich latach inwestorzy propono-
wali wybudowanie biogazowani, asfaltowni, skła-
dowiska odpadów, instalacji do biodegradacji i od-
wodnienia odpadów tłuszczowych oraz inne przed-
sięwzięcia, polegające na wdrożeniu czynności 
związanych z przetwarzaniem odpadów.
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PRAWIE 100 TYS. ZŁ NA ZAKUP LAPTOPÓW DLA DZIECI
Centrum Projektów Polska Cyfrowa 
9 kwietnia opublikowało listę gmin i 
powiatów, które jako pierwsze otrzy-
mają dotację na zakup sprzętu do na-
uki w domu. Wśród nich znalazła się 
gmina Grójec, otrzymując prawie 
100 tys. zł bezzwrotnego wsparcia.
W ramach finansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego Programu Operacyjne-
go Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 
Jednostki Samorządu Terytorialnego 
otrzymały możliwość złożenia wnio-
sków na zakup sprzętu umożliwiają-
cego zdalną naukę. Limit określony 
przez rząd wynosił od 35 do 100 tys. zł.
– 1 kwietnia ruszył program. Złożyli-
śmy poprawny wniosek już na samym 
początku naboru  i otrzymaliśmy po-
zytywną odpowiedź. Cieszy mnie fakt, 
że pozyskana kwota jest wysoka i pozwoli na zakup laptopów dla najbardziej potrzebujących uczniów – 
mówił burmistrz Dariusz Gwiazda.
Nie czekając na formalną decyzję o przyznaniu środków, mając na względzie informację, że złożenie po-
prawnego wniosku jest gwarancją wypłaty środków, burmistrz Grójca podjął decyzję o rozpoczęciu proce-
dury zakupu 33 laptopów, które spełniają niezbędne parametry do nauki zdalnej, ale także do późniejszej 
pracy na zajęciach z informatyki. – Obowiązek realizacji podstawy programowej trwa już od 25 marca, mu-
simy jak najszybciej dostarczyć potrzebny sprzęt uczniom. Jest coraz większy problem z zakupem sprzętu 
do nauki online, dlatego zaraz po złożeniu wniosku wysłaliśmy odpowiednie zamówienie, tak, aby nie cze-
kać na laptopy dłużej niż to konieczne – wyjaśnia Dariusz Gwiazda.
Zakupione laptopy zostały  przekazane do gminnych placówek, a dyrektorzy wypożyczą je najbardziej po-
trzebującym uczniom. Po zakończeniu epidemii sprzęt będzie służył szkołom.
                 UGiM

Wszystkie osoby, które są płatnikami podatków od: nieruchomości, rolnego, leśnego lub płaconych 
w formie łącznego zobowiązania przez osoby fizyczne, będą musiały uiszczać opłaty za pomocą  
przelewu bankowego.

Powyższa decyzja dotyczy inkasa prowadzonego przez wyznaczonych pracowników urzędu na terenie 
miasta Grójec oraz inkasentów - sołtysów na terenie gminy Grójec.
Uzasadnieniem takiej decyzji jest oczywiste zagrożenie dla zdrowia zarówno podatników, jak i inkasen-
tów w okresie pandemii koronawirusa, poprzez bezpośrednie przyjmowanie wpłat w formie gotówkowej 
oraz konieczny bliski kontakt pomiędzy inkasentem i podatnikiem z powodu wręczania dowodu wpła-
ty i przyjmowania gotówki.
W tej sytuacji Urząd Gminy i Miasta Grójec prosi o dokonywanie wpłat:
- w Banku Pekao S.A. (bez prowizji) lub w innych bankach na nr rachunku Urzędu Gminy i Miasta 
Grójec:
Bank Pekao S.A. 64 1240 5703 1111 0000 4901 3690
- przez platformę internetową www.eurzad.grojecmiasto.pl
- bezpośrednio ze swoich rachunków bankowych za pomocą bankowości elektronicznej.
Jednocześnie, burmistrz apeluje o pomoc osobom starszym w bezpiecznym uregulowaniu należności 
przez pozostałych członków rodziny  posługujących się internetem i bankowością elektroniczną.
W przelewach należności podatkowych za taką osobę, należy wskazać imię, nazwisko i adres osoby po-
datnika, rodzaj należności, ratę podatku i jeżeli to możliwe, a bardzo ułatwiłoby to pracę księgowym po-
datkowym, nr ewidencyjny z decyzji ustalającej wymiar podatków na ten rok.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 48 664 30 91 wew. 44.

INKASENT NIE PRZYJDZIE DO DOMU

Ulica Batalionów Chłopskich

Z początkiem maja rozpoczną się prace budowlane związane z prze-
budową na odcinku od ulicy Walecznych do ulicy Lewiczyńskiej. 
Przetarg na to zadanie wygrała firma Przedsiębiorstwo Robót Inży-
nieryjno – Drogowych w Grójcu Sp. z o.o. z siedzibą w Jasieńcu. Za-
kres prac, jaki będzie należał do wykonawcy,  to nowa nawierzchnia 
asfaltowa wraz krawężnikami oraz przebudowa istniejących chodni-
ków. Koszt inwestycji: 537.553,48 zł. 

Drogi gminne

Trwają roboty budowlane przy realizacji inwestycji dotyczącej prze-
budowy dróg gminnych nr 161670 W i 161572 przebiegających 
przez Zalesie i Wolę Worowską.
Przetarg na to zadanie wygrała firma Aglet Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie. Prace mają zostać zakończone 20 maja 2020 r. 70 % kosz-
tów inwestycji pokryto z Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowity 
koszt zadania: 1 455 434,52 zł

Przepompownia w Kobylinie

Prace związane z budową przepompowni ścieków (typu tłocznia) do-
biegły końca. Kanały dopływowe i rurociąg zlokalizowane w Koby-
linie oficjalnie uruchomiono 28 kwietnia. Wykonawcą robót jest Fir-
ma Usługowo- Handlowa „INSTAL-BUD” Szczepan Jan Mielczarczyk. 
Już 17 kwietnia przeprowadzono rozruch tłoczni, przekazując urzą-
dzenie do dalszej eksploatacji Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w 
Grójcu. Na sfinansowanie zadania został złożony wniosek o pożycz-
kę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej. 

Ulica Sienkiewicza

24 kwietnia zakończyły się prace budowlane przy realizacji ostatniego 
etapu inwestycji. W ramach całego zadania powstało prawie 840 metrów 
bieżących jezdni o nawierzchni asfaltowej wraz z obustronnym chodni-
kiem oraz 825 metrów bieżących ścieżki rowerowej na odcinku od uli-
cy Słowackiego aż do ulicy Granicznej. Ulica zyskała również nowe oświe-
tlenie. II i III etap inwestycji objęty był 50% dofinansowaniem ze środków 
Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina Grójec uzyskała wsparcie w wy-
sokości  991356,00 zł.

INWESTYCJE 
GMINNE
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Susza, czyli warzywa i owoce będą droższe

– Kwiecień w regionie grójeckim ob-
fitował w przymrozki. O ile w przy-
padku jabłoni jeszcze jest potencjał na 
dobry zbiór, o tyle w przypadku grusz 
czy owoców pestkowych typu czere-
śnia zbiory będą zdziesiątkowane –  
przewiduje Kamil Długowski, dorad-
ca rolny i sadownik.

Brakuje rąk do pracy 
Koronawirus przyczynił się do znacz-
nego spadku liczby pracowników se-
zonowych, którzy przyjeżdżali do Pol-
ski, głównie z Ukrainy. Już odczuwa-
ją to firmy sortujące owoce, których 
główną kadrą pracowniczą byli sąsie-
dzi zza wschodniej granicy. Jeżeli sy-
tuacja w najbliższych tygodniach nie 
poprawi się, to sadowników owoców 
miękkich, takich jak truskawka czy 
borówka, czeka klęska. 
– Borówki, truskawki czy też czereśni 
nie możemy przetrzymać na drzewie 
bądź krzewie, ponieważ ulegną znisz-
czeniu i zgniciu. Inna sytuacja jest w 
przypadku jabłoni, ponieważ ich zbiór 
jest zdecydowanie później, a także 
możemy  przeciągnąć go nawet o kil-
ka dni bez szkody dla owoców – mówi  
Paweł Kazana, właściciel gospodar-
stwa sadowniczego. 

Susza
Głównym problemem wskazywanym 
jednak przez producentów rolnych jest 

W ostatnich tygodniach nasze społeczeństwo skupia się głównie na temacie koronawirusa, który zmienił życie każdego z nas. Skutki 
choroby, która dotknęła cały świat, widać w każdym aspekcie życia. Zamknięte szkoły, ograniczona praca sklepów i usług, a także 
coraz wyższe ceny wielu produktów spędzają sen z powiek naszych rodaków. Okazuje się jednak, że w najbliższej przyszłości nie tylko 
koronawirus może wpływać na ceny produktów spożywczych. 

susza. Brak opadów w ciągu ostatnich  
kilku tygodni może rzutować na cały 
sezon owocowo-warzywny. Rolni-
cy martwią się o wschody upraw ja-
rych, zagrożone są też uprawy paszo-
we, przez co będzie problem z zapew-
nieniem paszy dla zwierząt. Sadow-
nicy, którzy nie mają nawodnionych 
upraw, wożą wodę beczkami pod 
młode drzewka, żeby je ratować. Je-
śli nic się nie zmieni, to sytuacja będzie 
bardzo trudna dla wszystkich, zarów-
no producentów jak i konsumentów, 
którzy będą zmuszeni zapłacić wię-
cej za podstawowe produkty spożyw-
cze. Warto pamiętać, że nic nie zastąpi 
deszczu, a zasoby wód podziemnych 
są coraz mniejsze. 

Wypalanie traw to mit 
Przed suszą ostrzegają również straża-
cy. Obecnie w Polsce od kilku tygodni 
mamy bardzo duże zagrożenie poża-
rowe w lasach spowodowane brakiem 
deszczu. Taki stan bardzo sprzyja po-
wstawaniu i szybkiemu rozprzestrze-
nianiu się pożarów traw, nieużytków, a 
także lasów. Zdecydowana większość 
tych zdarzeń wywołana jest niestety 
czynnikiem ludzkim. 
Marcin Maroszek, naczelnik Ochotni-
czej Straży Pożarnej  w Grójcu, wska-
zuje na znaczący problem, który jest 
związany z wiosennym wypalaniem 
traw.
– W większości wszystko zaczyna 
się od wiosennego wypalania traw. 
Związane jest to z chęcią usunięcia 
niezebranego, ostatniego odrostu tra-
wy. Wciąż pokutuje mit, iż wypalanie 
traw i pozostałości roślinnych niszczy 
chwasty oraz poprawia żyzność gle-
by. Nic bardziej mylnego. Wypalenie 
najżyźniejszej warstwy gleby niesie za 
sobą znaczące obniżenie jej wartości 
użytkowej na kilka lat. Wysoka tem-
peratura niszczy roślinność, powodu-
je degradację gleby i stanowi poważ-
ne zagrożenie dla zwierząt oraz ludzi. 
Co roku w pożarach traw czy też la-

sów giną ludzie, a także olbrzymie ilo-
ści bezbronnych zwierząt, które pod 
wpływem gęstego dymu i szybko roz-
przestrzeniającego się ognia nie mają 
szans na ucieczkę – przypomina na-
czelnik Maroszek. 

Nawet 5000 zł kary
W gminie Grójec do 24 kwietnia od-
notowano łącznie 24 zdarzenia zwią-
zane z pożarami nieużytków,  z któ-
rymi walczyli strażacy z gminnych 
OSP  oraz Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Grójcu. 
Na szczęście nie odnotowano żadne-
go pożaru lasu. Na podstawie wielolet-
nich obserwacji można stwierdzić, że 
najczęściej pożary w lasach wywołane 
są przez: palone w pobliżu lasu ogni-
ska, niedopałki papierosów porzucone 
w lesie lub w pobliżu, niedogaszone 
zapałki wyrzucane z przejeżdżających 
pojazdów, przerzuty ognia z palących 
się traw (w wyniku wypalania), iskry 
z pojazdów szynowych i innych oraz 
umyślne podpalenia. Dla przypomnie-
nia, kary za wypalanie traw oraz pod-
palenia łąk czy lasów ustanawia wiele 
aktów prawnych. Wypalanie traw jest 
kategorycznie zabronione na podsta-
wie kodeksu wykroczeń, który prze-

widuje za to karę finansową w kwocie 
nawet do 5000 zł. Wypalanie traw, któ-
re skończy się pożarem okolicznych 
zabudowań, zagraża życiu lub zdro-
wiu wielu osób albo mieniu w wiel-
kich rozmiarach, podlega karze pozba-
wienia wolności od roku do lat 10.

Nielegalny pobór wody
Temat suszy porusza również Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu. 
Jedynym zagrożeniem dla odbiorców 
są niekontrolowane pobory wody dla 

celów niezwiązanych ze spożyciem na 
potrzeby bytowe, które mogą skutko-
wać czasowymi niedoborami. Mogą 
to być również pobory nielegalne, któ-
re ZWiK stara się na bieżąco elimino-
wać. 
– W najbliższych miesiącach nie spo-
dziewamy się podwyżek, sytuacja 
może się zmienić w drugiej połowie 
roku. Taryfy za wodę i ścieki podlega-
ją zatwierdzeniu przez Wody Polskie 
- organ państwowy, wydający decyzje 
w tym zakresie, na podstawie wnio-
sków podmiotów odpowiedzialnych 
za dostawy wody dla ludności. Podob-
nie jest z taryfami za energię elektrycz-
ną, gdzie organem regulacyjnym jest 
Urząd Regulacji Energetyki. ZWiK 
Sp. z o. o. analizuje sytuację i będzie 
podejmował działania odpowiednie 
do sytuacji – komentuje Paweł Spła-
wa-Neyman, prezes ZWiK. 
2020 rok jest dużym wyzwaniem dla 
społeczeństwa pod wieloma względa-
mi. Zachęcamy do śledzenia komu-
nikatów informacyjnych wszelkich 
służb, które monitują na bieżąco sy-
tuację w Polsce. Starajmy wzajemnie 
dbać o nasze zdrowie oraz o stan na-
szej planety. 

Joanna Malinger 
WEPiSS UGiM

Od  soboty 18 kwietnia znowu działa Punkt Selektywnego Zbie-
rania Odpadów Komunalnych (PSZOK), Obiekt jest czynny raz 
w tygodniu w każdą sobotę w godzinach 9:00-13:00.
Na terenie PSZOK obowiązuje regulamin, należy jednak pamię-
tać, że: należy stosować się do zaleceń pracownika PSZOK, mieć 
założone rękawiczki i maseczkę, na terenie PSZOK mogą znaj-
dować się maksymalnie 2 pojazdy,
Odpady muszą być posegregowane, aby nie generować dodatko-
wych czynności dla pracowników: leki należy wyjąć z kartono-
wych opakowań wraz z ulotkami – odpady te trzeba wrzucić do 
pojemnika na papier, kartony po elektronice trzeba opróżnić z fo-
lii, styropianów i również przydzielić do odpowiedniego pojem-
nika itd.,
PSZOK nadal nie przyjmuje odpadów zmieszanych oraz pocho-
dzących z działalności gospodarczej i rolniczej,
Worki do segregacji dostępne są cały czas w Urzędzie Gminy i 
Miasta w Grójcu przy głównym wejściu oraz w PSZOK w sobo-
ty. Cały regulamin jest dostępny na stronie www.grojecmiasto.pl 

PSZOK ponownie otwarty

W walkę z epidemią an-
gażują się nie tylko 
lokalni przedsiębior-
cy, instytucje czy też 

stowarzyszenia. Mieszkanki gminy 
Grójec postanowiły pomóc szyjąc 
maseczki ochronne dla najbardziej 
potrzebujących. 

Inicjatorką jest Barbara Lipska, 
która przekazała już przeszło 720 
gotowych maseczek wykonanych 
z materiałów zakupionych przez 
Urząd Gminy i Miasta Grójec. – Na-
dal trwa zbiórka pieniędzy. Moż-
na również dostarczać same mate-
riały jeśli ktoś coś ma w domu za-
ległego w swoich zapasach. Na-
sze szycie masek to, oprócz do-
broczynności, również sposób 
na przetrwanie epidemii, więc je-
śli ktoś chciałby się przyłączyć, to 
zapraszamy. To najlepszy czas na 
otwieranie serca – czytamy we 
wpisie Jadwigi Widelskiej na pro-
filu społecznościowym Facebook 
Barbary Lipskiej. Wcześniej inicja-
tywę wsparł lokalny przedsiębior-
ca, Mariusz Zarzycki. 
Wyraz uznania i podziękowania 
należą się również: Marioli Gut-
kowskiej, Aldonie Wójcik, Elżbiecie 
Desce, Anecie Krajewskiej, Krysty-
nie Dzikowskiej Augusiewicz, Ka-
rolinie Gozderze, Agnieszce Skow-
ronowskiej, Ewie Kalicie, Jadwidze 
Widelskiej.                                        SW

SZYJĄ MASECZKI I ROZDAJĄ POTRZEBUJĄCYM
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Kalendarium wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. (kwiecień) 

Papierosy z Żytomierza
Józef Piłsudski, naczelnik Państwa i naczelny wódz Wojska Polskiego, uważał, że granice wschodnie 
odradzającej się ojczyzny przypominają drzwi, które sami powinniśmy otworzyć. Nie nastawiał się tu 
jednak na maksymalizm, bowiem, jak twierdził, Polska, skazana na dwóch wielkich sąsiadów (Niemcy i 
Rosję), powinna mieć pomiędzy Bałtykiem a Morzem Czarnym blok przyjaznych sobie państw, czyli bufor 
bezpieczeństwa.  

Właśnie w imię tej kon-
cepcji, zwanej konfe-
deracyjną, nie przej-
mując się krytyką pły-

nącą ze strony zwolenników inkorpo-
racji dawnych kresów wschodnich do 
Polski, mających przewagę w Sejmie 
i współtworzących rząd, w kwietniu 
1920 r. przedsięwziął przeciwko Ar-
mii Czerwonej wyprawę kijowską, 
mającą na celu stworzenie  niepod-
ległej Ukrainy, czyli osadzenie w Ki-
jowie atamana Semena Petlury, sto-
jącego na czele tworu państwowego, 
zwanego Ukraińską Republiką Lu-
dową, wtedy istniejącego bardziej na 
papierze niż w rzeczywistości.  
A pomyśleć, że na przełomie lata i je-
sieni 1919 r. Józef Piłsudski uratował  
Rosję Lenina, wstrzymując na fron-
cie działania militarne i przyczyniając 
się  tym samym  do niepowodzenia 
ofensywy na Moskwę prowadzonej 
przez generała Antona Denikina. My-
liłby się ktoś, sądząc, że w ten sposób 
zemścił się na caracie za zesłanie na 
Syberię i wybicie mu dwóch zębów. 
Po prostu doszedł do wniosku, że dla 
Polski lepsza będzie Rosja czerwona 
niż biała. Zachodnie demokracje trzy-
małyby się od niej z daleka, podczas 
gdy Rosja biała pozostałaby dla nich 
tradycyjnym partnerem, oczywiście 
ważniejszym niż Polska. Tymcza-
sem  bolszewicy szybciutko okaza-
li się niewdzięcznikami, nie zważa-
jąc nawet  na socjalistyczny rodowód 
swojego wybawcy  – Piłsudskiego. 
Pokonawszy Denikina, wściekłego 
na Polaków, odzyskali wigor i roz-
poczęli przygotowania do zbrojnego 
poniesienia na zachód – przez War-
szawę  –  idei rewolucji proletariac-
kiej. 

Gadki o pokoju
Oczywiście, przed światem, Piłsud-
ski i Lenin grali zwolenników zawar-
cia pokoju. Najpierw rokowania po-
kojowe miały rozpocząć  się 6 kwiet-
nia, potem strona polska zapropo-
nowała, aby zainaugurować  je 10 
kwietnia w Borysowie nad Berezy-
ną i na czas ich trwania wprowadzić 
lokalne zawieszenie broni. Bolsze-
wicy zgodzili się na Borysów, ale do-
magali się zawieszenia broni na ca-
łym froncie. Ostatecznie, w Boryso-
wie nigdy się nie spotkano…

Uderzymy pierwsi
Józef Piłsudski postanowił zaskoczyć 
Lenina, podejmując ofensywę na fron-
cie południowym, czyli tzw. wypra-
wę kijowską, zwaną też operacją ki-
jowską. Jego zamiarom sprzyjał fakt, 
że między 5 a 7 marca  1920 r. zdo-
byto ważne węzły kolejowe Mozyrz 
i Kalenkowicze, co oddzieliło  armie 
bolszewickie frontu południowego 
od amii frontu północnego. Naczelny 
wódz zakładał rozprawienie się z  12. 
Armią na froncie południowym i po jej 
rozbiciu przerzucenie wojsk na front 
północny, skąd, jak przypuszczał, mia-
ło wyjść główne uderzenie bolszewi-
ków.  W ten sposób uniknięto by ofen-
sywy wroga na całej rozciągłości fron-
tu. A gdyby jeszcze udało się wyprzeć 
z Kijowa bolszewików i osadzić tam 
Petlurę, to wróg zostałby zmuszony do 
natychmiastowego przerzucenia sił z 
frontu północnego na front  południo-
wy, dzięki czemu front północny zo-
stałby odciążony. 

Osobiste dzieło
Plan operacji kijowskiej był „osobi-
stym dziełem” Piłsudskiego, czyli 
stworzonym bez udziału dowódców 
armii. Zlecił on jego przygotowanie: 
podpułkownikowi Julianowi Stachie-
wiczowi – zastępcy szefa Sztabu Ge-
neralnego i szefowi  Oddziału III Ope-
racyjnego oraz majorowi Bolesławo-
wi Wieniawie-Długoszowskiemu  i 
rotmistrzowi Stanisławowi Radziwił-
łowi – adiutantom. W każdym razie o 

planowanej ofensywie wiedziało tyl-
ko bardzo wąskie grono najbliższych 
współpracowników naczelnego wo-
dza, podczas gdy niektórzy generało-
wie co najwyżej domyślali się, co w 
trawie piszczy. 

Złota czaszka
19 kwietnia Piłsudski wybrał się do 
Wilna na obchody z okazji 1. roczni-
cy walk o to miasto. Modlił się w kate-
drze, odebrał defiladę oddziałów, zwie-
dził wystawę „Wilno podczas woj-
ny”, przyjął delegację obywateli żąda-
jącą wcielenia Wilna do Rzeczypospo-
litej, obejrzał uroczyste przedstawienie 
dramatu Juliusza Słowackiego „Złota 
czaszka” z legendarnym Ludwikiem 
Solskim w roli głównej. Jego pobyt w 
Wilnie był też, przy okazji, próbą od-
wrócenia uwagi opinii publicznej od 
przygotowań do wyprawy kijowskiej, 
czemu zresztą  służył również  wyjazd 
20 kwietnia na front północny. 

Układ z Petlurą
21 kwietnia Piłsudski bawił już w War-
szawie, gdzie podpisano umowę  po-
lityczną polsko-ukraińską, w której 
m.in. rząd polski uznał prawa Ukrainy 
do samodzielnego życia państwowego 
i rząd Ukraińskiej Republiki Ludowej 
z atamanem Semenem Petlurą na cze-
le. Aż pięć godzin konferował z Petlu-
rą, omawiając kwestie  współdziałania 
wojskowego i politycznego, w związ-
ku z bliską już ofensywą. Zaakcepto-
wał  treść odezwy „Do Narodu Ukra-
ińskiego”, którą Petlura miał ogłosić 
już  po rozpoczęciu działań bojowych. 
Tego dnia wieczorem wyjechał na kil-
ka dni do Równego, gdzie znajdowa-
ła się Kwatera Główna Sztabu Ścisłego 
Naczelnego Wodza. 24 kwietnia  umo-
wę polityczną dopełniono tajną kon-
wencją wojskową. Pracowano nad nią 
do późnej nocy, bo czas rozpoczęcia 
ofensywy zbliżał się nieuchronnie. Do 
walki przeciwko bolszewikom  wysta-
wiliśmy 60 tysięcy żołnierzy, a URL 
około 4000 żołnierzy, co stanowiło za-
ledwie 6% sił sojuszniczych. 

Pociąg specjalny
24  kwietnia wypadała  sobota. W kie-
runku przyszłych operacji udał się po-
ciąg specjalny naczelnego wodza. Pił-
sudskiemu towarzyszyli:  generał Paul 
Henrys – szef francuskiej misji woj-
skowej, generał Stanisław Haller – szef 

Sztabu Generalnego Wojska Polskie-
go, podpułkownik Julian Stachiewicz 
– zastępca szefa Sztabu Generalnego 
i szef Oddziału III Operacyjnego, pod-
pułkownik Ignacy Matuszewski – szef 
Oddziału II, major Walery Sławek – 
łącznik z atamanem Petlurą, kapitan 
Schaetzel z Oddziału II, major Wienia-
wa-Długoszowski, major Piestrzyński, 
porucznik Świrski, porucznik Olsza-
mowski, porucznik Kobylański – ad-
iutanci, kapitan Mayer – dowódca ko-
lumny samochodowej. Dotarto  na po-
zycje nad Słuczą, nieopodal wsi Ro-
chaczew, Ostróżek, Młyny Ostróżec-
kie, gdzie Piłsudski dokonał przeglądu 
oddziałów, m.in. 2 pułku szwoleżerów 
oraz 1, 8, 9, 14 i 16 pułku ułanów.  

Zaczęło się w niedzielę
Uderzenie polskie na froncie połu-
dniowym nastąpiło 25 kwietnia, czy-
li w niedzielę. Już 26 kwietnia zdoby-
to Żytomierz i Korosteń, a następne-
go dnia Berdyczów i węzeł Kolejowy 
Koziatyn. Na południu zajęto Winnicę, 
Bar i Żmerynkę, a na północy Czarno-
byl, zbliżając się do Dniepru w rejonie 
ujścia. 27 kwietnia w zwycięskiej bi-
twie   pod Czarnobylem, kojarzonym 
od 1986 r. z awarią tamtejszej elek-
trowni jądrowej, wyróżniła się m.in. 
Flotylla Pińska. 28 kwietnia pod Ko-
ziatyniem rozbito 1. Brygadę Strzel-
ców Siczowych (złożoną z Ukraińców 
w służbie Armii Czerwonej). Zatem po 
kilku dniach ofensywy staliśmy na linii 
Czarnobyl – Koziatyn – Winnica – gra-
nica rumuńska. 

Dni chwały 
Poszło jak po maśle, toteż Piłsudski 
był wniebowzięty, już 26 kwietnia da-
jąc upust swojej radości. „Duch woj-
ska jest wspaniały. Były to istotne wy-
ścigi, przy których czterdziestokilome-
trowy marsz piechoty i osiemdziesię-
ciokilometrowy marsz kawalerii były 
na porządku dziennym” – informo-
wał listownie premiera Leopolda Skul-
skiego, dodając, że wojsko bolszewic-
kie „prawie niezdatne jest do jakiego-
kolwiek oporu i nadzwyczaj skłonne 
do własnowolnej demobilizacji”. „Palę 
już papierosy z Żytomierza, wcale są 
niezłe… Henrys zachwycony jest mar-
szowymi zdolnościami wojska i jego 
wytrzymałością" – pisał do generała 
Sosnkowskiego, zaciągając się – jako 
namiętny palacz  – zdobycznym tyto-
niem. 26 kwietnia w Żytomierzu wi-
dział się z proboszczem miejscowej  
katedry, ks. Andrzejem Fedukowi-
czem, oferującym gościnę jego szta-
bowi. 28 kwietnia w kościele w Ber-
dyczowie nieomal utonął w kwiatach, 
które rzucano mu pod nogi, a w Ko-
ziatyniu podziwiał zdobycz wojenną,  
czyli około 600 wagonów ze sprzętem 
i materiałami wojennymi oraz 100 lo-
komotyw. 

Niczym Sobieski
Piłsudski, zmęczony, niewyspany, pi-
sząc 29 kwietnia list do żony Oli, czuł 
się niczym Lew Lechistanu, smaru-
jący  spod Wiednia list do Marysień-
ki. Rozpierała go duma, przyprawiona 
odrobiną egotyzmu. Zupełnie potargał 
i rozproszył jedną z bolszewickich ar-
mii, a konkretnie 12. Armię, biorąc 15 

000 jeńców i  odnotowując niewielkie 
straty osobowe własne  (w trzech ar-
miach zaledwie do 100 zabitych i do 
300 rannych). „Nadzwyczajną szybko-
ścią stworzyłem element niespodzian-
ki tak gwałtowny, że wszędzie ogarnia-
ło raczej przerażenie niż chęć i odwaga 
obrony” – chwalił się w liście do mał-
żonki. Prosił ją, żeby córeczce Wandzi, 
urodzonej w lutym 1918 r., której zdję-
cie stało przy wagonowym łóżku, po-
kazała, gdzie jest tatuś, wskazując pal-
cem na mapie Żytomierz.

Obawy
Podczas operacji kijowskiej nie 
wszystko jednak grało, abstrahując już 
od tego, że nie osiągnięto celu strate-
gicznego, czyli nie rozbito w puch  12. 
Armii. Piłsudski narzekał na słabe fi-
nanse i szwankującą łączność mię-
dzy oddziałami. Złajał i zwolnił z do-
wodzenia pułkownika, który nie pod-
porządkował się rozkazom przełożo-
nych. Wielu rzeczy wciąż nie był pe-
wien. Ukraińcy „kupią” ofertę zawartą 
w dwóch odezwach do narodu ukraiń-
skiego, ogłoszonych 26 kwietnia – jed-
nej sygnowanej podpisem Piłsudskie-
go, a drugiej podpisem Petlury? Uwie-
rzą, że Polacy są ich wyzwolicielami, 
którzy po obdarowaniu ich „samostij-
ną” Ukrainą (czytaj: Petlurą) wrócą do 
Polski? 
- Idąc w głąb Ukrainy, tylko do granic 
1772 r., przez  to samo nie uznajemy 
rozbioru i głosząc „samostijną”  Ukra-
inę na tych ziemiach, jakby poprawia-
my błędy naszych przodków. Chcemy 
dać Ukrainie możność samookreśle-
nia się  i zarządzania się przez własny 
naród. Ale czy ten lud się samookre-
śli, czy stworzy rząd, wojsko… przy-
szłość pokaże – mówił do generała Li-
stowskiego, gdy jechali samochodem z 
Berdyczowa do Koziatynia. 

Adiutant łotra
Starty osobowe Polaków były niewiel-
kie, ale wśród nich szczególnie jedna 
mocno dotknęła  Piłsudskiego. „Stra-
tę mam jedną personalną bardzo przy-
krą i bolesną. Zabity został jeden z mo-
ich adiutantów, książę Radziwiłł. Jak 
wiesz, polubiłem tego człowieka przy 
zetknięciu się z nim i szanowałem go 
jako bardzo dobrego oficera i szczere-
go wykonawcę i pomocnika. Padł pod 
Malinem… Znaleźliśmy go po kontr-
ataku pokłutego bagnetem i pobite-
go kolbami” – pisał  w liście do żony. 
Co ciekawe, jeszcze nie tak dawno 
książę Stanisław Wilhelm Radziwiłł, 
jak większość polskiego ziemiaństwa, 
miał złą opinię o Piłsudskim.
–  To żeście wy Polacy w Austrii tego 
łotra nie powiesili na pierwszej gałęzi, 
będzie wiecznym wstydem dla was – 
powiedział w 1915 r. 
Jakże musiał przewartościować swoje 
poglądy, skoro  latem 1919 r., w stop-
niu rotmistrza, został osobistym adiu-
tantem tegoż „łotra”. W 1920 r. sam 
poprosił o przydział na font i wziął 
udział w ofensywie kwietniowej. Zo-
stał ciężko ranny podczas walki o Ma-
lin, gdy dowodził  obroną stacji po 
wjeździe sowieckiego pociągu pancer-
nego. Zginął dobity kolbami i bagneta-
mi pod wydaniu rannego przez chłopa, 
w którego chacie go złożono? W każ-
dym razie zmarł 28 kwietnia, a jego 
zwłoki były tak zmasakrowane, że o 
ich identyfikację poproszono księcia 
Janusza Radziwiłła. 
Książę Janusz, dopełniwszy smutnego 
obowiązku, rozmawiał z Piłsudskim. 
Wódz naczelny,  kopcąc żytomierskie-
go papierosa, ciepło wspominał swoje-
go adiutanta, który zresztą partycypo-
wał w stworzeniu planu operacyjnego 
wyprawy kijowskiej. A Kijów był już 
„prawie odsłonięty”. 
                                 Remigiusz Matyjas

STO LAT TEMU ZATRZYMALIŚMY 
POCHÓD BOLSZEWICKI W EUROPIE!
W zawirowanym  czasie, stanowiącym być może cezurę dziejów, 
nie zapominajmy o  ważnych elementach naszej świadomości na-
rodowej i regionalnej.  W 2018 r. obchodziliśmy 100-lecie odzyska-
nia Niepodległości, w 2019 r. uczciliśmy  600-lecie praw miejskich 
Grójca, a w 2020 r. przypada 100. rocznica Bitwy Warszawskiej, któ-
ra miała wielki wpływ na losy Polski i świata. Nie jest wykluczone, 
że w tym roku nie uda się zorganizować godnych uroczystości rocz-
nicowych, ale  liczy się przede wszystkim pamięć. Wychodząc z tego 
założenia,  postanowiliśmy przypomnieć   Czytelnikom „ŻG” wybra-
ne aspekty i fakty wojny polsko -bolszewickiej, obfitującej w zaska-
kujące zwroty akcji.  Kalendarium zaczynamy od  kwietnia 1920 r., 
chociaż wojska polskie i bolszewickie po raz pierwszy starły się ze 
sobą już w lutym 1919 r., a w międzyczasie wiele się wydarzyło.  W 
opowieści nie zabraknie wątków grójeckich, może nawet w postaci 
jednego czy dwóch artykułów. 

Remigiusz Matyjas 

Z lewej: generał Antoni Listowski w rozmowie z Semenem Petlurą, Berdyczów, kwiecień, 1920 r. 
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Gratuluję i zazdroszczę, w listopa-
dzie 2019 r. skończył pan sto lat i 
nadal jest pan w dobrej formie. Co 
u pana słychać? Nadal jeździ pan 
swoim trabantem? 
Mam tego trabanta już 30 lat, stoi i cze-
ka na mnie, ale już od dwóch lat nie 
jeżdżę. W ostatnim sezonie nie mia-
łem potrzeby ani ochoty, żeby jeździć. 
Wcześniej jeździłem z Warszawy do 
znajomych do Grójca i Radziejowic. 
W Grójcu odwiedzałem mojego kole-
gę z czasów okupacji, Mariana Koło-
mańskiego, który zmarł w styczniu. 

Może pan opowiedzieć o swoim 
dzieciństwie i młodości? 
Urodziłem się 5 listopada 1919 r. w 
Lewiczynie jako piąte dziecko Zofii 
i Stefana. Miałem trzy starsze siostry, 
jednego starszego i jednego młodsze-
go  brata. Mama zajmowała się wy-
chowywaniem szóstki dzieci i pro-
wadzeniem gospodarstwa domowe-
go, ojciec był organistą w miejsco-
wym kościele. Pierwszą i drugą kla-
sę ukończyłem w szkole powszech-
nej w Lewiczynie, do trzeciej cho-
dziłem już w Nowym Prażmowie, 
bo tata zmienił miejsce pracy. Po 
ukończeniu trzeciej klasy przenio-
słem się do powszechniaka do Grój-
ca. W tym mieście w 1938 r. ukoń-
czyłem również Prywatne Gimna-
zjum im. Piotra Skargi i otrzymałem 
tzw. małą maturę.  

We wrześniu 1938 r. rozpoczął pan 
naukę w dwuletnim liceum lotni-
czym w Dęblinie.
Już w szkole powszechnej moją pa-
sją stało się modelarstwo. W ostat-
niej klasie szkoły powszechnej zają-
łem I miejsce w zawodach modelar-
skich zorganizowanych dla młodzie-
ży szkoły powszechnej i gimnazjum 
grójeckiego, w których oceniany był 
najdalszy przelot własnoręcznie wy-
konanego modelu i najładniejsze lą-
dowanie. Uprawiałem też kilka dys-
cyplin sportowych, najlepsze wyni-
ki osiągałem w tenisie stołowym. Re-
prezentowałem szkołę i powiat na za-
wodach wojewódzkich. W lekkoatle-
tyce, siatkówce  i  koszykówce byłem 
członkiem reprezentacji gimnazjum.  

Gdzie pan spędził pierwsze dni 
września 1939 r.? 
Wróciłem z Dęblina do domu ro-
dzinnego w Grójcu przy ulicy  Lewi-
czyńskiej 26. Gdy 6 września 1939 
r. szedłem z Grójca do Kobylina, o 
godzinie 10 rano, eskadra niemiec-
kich bombowców zrzucała na mia-
sto bomby z dużej wysokości. By-
łem praktycznie na polu walki. Pa-
trzyłem bezradnie na to, co się dzia-
ło, gdy nagle do walki z niemieckimi 
samolotami wystartowały nasze dwa 
tzw. „płaszczaki” z polowego lotni-
ska w Słomczynie. Trzy bombowce 
niemieckie, które się obniżyły, zosta-
ły strącone przez dwa nasze samolo-
ty. Bardzo mi się to podobało i pomy-
ślałem, że dobry wybrałem sobie za-
wód. Na pomniku polskich pilotów 
na Polu Mokotowskim w Warszawie, 
którzy zginęli w czasie II wojny świa-
towej, są nazwiska moich kolegów z 
Grójca. Zginęli w walkach z Niemca-
mi nad Anglią i Francją. Szczególnie 
przyjaźniłem się z Puckiem. W jednej 
z walk powietrznych został zestrzelo-
ny przez Niemców i był ranny. Ko-
ledzy mu radzili, żeby przestał latać, 
nie posłuchał, wyzdrowiał i znowu 
wsiadł do samolotu. Zginął.  

Nie zmarnowałem swojego życia

Wojna wszystko zmieniła. Nie został 
pan pilotem, życie napisało inną hi-
storię, został pan geodetą. Ale naj-
pierw  porozmawiajmy  o pańskim 
zaangażowaniu w grójecką konspi-
rację antyniemiecką. Dlaczego zde-
cydował się pan wstąpić w jej sze-
regi? Ktoś pana do tego namawiał?
Nikt mnie nie musiał namawiać, 
żeby wstąpić do konspiracji. Har-
cerstwo i pedagodzy ukształtowały 
moje pokolenie w duchu patriotycz-
nym. Od czwartej klasy chodziłem 
do powszechniaka w Grójcu i zaczą-
łem działać w harcerstwie. Do dziś pa-
miętam mojego hufcowego Michal-
skiego, którego upamiętnia kamień 
w grójeckim parku. Michalski urzą-
dzał obozy harcerskie, na których po-
znawaliśmy teren. W mieszkaniu pe-
dagogów, u państwa Przybyszów przy 
ul. Szpitalnej 10 w Grójcu, na I pię-
trze, składałem przysięgę, kiedy wstę-
powałem do Szarych Szeregów. Ich 
syn, Zbigniew, i córka, której imienia 
już nie pamiętam, też byli w konspira-
cji. W działalność Szarych Szeregów, 
a później Związku Walki Zbrojnej i 
Armii Krajowej, zaangażowałem się 
pod pseudonimem „Mieszko”. Zaczą-
łem od pełnienia roli łącznika między 
Grójcem a Warszawą. Meldunki do-
ręczałem osobie zatrudnionej w ban-
ku PKO przy ulicy Targowej w War-
szawie. W międzyczasie rozpocząłem 
naukę w Państwowej Szkole Budow-
nictwa II stopnia na Wydziale Mier-
nictwa. Szkołę po zamknięciu przez 
Niemców Politechniki Warszawskiej 
we wrześniu 1939 r. zorganizował 
profesor E. Warchałowski z połącze-
nia liceów państwowych i ośmiu wy-
działów politechniki. Siedzibą szko-
ły został gmach Wydziału Architektu-
ry PW. Po dwóch latach nauki, w lipca 
1942 r. z wynikiem pozytywnym zło-
żyłem ostateczny egzamin przed ko-
misją i uzyskałem tytuł: technik mier-
niczy. Technikum skończyłem dzięki 
pomocy władz konspiracyjnych. Kie-
dy się kształciłem w Warszawie, cały 
czas uczestniczyłem w różnych ak-
cjach. Jak byłem potrzebny, kurier po-
wiadamiał mnie przed terminem i ury-
wałem się ze szkoły. Podchorążym nie 
można było zostać bez zdania matu-
ry, więc dopiero jak skończyłem tech-
nikum, jesienią 1942 r. dowódca Ob-
wodu AK Grójec „Głuszec” skierował 
mnie do Szkoły Podchorążych AK. 
Szkolono nas po sześciu. Posługiwa-

nia się bronią przeważnie uczono w 
majątku w Machnatce, zajęcia teore-
tyczne były u państwa Przybyszów w 
Grójcu. Podchorążówkę ukończyłem 
wraz z pięcioma innymi żołnierzami 
w 1943 r. w stopniu kaprala-podcho-
rążego. Kierownikiem kursu był por. 
Edmund Świtalski, ps. „Marek”. Wy-
kłady odbywały się w Grójcu przy uli-
cy Rynek i ulicy Szpitalnej, natomiast 
ćwiczenia, w tym ze strzelania, pro-
wadzono w lasach majątku Machnat-
ka. Egzamin na stopień kaprala-pod-
chorążego mieliśmy nocą w gajówce 
na terenie majątku Machnatka. Las był 
otoczony przez żołnierzy AK. Na sali 
egzaminacyjnej na ścianie wisiała bia-
ło-czerwona flaga, a na niej orzeł biały. 
Egzaminowali Wiśniewski i Świtalski. 
Rano, żeby nie wzbudzić podejrzeń u 
Niemców, wracaliśmy pojedynczo do 
Grójca. W 1943 r. rozpocząłem studia 
na Państwowej Szkole Technicznej. 

Po ukończeniu Szkoły Podchorą-
żych trafił pan do oddziału AK do-
wodzonego przez ppor. Stanisława 
Wiśniewskiego, ps. „Morski”. Do 
zadań oddziału należały akcje sabo-
tażowo-dywersyjne. Czym pan się 
zajmował w oddziale?
Wykonywałem różne zadania, w za-
leżności od rozkazu. Ochranialiśmy 
tajną drukarnię AK, która znajdowa-
ła się w opuszczonym gospodarstwie 
w drewnianym budynku w Grudzko-
woli. Mieszkaliśmy w stodole. Akurat 
pełniłem służbę na podwórku i obser-
wowałem, co się dzieje na drodze. Zo-
baczyłem dwóch Niemców na rowe-
rach, którzy podjechali do furtki i za-
częli ją szarpać, bo chcieli wejść na po-
dwórko. Być może chcieli kupić jajka 
albo mięso od gospodarzy, na szczę-
ście nie otworzyli. Było ostre pogoto-
wie bojowe, bo przez szpary w stodole 
wszystko widzieliśmy. Dobrze, że od-
jechali, bo dalej by już by nie pojecha-
li. Tych budynków już dawno nie ma. 
Stoi tam piękny murowany dom. Naj-
bardziej spektakularną akcją zbrojną, 
w której uczestniczyłem, było uwol-
nienie więźniów przetrzymywanych 
przez Gestapo w grójeckim budyn-
ku Caritasu. Było to w nocy z 26 na 
27 marca 1944 r. Wszyscy więźnio-
wie zostali uwolnieni i przewiezieni w 
bezpieczne miejsca poza Grójec. Ża-
den z naszych żołnierzy nie zginął, a 
w ataku brało udział około 100 akow-
ców. W Grójcu stacjonowało około 

350  żołnierzy niemieckich. Nie zare-
agowali na nasz atak, bo nie wiedzie-
li, co się dzieje. Byli kompletnie zasko-
czeni. Przed atakiem odcięliśmy łącz-
ność, więc Niemcy ochraniający wię-
zienie nie mogli wezwać  pomocy.

W połowie września 1944 r. grójec-
kie AK miało iść na pomoc walczą-
cym  powstańcom  warszawskim. 
Jaki był pana udział w tej akcji?
Zajmowałem się transportowaniem 
żołnierzy i broni. Pierwszy „transport” 
spod Mogielnicy, około 10 żołnierzy 
wraz z karabinami, granatami i bronią 
krótką, został doprowadzony w okoli-
ce Tarczyna  i zakwaterowany w przy-
budówce przy stodole we wsi Sucho-
dół. Mieliśmy ze sobą 10 karabinów, 
walizkę z granatami i walizkę z bro-
nią krótką. Broń schowaliśmy w stogi 
zboża i poszliśmy po następną grupę. 
Kiedy wracaliśmy z tą drugą grupą, o 
godzinie 1 w nocy, podeszliśmy 200-
300 metrów do miejsca zakwaterowa-
nia. Nagle wyszedł ktoś z kartofliska i 
mówi: „Nie chodźcie tam, bo wczoraj 
była wpadka”. Wtedy telefonów nie 
było. A dla Wiśniewskiego i Śwital-
skiego strach nie istniał (nam się to też 
udzielało). Chwilę się zastanowił i wy-
dał rozkaz ataku tyralierą na budynek 
mieszkalny. Wpadamy do domu, nie 
ma nikogo, pościel i sprzęty porozwa-
lane. W stodole słoma w sąsiekach po-
przewracana, żadnego z naszych kole-
gów nie było. Sprawdzamy w przybu-
dówce, nie ma walizek z granatami i 
bronią krótką. Na szczęście nie znale-
ziono broni ukrytej w stogach. Szyb-
ko zabraliśmy karabiny i zabieramy 
się stamtąd, bo zbliża się godz. 3 i za-
czyna się robić widno. Kolejne  grupy 
żołnierzy rozlokowano w pobliskich 
wsiach. W rezultacie powstał duży od-
dział liczący około 100 żołnierzy, któ-
ry był przygotowany na wsparcie wal-
czących powstańców Warszawy, wy-
posażony w tabor konny, broń maszy-
nową długą i krótką oraz granaty. Od-

dział z uzbrojeniem załadowanym na 
dwóch furmankach z okolic Tarczyna 
pomaszerował na północ w kierunku 
Warszawy. We wsi Krakowiany, obec-
nie położonej w gminie Nadarzyn, za-
trzymaliśmy się pod lasem. Dowódz-
two naradzało się, po czterech-pięciu 
godzinach po południu otrzymaliśmy 
rozkaz rozwiązania oddziału. 

Dowództwo poinformowało, dla-
czego nie idziecie na Warszawę? 
Nie. Prawdopodobnie zdecydował 
zły stan naszego uzbrojenia. Przema-
wia za tym fakt wydania przez do-
wódcę rozkazu wypróbowania bro-
ni po rozwiązaniu oddziału. Najbar-
dziej niezawodne okazały się granaty. 
Na raz wysadziliśmy około stu grana-
tów, huk był chyba większy niż na li-
nii frontu. Tylko 40-50 procent posia-
danej przeze mnie amunicji okazała 
się dobra. Reszta okazała się niewypa-
łami, ponieważ pochodziła z zapasów 
ukrytych przez polskich żołnierzy we 
wrześniu 1939 r. Byliśmy wściekli, że 
nie mogliśmy pomóc walczącej War-
szawie. Ale być może nasi dowódcy 
podjęli dobrą decyzję, kiedy zoriento-
wali się, że amunicja jest do niczego. 
Koncentracja w oddziałach AK, które 
miały iść na pomoc stolicy, była moim 
pożegnaniem z konspiracją. 

Pański dowódca z czasów okupa-
cji ppor. Stanisław Wiśniewski, ps. 
„Morski”, zginął 12 maja 1946 r., 
jadąc motocyklem pod Raszynem. 
Okoliczności zdarzenia do dziś nie 
zostały wyjaśnione. Niewykluczo-
ne, że wypadek sfingowała komuni-
styczna bezpieka. 
Prawdopodobnie został zamordowa-
ny. Zawsze kiedy jestem na cmentarzu 
w Grójcu, zapalam mu świeczkę. W 
grobie, w którym spoczywa, leżą jesz-
cze cztery bliskie mi osoby: jego żona 
Barbara, profesor Lewkowski z żoną i 
organista, kolega mojego ojca. 

Rozmawiał Tomasz Plaskota

– Nie zmarnowałem swojego życia – mówi Ryszard Mieczysław Ruszkowski 
(rocznik 1919).  
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Blisko 200 rodzin na terenie 
miasta i gminy Grójec otrzymało 
w najbliższych dniach maseczki 
wielorazowego użytku. Wszystkie 
środki ochrony dostarczyli żołnierze 
61 batalionu lekkiej piechoty w 
Grójcu. 

Od 17 marca Terytorial-
si z Grójca realizują kolej-
ne zadanie mające na celu 
ograniczenie w rozprze-

strzenianiu się COVID-19. W ramach 
współpracy z Miejsko-Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 
Grójcu żołnierze Wojsk Obrony Tery-
torialnej, rozwożą pod wskazane adre-
sy maseczki ochronne.
 
Odporna wiosna
Prośba o pomoc w dystrybucji mase-
czek, wpłynęła do WOT za pośred-
nictwem specjalnej aplikacji „Odpor-
na Wiosna”. Platforma ułatwia współ-
pracę żołnierzy WOT z Miejskimi 
Ośrodkami Pomocy Społecznej i od-
działami Caritasu. Dzięki specjalnemu 
oprogramowaniu terytorialsi, wspiera-
jący osoby starsze i objęte kwarantan-
ną szybciej dowiadują się, kto i gdzie 
czeka na ich pomoc. – Staramy się po-

Dostarczają maseczki potrzebujacym
magać wszędzie tam, gdzie samorzą-
dy lokalne i ośrodki pomocy nie są w 
stanie samodzielnie realizować zadań 
związanych z dostarczeniem niezbęd-
nej pomocy na rzecz lokalnej społecz-
ności – mówił podpułkownik Janusz 
Ostrowski, dowódca 61 blp w Grójcu. 
Koperty w których znajdowały się ma-
seczki ochronne, trafiły do najbardziej 
potrzebujących mieszkańców miasta 
i gminy Grójec. Mieszkańcy bardzo 
pozytywnie odbierają fakt, że to żoł-
nierze dostarczają maseczki. – Jest to 
dla nas kolejny krok do budowania za-
ufania w naszym stałym rejonie odpo-
wiedzialności. Pokazujemy, że w myśl 
naszego motta: „Zawsze Gotowi, Za-
wsze Blisko”, w czasie kryzysu pozo-
stajemy w miejscu zamieszkania i słu-
żymy na rzecz lokalnej społeczności 
– dodaje ppłk Ostrowski.   

Wspierają służby i samorządy
Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej 
wykonują zadania na rzecz walki z ko-
ronawirusem już od 6 marca – w dwa 
dni po wykryciu pierwszego przypad-
ku zakażenia w Polsce. Od 18 mar-
ca WOT prowadzi pierwszą w histo-
rii ogólnopolską operację przeciw-
kryzysową pod kryptonimem „Od-

porna Wiosna”. Każdego dnia w bez-
pośrednie działania zaangażowanych 
jest ponad 5 tys. żołnierzy i przydzie-
lonych pod dowództwo WOT podcho-
rążych Akademii Wojskowych. Celem 
operacji  jest łagodzenie skutków kry-
zysu oraz wzmocnienie odporności na 
kryzys społeczności lokalnych. W ra-
mach „Odpornej Wiosny” Terytorial-
si dostarczają żywność i leki, wspierają 
służby sanitarne i samorząd terytorial-
ny, współpracują z ośrodkami pomo-
cy społecznej i Caritasem, wspierają 
rodziny personelu medycznego, kom-
batantów, osoby starsze i przebywa-
jących w kwarantannie, oddają krew 
oraz prowadzą infolinię wsparcia psy-
chologicznego.

Informacja prasowa
ppor. Jolanta Maciaszek

Żołnierze 61. batalionu lekkiej 
piechoty w Grójcu pomagają 
w dowożeniu żywności do 
Ośrodków Pomocy Społecznej 
(OPS) na terenie swojego stałego 
rejonu odpowiedzialności. Dzięki 
temu paczki dla osób objętych 
kwarantanną są dostarczane na 
czas.

Od początku kwietnia tery-
torialsi z Grójca wspiera-
ją gminne i miejskie ośrod-

ki pomocy społecznej, nie tylko po-
przez dostarczanie żywności i le-
ków do osób objętych kwarantan-
ną, ale także przewożąc wielotona-
żowe dostawy.
– Transport od 2 do 5 ton żywności 
odbywa się naszymi samochodami 
ciężarowymi typu Jelcz. Dodatko-
wo kolejnym autem wyjeżdża do 

ośrodka pomocy odpowiednia licz-
ba żołnierzy, którzy na miejscu po-
magają pracownikom rozpakować 
palety z żywnością i przenieść ją 
we wskazane miejsce – informuje 
podpułkownik Janusz Ostrowski, 
dowódca 61. blp w Grójcu.
„Jestem pomocnym ramieniem i 
tarczą dla mojej społeczności” – 
właśnie te słowa żołnierskiego kre-
do są wyznacznikiem działań w 
czasie walki z COVID-19.
– Cieszę się, że moi żołnierze, 
mimo upływających tygodni,  pod-
chodzą do zadań ciągle z takim sa-
mym zaangażowaniem – podkreśla 
podpułkownik Ostrowski.
Terytorialsi z Grójca wspierają 
również weteranów. Szczególnie 
potrzebna jest pomoc kombatan-
tom, którym terytorialsi robią za-
kupy.

ZANIM TRAFIĄ DO CIEBIE, 
PRZECHODZĄ PRZEZ ICH RĘCE

Jak podają najstarsze polskie 
roczniki, przed 1054 laty 
odbyły się uroczystości 
Chrztu Polski. Historycy po 
dzień dzisiejszy toczą spory o 
dokładną datę przyjęcia przez 
księcia Polan, Mieszka I, chrztu, 
chociaż na ogół  przyjmuje 
się, za polskim dziejopisem, 
specjalistą w zakresie historii 
średniowiecznej, prof. Jerzym 
Dowiatem, iż odbył się on w 
przeddzień Wielkanocy 966 r., 
tj. 14 kwietnia. 

Niezależnie od polemik 
odnośnie daty i miej-
sca chrztu, nie ulega 
wątpliwości fakt, że 

posunięcie władcy Polan przesą-
dziło o znalezieniu się państwa 
polskiego w chrześcijańskiej Eu-
ropie.
Głównych przyczyn przyjęcia 
przez Mieszka I chrztu należy 
upatrywać przede wszystkim w 
kontekście politycznym. Schry-
stianizowane państwa europej-
skie pod pretekstem „nawraca-
nia”, wykorzystując wiarę chrze-
ścijańską, podbijały ościenne 
kraje, tym sposobem poszerza-
jąc swoje terytoria. W orbicie 
ich zainteresowań znajdowały 
się także  pogańskie ziemie Sło-
wian. Książę Polan, widząc real-
ne zagrożenie ze strony Cesarza 
Ottona I oraz czeskiego księcia 
Bolesława I Okrutnego, zdecy-
dował się na chrzest. Pozostawa-
ło jeszcze tylko pytanie: z czyich 
rąk? Mieszko I, nie chcąc bar-
dziej uzależniać się od Cesarza 
Ottona I, któremu już płacił try-
but, w 966 r. zdecydował się na 
przyjęcie chrztu z rąk biskupów 
czeskich. Rok wcześniej, aby za-
wrzeć trwały sojusz z czeskim 
księciem Bolesławem, zdecy-

Chrzest, czyli władza od Boga

dował się na małżeństwo z cze-
ską księżniczką Dobrawą, cór-
ką księcia. Sojusz z chrześcijań-
skimi Czechami otwierał pań-
stwu polskiemu drogę do chrze-
ścijańskiej Europy, a samemu  
Mieszkowi I umożliwił zjedno-
czyć państwo i umocnić swo-
ją pozycję jako jedynego panu-

jącego, legitymującego się wła-
dzą pochodzącą od Boga. W 
1889 r. Jan Matejko stworzył ob-
raz upamiętniający chrzest Pol-
ski „Zaprowadzenie chrześcijań-
stwa Roku Pańskiego 965", któ-
rym rozpoczyna cykl swoich ob-
razów pt. „Dzieje cywilizacji w 
Polsce".        Dariusz Wojtasiak

STRAŻ MIEJSKA WALCZY Z EPIDEMIĄ
Zgodnie z poleceniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 
2020 roku, Straż Miejska w Grójcu, we współpracy z Komendą Po-
wiatową Policji, pełni służbę, której głównym zadaniem jest spraw-
dzanie osób objętych kwarantanną oraz reagowanie na niestoso-
wanie się do przepisów porządkowych w związku z epidemią koro-
nawirusa.
Wspólne patrole zostały wprowadzone w porze dziennej od 3 
kwietnia. Przypominamy, że od 16 kwietnia do odwołania obowiąz-
kowe jest zakrywanie ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części 
czyli tzw. maseczek wielorazowego użytku lub innych tego typu.
W ramach przeciwdziałania rozpowszechnianiu się COVID-19, straż-
nicy miejscy rozdawali maseczki ochronne. W środę 22 kwietnia  do 
mieszkańców trafiło kilkadziesiąt maseczek. Maski ochronne zosta-
ły pozyskane przez Urząd Gminy i Miasta Grójec. 
Ponadto strażnicy miejscy przypominali o obowiązku zakrywania 
ust i nosa na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadcze-
nia usług oraz zakładach pracy.
Jak zaznacza Straż Miejska, podobne akcje będą kontynuowane w 
miarę potrzeb. Za brak zakrycia ust i nosa w miejscu publicznym 
można dostać mandant w wysokości do 500 zł.
                                    UGiM

Jan Matejko "Zaprowadzenie chrześcijaństwa"
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Wspomnienie o Włodzimierzu Potońcu

Wielki aktor małych scen
8 kwietnia 2020 r. to smutna data dla grójeckiej kultury i sztuki. Tego dnia zmarł Włodzimierz Potoniec, niezwykły aktor, 
którego ról nigdy nie zapomnimy. 

Każdy z nas pożegnał 
go w zaciszu swojego 
domu, bowiem z powo-
du pandemii nie mogli-

śmy  uczestniczyć w pogrzebie.

Strzał w dziesiątkę
Moja współpraca z Włodkiem za-
częła się w 2006 r., gdy szukali-
śmy aktorów do Teatru Amatorskie-
go. Wówczas przypomniałam sobie, 
że w Liceum Ogólnokształcącym 
w Grójcu przez lata pobrzmiewa-
ło echo aktorskich popisów Włod-
ka. Nigdy nie spotkaliśmy się w 
szkole, ponieważ zdał maturę przed 
moim przyjściem do liceum, ale o 
jego występach krążyło wiele opo-
wieści.  To był strzał w dziesiątkę! 
Włodek stał się siłą napędową tego 
teatru, ujawnił i rozwinął wspania-
ły talent, a widownia uwielbiała go, 
nagradzając częstymi i rzęsistymi  
oklaskami. 

Katalog ról
Włodek wystąpił w każdej sztuce Gru-
py Teatralnej TR, grając  główne role 
albo kluczowe postacie: mojego męża 
Onufrego Ciaputkiewicza w „Gru-
bych Rybach” Michała Bałuckiego 
(2007 r.), tytułowego Skąpca Molie-
ra (2008 r.), prezesa Sobieniewskie-
go w „Klubie Kawalerów” Bałuckie-
go (2009 r.), sprytnego służącego w 
„Mieszczaninie Szlachcicem” Mo-
liera (2010 r.), męża Safony w sztuce 
„Achilles i panny” Artura Marii Swi-
narskiego (2011 r.), Argana w „Cho-
rym z urojenia” Moliera (2012 r.), 
urzędnika skarbowego w „Kolacji dla 
głupca” Francisa Vebera (2013 r.), kró-
la w „Zeusie” – spektaklu mojego au-
torstwa inspirowanym tekstami Witol-
da Gombrowicza i Woody’ego Ale-
na (2015 r.), Podkolesina w „Ożenku” 
Gogola (2017 r.) oraz wodzireja w wo-
dewilu z przedwojennymi szlagierami  
„Na pierwszy znak” autorstwa Grze-
gorza Rejera (2018 r.).

Ostatnia sztuka
Był współautorem scenariusza i współ-
reżyserem ostatniego spektaklu pt. 
„Apasjonata”, w którym miał również 
grać. Niestety choroba nie pozwoliła 
mu wystąpić, z tego samego powodu 
nie mógł również przyjść na premierę, 
nad czym bardzo ubolewał. W jednej 
z ostatnich rozmów telefonicznych po-
wiedział mi, że gdyby mógł wyjść na 
scenę, od razu by się poczuł lepiej... Do 
samego końca był pełen optymizmu i 
miał wiele pomysłów do realizacji…  

Profesjonalista
Wojciech Siemion, który bardzo 

wspierał nasz teatr, kiedy zobaczył 
Włodka w roli Skąpca, zapytał mo-
jego męża Grzegorza, czy Włodek 
jest po szkole aktorskiej. To pytanie 
na przestrzeni wielu lat padało bar-
dzo często. Mnóstwo osób, widząc 
grę Włodka, było przekonanych, że 
jest zawodowym aktorem. Profesjo-
nalizm zawodowy oraz wiarygod-
ność  odgrywanych postaci zachwy-
cały nawet najbardziej wytrawną pu-
bliczność. O jego potencjale twór-
czym świadczy także umiejętność 
improwizacji, którą wykorzystywał, 
gdy  wymagała tego okoliczność. A,  
uwierzcie mi, takie sytuacje zdarza-
ją się nawet w zawodowych teatrach. 
Wiem, że miał zamiar eksternistycz-
nie zdawać egzamin aktorski i zdałby 
go niewątpliwie śpiewająco. Nie zdą-
żył... Wspominam o tym, żeby pod-

kreślić, z jakim talentem mieliśmy 
przyjemność i zaszczyt współpra-
cować przy realizacji spektakli. Dla 
Włodka nie było roli, której by nie 
mógł sprostać.

Mistrz  rozweselania 
Nasz teatr grał same komedie. To 
było nasze credo – rozweselać 
świat. Włodek był w tym prawdzi-
wym mistrzem, tworząc niezapo-
mniane kreacje aktorskie. Grał ca-
łym sobą, mimiką, każdym mię-
śniem i gestem, niezależnie od tego, 
czy miał w danym momencie do 
wypowiedzenia jakąś kwestię, czy 
nie. Potrafił wywołać salwy śmie-
chu grając pierwszy plan, drugi czy 
będąc w tle. To była niezwykła zdol-
ność. Zdolność rozśmieszania ludzi, 
a ponieważ śmiech to zdrowie, więc 

Włodek leczył śmiechem. 
 
Źródło siły i wiary
Teatr był jego wielką pasją, kochał 
grać i kochał publiczność. To była 
miłość z wzajemnością. W artykule 
napisanym przez Włodka, a opubli-
kowanym w „Życiu Grójca” (2012) 
czytamy:  (…) Pragnę podziękować 
niesamowitej publiczności grójeckiej. 
Jesteście kochani, jesteście widzami, 
o jakich tylko mogą marzyć inne te-
atry. Widownią wesołą, rozbawioną, 
spontanicznie reagującą na wystę-
py aktorów (…) Dla Was staramy się 
być z roku na rok coraz lepsi. W Wa-
sze życie staramy się wnieść odrobi-
nę humoru. Staramy się, abyście pod-
czas spektaklu oderwali się od trosk 
życia codziennego. Wy dajecie nam 
siłę i wiarę, że to co robimy jest słusz-
ne i że nawzajem jesteśmy sobie po-
trzebni…(…) Tak pięknie potrafił na-
pisać o publiczności, którą  czarował, 
kokietował i bawił. Z wielką łatwo-
ścią nawiązywał kontakt z widownią, 
przez co spektakl niejednokrotnie sta-
wał się interaktywny. 

Do zobaczenia
Miał jeszcze mnóstwo planów ak-
torskich... Wierzę, że nadal reali-
zuje swoją pasję, chociaż już w in-
nym wymiarze. Wymiarze, w któ-
rym wcześniej czy później wszyscy 
się spotkamy. 
Straciliśmy niezastąpionego przyja-
ciela, wspaniałego kolegę i wybitne-
go aktora, który na trwale wpisał się 
w historię Grójca.
Włodku, zawsze będziemy o Tobie 
pamiętać.                         Ewa Rejer

Tegoroczne świętowanie 
Wielkanocy, która jest 
najważniejszym i najstarszym 
świętem chrześcijan, miało 
wyjątkowy charakter. 
Niejednemu z nas nasuwały 
się zapewne myśli biegnące 
ku pierwszym wspólnotom 
chrześcijańskim czy 
późniejszym pustelnikom i 
eremitom, i wcale nie bez racji. 
Oto dziś, podobnie  jak i w 
początkach chrześcijaństwa, 
kiedy to wyznawcy 
Zmartwychwstałego Chrystusa 
obawiali się  prześladowań, 
uroczyste świętowanie 
zamknęło się w niepublicznych 
przestrzeniach. 

Wtedy często były 
to groty poza mia-
stem, dziś są to na-
sze mieszkania, 

swoiste pustelnie.

Jak upomnienie
Paradoksalnie, dzięki ograni-
czeniom dotyczącym uczestnic-
twa w Mszach Św., podczas tych 
Świąt mieliśmy możliwość, tak 
jak starożytni wierni, skupić się 
bardziej niż zwykle na istocie na-
szego świętowania i eschatolo-
gicznej prawdzie oraz wejść w 
ciszę, by poczuć bliskość Boga, 
usłyszeć wewnętrzny Jego głos. 
Może zatem warto traktować te 

Wyjątkowa Wielkanoc
wyjątkowe Święta jako podaru-
nek. Spojrzeć na nie jak na upo-
minek otrzymany od Pana. Może 
jest to właśnie Jego upominek - 
upomnienie, iż nie samym chle-
bem żyje człowiek. 

Zwyczaje
Jeszcze w zeszłym roku każdy z 
nas mógł świętować w kościo-
łach, cieszyć się spotkaniami ro-
dzinnymi, i kultywować wszyst-
kie tradycyjne zwyczaje. A pol-
skie zwyczaje okołoświąteczne 
są bardzo bogate. Wymienić by 
tu należało chociażby:  śniadanie 
wielkanocne ze święconką, dzie-
lenie się jajkiem, składanie so-
bie życzeń, malowanie pisanek, 

czy  zwyczaj polewania się wodą 
w Wielkanocny Poniedziałek, w 
różnych regionach naszego kraju, 
różnie nazywany: śmigus-dyn-
gus, lejek, oblewanka, polewan-
ka. Na Mazowszu dyngusem na-
zywano chodzenie po włóczeb-
nem.  

Grójecki Kogutek
W Mazowieckiem, w tym rów-
nież na ziemi grójeckiej, w Po-
niedziałek Wielkanocny istniał, 
zapomniany dziś, zwyczaj cho-
dzenia z kogutkiem, zwany tak-
że kurkiem dyngusowym. Stąd 
możemy śmiało mówić o naszej 
regionalnej świątecznej tradycji, 
tj. tzw. „Grójeckim Kogutku”, 
o czym niejednokrotnie pisał na 
łamach prasy Remigiusz Maty-
jas, historyk, regionalista, autor 

książek i artykułów poświęco-
nych południowemu Mazowszu, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
Grójecczyzny. Pierwotnie był to 
żywy kogut, w późniejszych la-
tach wypchany, następnie gli-
niany czy drewniany. Umiesz-
czano go w czerwonym, bogato 
zdobionym wstążkami i błyskot-
kami wózku. Chłopcy ciągną-
cy wózek, nazywani kurcarzami, 
chodzili po wsi, śpiewając, wsz-
czynając wielki hałas i polewa-
jąc panny wodą. Obchody mia-
ły charakter zalotów czy wręcz 
konkurów. Gdy zalotnik spodo-
bał się dziewczynie, ta darowała 
mu jajka – pisanki. W ten sposób 
stawali się parą, przed którą wid-
niała przyszłość w szczęśliwości 
z gromadką dzieci. A to dlatego, 
iż kogut był symbolem siły, mę-
skości i płodności. 

Internet
W tym roku z części zwyczajów, 
tak jak i z obrzędów liturgicz-

nych w parafiach, byliśmy zmu-
szeni zrezygnować. Nie mogli-
śmy fizycznie uczestniczyć w li-
turgii Świętego Triduum Pas-
chalnego oraz w Mszy Św. re-
zurekcyjnej w Niedzielę Wiel-
kanocną. Ale nasi duszpasterze 
umożliwili swym parafianom 
łączność modlitewną poprzez 
śledzenie sprawowanych liturgii 
transmitowanych na żywo przez 
Internet. W tym roku księża nie 
święcili naszych świątecznych 
koszyczków (święconek), za-
praszając do wspólnej modlitwy 
i błogosławieństwa pokarmów 
przez głowę rodziny na rozpo-
częcie śniadania wielkanocnego. 
Jakkolwiek większość wiernych 
zasiadała do wielkanocnego po-
siłku bez wszystkich swych naj-
bliższych, to wiele rodzin łączyło 
się ze sobą przez internetowe wi-
deokonferencje, zachowując tym 
samym rodzinny charakter tych, 
jakże radosnych, Świąt.

Dariusz Wojtasiak

Z bólem żegnamy naszego przyjaciela

Włodzimierza Potońca
Przekazujemy wyrazy współczucia rodzinie.

Grupa Teatralna TR
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Dokończenie ze s. 1
Wtedy wybory odbyłyby się po jego 
zakończeniu. Ale na to rozwiązanie 
nie chce się zgodzić ekipa rządząca.  

Podejrzany mail
Rząd chciałby, aby rozprowadzaniem, 
odbieraniem i dostarczaniem kart do 
głosowania do urn zajęła się Pocz-
ta Polska. Spółka w istocie stałaby się 
operatorem wyborczym. 
Mimo że wybory korespondencyjne, 
prowadzone przy powszechnej obsłu-
dze Poczty Polskiej, jeszcze w prawie 
nie zostały usankcjonowane, rozpo-
częły się już przygotowania do takiej 
formy prezydenckiej elekcji. 
Ogromne emocje wzbudził choć-
by dość dziwny sposób, w jaki Pocz-
ta Polska chciała pozyskać dane wy-
borców. Otóż kilka dni temu samorzą-
dy (w tym gmina Grójec) otrzymały 
maila od Poczty Polskiej z żądaniem 
udostępnienia spisu wyborców. Wia-
domość nie była opatrzona podpisem 
elektronicznym. Nie załączono do niej 
też kopii dokumentu, który uprawniał-
by pocztowców do pozyskania tego 
typu informacji. 
– Z formalnego punktu widzenia trud-
no zakwalifikować to pismo jako ofi-
cjalne. Nie jest ono opatrzone ani pod-
pisem kwalifikowanym, ani jakąkol-
wiek pieczęcią instytucji. W takich 
okolicznościach nie ma sensu odpo-
wiadać na takiego maila, bo równie 
dobrze można to potraktować jako 
atak hakerski – twierdzi na łamach 
„Gazety Prawnej” dr Mikołaj Małecki 
z Katedry Prawa Karnego Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
Treść maila mocno zaniepokoiła sa-
morządowców. Biorąc pod uwagę 
okoliczności (brak podpisu elektro-
nicznego), urzędnicy zaczęli podejrze-
wać, że wiadomość nie pochodzi od 
Poczty Polskiej, i że jest to próba wy-
łudzenia danych osobowych. Niektó-
rzy o sprawie zawiadomili nawet po-
licję.
Urzędnikom nie można się dziwić – 
za brak właściwej ochrony danych 
osobowych grożą surowe kary. 
Mail rzeczywiście pochodził od Pocz-
ty Polskiej. A gdy podniosło się larum, 
operator wysłał kolejną wiadomość do 
gmin, tym razem już z podpisem elek-
tronicznym. Mimo to do dziś wiele sa-
morządów nie przekazało pocztow-
com spisu wyborców. 

Nie mają prawa? 
W tej chwili trwa spór, czy Poczta Pol-
ska może żądać danych osobowych 
od gmin. Zdaniem dra Mikołaja Ma-
łeckiego, spółka nie ma takiego prawa. 
– Ustawa antycovidowa, która weszła 

Wybory kopertowe?
już w życie, wyłączyła przepisy ko-
deksu wyborczego w zakresie wybo-
rów korespondencyjnych w najbliż-
szych wyborach prezydenckich. Jed-
nocześnie nie mamy jeszcze nowej 
ustawy, która byłaby podstawą do ich 
organizacji. Jest ona wciąż rozpatry-
wana, zgodnie z zasadami procesu le-
gislacyjnego, przez Senat – wskazuje 
dr Małecki.  
„Gazeta Prawna” informuje, że Kra-
kowski Instytut Prawa Karnego spo-
rządził nawet opinię, z której wynika, 
że „nie istnieje […] żaden przepis pra-
wa, który upoważniałby organy samo-
rządu terytorialnego, prowadzące re-
jestr wyborców, do przekazania da-
nych osobowych zawartych w spisach 
jakiejkolwiek spółce.”
Aktualnie ustawa o głosowaniu kore-
spondencyjnym jeszcze nie obowią-
zuje. Znajduje się ona w Senacie. Se-
natorowie rozpatrzą ją na posiedzeniu 
planowanym na 5 i 6 maja. Dopiero 
potem może ona wrócić do Sejmu i po 
ewentualnych głosowaniach oraz pre-
zydenckim podpisie nowe prawo wej-
dzie w życie. Jeśli taki scenariusz sta-
nie się faktem, cała procedura zakoń-
czy się tuż przed samymi wyborami. 

Czy mają prawo?
Inne zdanie na temat uprawnień Pocz-
ty Polskiej ma minister Jacek Sasin. 
„Obowiązuje inna ustawa, tzw. dru-
ga ustawa antycovidowa, gdzie w art. 
99 wyraźnie jest zapisane, że Pocz-
ta jako wyznaczony operator ma pra-
wo do tego, aby żądać od wszystkich 
podmiotów publicznych dostępu do 
wszelkich rejestrów i spisów danych 
osobowych. I działa na tej podstawie 
Poczta i w oparciu również o decyzję 
premiera, w której to decyzji pan pre-
mier polecił Poczcie prowadzić przy-
gotowania do wyborów" – powiedział 
„Gazecie Prawnej”.
Sasin uważa, że samorządowcy, któ-
rzy odmówią przekazania danych wy-
borców Poczcie Polskiej, będą musie-

li liczyć się z konsekwencjami łama-
nia prawa.  

Dane z Ministerstwa
A tak między Bogiem a prawdą dys-
kusja o tym, czy samorządy mogą 
przekazać spis wyborców, nie ma już 
większego sensu, ponieważ spis wy-
borców Poczcie Polskiej udostępniło 
Ministerstwo Cyfryzacji, które dyspo-
nuje przecież bazą PESEL. 
Pozyskanie danych z ministerstwa, 
jak wskazuje dr Paweł Litwiński na ła-
mach money.pl, jest jednak tylko roz-
wiązaniem połowicznym.  Wciąż bo-
wiem Poczta nie posiada informacji o 
osobach, które w poszczególnej gmi-
nie mieszkają, ale są zameldowane 
gdzie indziej.  

Tradycyjne wybory
A jak sprawa organizacji wyborów 
wygląda na naszym grójeckim po-
dwórku? 
– Przygotowujemy się do wyborów 
tak, jakby miały się one odbyć w tra-
dycyjny sposób – mówi Monika Ma-
ciak, sekretarz Urzędu Gminy i Miasta 
Grójec, która jest odpowiedzialna za 
organizację wyborów na terenie gmi-
ny. – My, urzędnicy, działamy zgodnie 
z literą prawa, w oparciu o obowiązu-
jący Kodeks Wyborczy. W tej chwili 
nie obowiązują żadne przepisy wpro-
wadzające wybory korespondencyj-
ne – dodaje pani sekretarz.
Jednak przygotowania do wyborów w 
tradycyjnej formie też są mocno utrud-
nione. 
– Aktualnie powołujemy członków 
Obwodowych Komisji Wyborczych. 
Brakuje chętnych do pracy w komi-
sjach wyborczych. Wiele komitetów, 
ze względu na zagrożenie koronawi-
rusem, zrezygnowało z wystawiania 
swoich kandydatów. Na obecną chwi-
lę w żadnej obwodowej komisji nie 
mamy kompletnego składu – infor-
muje Monika Maciak.                   
                                   Dominik Górecki

Walka z niewidzialnym wrogiem
Dokończenie ze s. 1

Włodarz wskazał także na jesz-
cze jeden problem: podczas epi-
demii ceny maseczek i środków 
ochronnych  wzrosły niekiedy o 
300 procent. Jego zdaniem, ceny 
biorą się z sufitu. Znajomy wła-
ściciel przychodni medycznej 
kupował maseczki  przed epide-
mią po 18 groszy. Dzisiaj za ten 
sam produkt musi zapłacić 80 
groszy, a zwykły obywatel w ap-
tece 5, 6 zł. Z wypowiedzią wło-
darza Grójca zgodziła się tak-
że burmistrz Wołomina, która 
również była gościem audycji w 
RDC.

Udogodnienia
Warto wspomnieć także o tym, 
że gmina stara się wyjść naprze-
ciw oczekiwaniom lokalnych 
przedsiębiorców, wprowadza-
jąc udogodnienia na podstawie 
ustawy tzw. Tarczy Antykryzy-
sowej. Burmistrz zapowiedział 
również, że wystąpi do Rady 
Miejskiej o podjęcie uchwały 
w sprawie zwolnienia od podat-
ku od nieruchomości grup przed-
siębiorców, których płynność fi-
nansowa uległa pogorszeniu w 
związku z ponoszeniem nega-

tywnych konsekwencji ekono-
micznych z powodu COVID-19 
(wirusa SARS-CoV-2), za mie-
siące kwiecień, maj i czerwiec 
bieżącego roku. 

Kiedy koniec? 
Wszyscy z niepokojem wyglą-
damy końca tej straszliwej walki 
o zdrowie i życie, która pochło-
nęła już tyle istnień ludzkich. 
Niewidzialny wróg w ciągu za-
ledwie dwóch miesięcy zdążył 
zrujnować światową gospodar-
kę, czego skutki powoli zaczy-
nają odczuwać wszyscy: przed-
siębiorcy usługowi,  gastrono-
mia itd. Swoje tragedie przeży-
wają w odosobnieniu rodziny 
bliskich, którzy odeszli przez tę 
zarazę. I chociaż dane sanepidu 
pokazują, że wirus wyhamował 
w naszym powiecie, nieustannie 
pojawiają się informacje o ko-
lejnych zgonach. Najlepszą bro-
nią w walce z tym ustrojstwem 
jest przestrzeganie zasad bezpie-
czeństwa, a przede wszystkim 
ograniczenie kontaktów między-
ludzkich do minimum. Kiedy to 
się skończy? Na dziś trudno o 
konkretną odpowiedź. 

Szymon Wójcik 

Fot. Kobieta w Sadzie

Przez COVID-19 cierpią 
wszyscy, nie wyłączając gmin i 
powiatów. Pojawiają się pierwsze 
propozycje rządowej pomocy dla 
samorządów. 

O konkretnych rozwiąza-
niach zawartych w pa-
kiecie osłonowym dla 
samorządów po raz 

pierwszy usłyszeliśmy 23 kwiet-
nia. Opowiedziała o nich podczas 
wideokonferencji wicepremier i 
minister rozwoju Jadwiga Emile-
wicz. 
Jedno z rozwiązań, o których mó-
wiła wicepremier, polega na wpro-
wadzeniu nowej reguły w konstru-
owaniu budżetu jednostek samo-

Czy ta tarcza ochroni samorządy?
rządu terytorialnego (JST). Chodzi 
o możliwość stworzenia nierów-
nowagi po stronie wydatków bie-
żących w budżetach. W uproszcze-
niu – chodzi o to, by gminy i po-
wiaty mogły przeznaczać więcej 
środków na bieżące funkcjonowa-
nie (np. na zakup towarów i usług, 
opłaty czy pensje). 
Nie ma tu jednak mowy o dodat-
kowych wpływach do samorządo-
wych kas, ale o większej dowol-
ności rozporządzania pieniędzmi, 
które gminy już mają. 
Kolejny element pakietu dotyczy 
zadłużania. W świetle zapowiada-
nych przepisów gminy będą mogły 
pożyczyć więcej. O ile? „O kwotę 
faktycznego ubytku w dochodach 

podatkowych jednostki samorzą-
du terytorialnego, wynikającego z 
wystąpienia epidemii COVID-19” 
– czytamy na samorzad.infor.pl.
Pakiet przewiduje również moż-
liwość wcześniejszego przekazy-
wania samorządom rat subwencji 
oświatowej, wyrównawczej, rów-
noważącej i regionalnej. Wynika z 
tego, że gminy i powiaty szybciej 
otrzymają środki, które gwarantu-
je im państwo.
Zapowiadane jest także uelastycz-
nienie tzw. „funduszu korkowe-
go”, który tworzą środki pocho-
dzące z opłat za wydanie licencji 
na sprzedaż alkoholu. Gminy do 
tej pory mogły przeznaczać te pie-
niądze na zadania związane z prze-

ciwdziałaniem uzależnieniom. Po 
wejściu w życie pakietu osłono-
wego wójt, burmistrz czy prezy-
dent miasta będzie mógł je zabez-
pieczyć na przeciwdziałanie i łago-
dzenie skutków koronawirusa. 
Do powiatów, zgodnie z rządo-
wą propozycją, trafi też co druga 
złotówka z tytułu gospodarki nie-
ruchomościami Skarbu Państwa. 
Wyjaśnijmy na przykładzie. Je-
śli na terenie powiatu grójeckie-
go znajdowałaby się przeznaczo-
na do zbycia działka o wartości 1 
mln zł i byłaby własnością Skarbu 
Państwa, to za jej sprzedaż Staro-
stwo Powiatowe otrzyma 500 tys. 
zł. Do tej pory powiat mógł liczyć 
na 25% kwoty sprzedaży.
Ponadto, rząd szykuje ułatwienia 
przy przetargach, m. in. ułatwienia 
w modyfikacji umów z wykonaw-

cami, czy wprowadzenie obowiąz-
ku zapłaty wynagrodzenia w czę-
ściach bądź udzielania zaliczek w 
przypadku dłuższych umów. „W 
proponowanych przez nas zmia-
nach po pierwsze ułatwiamy mo-
dyfikację umów z wykonawcami. 
Znosimy obowiązek żądania wa-
dium w postępowaniach o szacun-
kowej wartości powyżej progów 
unijnych. Wprowadzamy obowią-
zek zapłaty wynagrodzenia w czę-
ściach bądź udzielania zaliczek w 
przypadku dłuższych umów. Ob-
niżamy dopuszczalną wysokość 
zabezpieczenia, aby większą pulę 
firm dopuścić do możliwości reali-
zowania zleceń" – tłumaczyła wi-
cepremier.Szerzej o tarczy anty-
kryzysowej dla samorządów w na-
stępnym wydaniu „Życia Grójca”. 

Dominik Górecki
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CO TAK NAPRAWDĘ MASZ?
Straciłeś w nim najlepsze lata, zmarnotrawiłeś talenty i zdrowie, po każdym sezonie obiecywałeś sobie zakończenie zabawy. Dopiero w tym roku, na początku marca, zrozu-
miałeś, że tak naprawdę masz tylko sad.
Nic, że od sekatora palce puchną jeszcze bardziej niż od noża, którym już nie masz siły kroić chleba. Tylko tutaj, na swoim polu, znacznie większym niż balkon nawet naj-
wspanialszego blokowiska, czujesz, że żyjesz, że jesteś wolnym człowiekiem, a już na pewno szczęśliwszym niż kolega. Ten ostatni, mieszczuch, fizjonomią  bardziej przypo-
minający Cyklopa niż piłkarza, wypełniając sobie czas, podbijał futbolówkę w swoim pokoju. Zobaczyła (czytaj: usłyszała) to żona. Wkroczyła do pokoju, i poleciały na bie-
daka czułe słówka: że kaleka, że telewizor rozwali itd. 
Cóż, kwarantanna narodowa, z reguły rozgrywająca się na niewielkich przestrzeniach, już dziś wydaje gorzkie owoce. Obnaża prawdę o rodzinie, będącej zazwyczaj zbio-
rem obcych sobie ciał, nie potrafiących ze sobą dialogować. Jak tu dziwić się światowym politykom, że nie są w stanie dogadać się w zasadniczych kwestiach, skoro sami nie 
umiemy powiedzieć komuś „bliskiemu” dobrego słowa? Tylko niepoprawni optymiści mogą twierdzić, że im dłużej potrwa obecny zastój społeczny, tym więcej urodzi się 
dzieci, co z nawiązką powetuje nam straty osobowe spowodowane pandemią. Bylebyśmy się, w tym czasie, nie pozabijali!
W każdym razie chyba lepiej już być z drzewem niż z człowiekiem. Tu, w sadzie, tyle jabłonek (każda wierna, cierpliwie słuchająca, nie obrażająca się o byle co), szumi wiatr, 
koncertują ptaki, kica zając,  dzika kaczka wysiaduje zielonkawe  jaja, rozwijają się pączki idaredów, a czereśnie i śliwy, szykujące się do ślubu, przywdziewają  białe welony. 
To nawet dobrze, że działasz tu sam, zdany na swoje chore ręce, podczas gdy sadowniczy peleton odjechał już daleko. Twoja szansa właśnie w tym, że jesteś ostatni. Niech 
inni duszą się opryskiem, a ty bez końca wywijaj sekatorem, grab gałęzie, remontuj psującą się kosiarkę, jakby prawdziwy sezon nigdy nie miał się zacząć.  

Remigiusz Matyjas 

Ania Orlik (rocznik 1993), 
córka Moniki i Grzego-
rza, jedynaczka, absol-
wentka „dwójki”, gim-

nazjum oraz liceum „na dołku”, mi-
łość do przedwojennych  filmów 
wyniosła z rodzinnego domu przy 
ulicy Lewiczyńskiej, usytuowanego 
nieomal naprzeciwko domu, w któ-
rym mieszkał legendarny burmistrz 
Tadeusz Olszewski.  '

Magia starego kina
Od dziecka najwięcej satysfak-
cji przynosiło jej oglądanie kome-
dii, spośród których na pierwszym 
miejscu stawia „Piętro wyżej” z 
Heleną Grossówną i Eugeniuszem 
Bodo, śpiewającym tam „Umówi-
łem się z nią na dziewiątą” czy „Sex 
appeal” (w przebraniu za kobietę). 
Oglądając filmy z Benitą, Bodo, 
Brodniewiczem, Ćwiklińską, Dym-
szą, Fertnerem, Junoszą-Stępow-
skim, Pichelskim, Rakowieckim, 
Sielańskim, Smosarską czy Żab-
czyńskim, stała się znawczynią mię-
dzywojenna kina. Przyznaje, że po-
ziom artystyczny tamtych produk-
cji na ogół był przeciętny, ale zda-
rzały się wśród nich dzieła euro-
pejskie, takie jak np. „Dziewczęta 
z Nowolipek” Józefa Lejtesa. Ów-
czesne filmy fabularne, poza stro-
ną artystyczną, mają także wymiar 
dokumentalny. Wprowadzają nas, 
podobnie jak piosenki w wykona-
niu Adama Astona, w klimat lat 30., 
bardzo odpowiadający wrażliwości 
estetycznej i duchowej naszej roz-
mówczyni.
– W kinie, teatrze czy muzyce lat 30. 
odnalazłam coś z siebie samej – wy-
znaje, pokazując zdjęcie, na którym 
wystylizowała się na damę z epoki.

Wśród powstańców 
Film okazał się drogą do zaintere-
sowania się Warszawą, II wojną 

światową i powstaniem warszaw-
skim. Zdała egzamin na przewodni-
ka miejskiego  po stolicy, marząc o 
varsavianistyce. Udzielając się jako 
wolontariuszka w Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego, poczuła na so-
bie oddech historii. Autentycznej hi-
storii, a nie przyprawionej po swoje-
mu przez dzisiejszych  filmowców, 
zabiegających o młodą publikę.
– Dla mnie liczy się przede wszyst-
kim prawda historyczna – podkreśla 
z przekonaniem.
W okresie wolontariatu najwięcej 
dały jej bowiem bezpośrednie kon-
takty z powstańcami, ludźmi, którzy 
tak wiele przeżyli, a mimo wszyst-
ko zachowali pogodę ducha. Była to 
także okazja do poznania powstań-
czych losów jej ulubionych aktorów. 
Ze smutkiem przyjęła do wiadomo-
ści fakt, że Zbigniew Rakowiec-
ki, młody amant kina, żołnierz Ar-
mii Krajowej, uczestnik powstania, 
rozstrzelany został przez rosyjskich 
żołnierzy z Brygady SS „RONA” 5 
sierpnia 1944 r. przy ulicy Radom-
skiej 14. 
– Dopiero niedawno okazało się, że 
jego  partnerka z komedii „Ja tu rzą-
dzę”, zmysłowa Ina Benita, która 

Ania Orlik - dziewczyna z historią w sercu
U jedynaków, obojga płci, pasja historyczna zaczyna się zwykle od przedwojennych filmów, a potem przechodzi na rodzinne miasto, 
wieś czy dom. Prawidłowość tę potwierdza przypadek grójczanki Ani Orlik, obecnie mieszkającej i pracującej w Warszawie.

miała zginąć wraz z dzieckiem pod-
czas wędrówki kanałami, przeżyła 
jednak wojnę i dopiero w latach 80. 
zmarła w USA – dodaje nasz „Stani-
sław Janicki w spódnicy”.

Pretekst 
Moglibyśmy tak z naszą bohater-
ką bez końca gaworzyć o Inie Be-
nicie, ale, jak się rzekło, jedynacy i 
jedynaczki, zasmakowawszy stare-
go kina, z reguły sięgają do korzeni, 
czyli do przeszłości swoich miejsco-
wości i rodzin. Nie jest więc żadnym 
przypadkiem, że Ania Orlik wrzu-
ciła na Facebooka siebie czytającą 
pierwszy tom historii Grójca, wy-
dany na 600-lecie miasta. Na s. 42 
znalazła krótką  wzmiankę o swoim 
pradziadku, Janie Dutkiewiczu, pra-
cowniku elektrowni, który w latach 
30. wygrywał na trąbce z wieży ra-
tuszowej hejnał Grójca. Wcześniej 
już trochę informacji o nim zebrała 
nieoceniona Hanna Wojdalska. Jan 
i Józefa z Gładków Dutkiewiczo-
wie mieszkali wraz dziećmi w ofi-
cynie Stefanii Surdykowej. Pan Jan 
pracę w elektrowni łączył z prowa-
dzeniem zakładu elektromechanicz-
nego przy ulicy Jatkowej. W czasie 

wojny pani  Józefa miała sklep z ga-
lanterią i artykułami piśmienniczy-
mi. Jan Dutkiewicz został 13 mar-
ca 1944 r. aresztowany i wywiezio-
ny na Pawiak, a 17 kwietnia 1944 r. 
rozstrzelany w Palmirach.
– Skąd pani Hanna wzięła tę datę i 
Palmiry? – głowi się Ania Orlik.  
W każdym razie coś jest na rzeczy. 
Z opracowania Henryka Świder-
skiego o Armii Krajowej wynika-
łoby, że niejaki Dutkiewicz, zapew-
ne nasz Jan, w czasie okupacji na-
leżał do konspiracyjnej organizacji 
wojskowej Szwoleżerowie, mają-
cej narodowy rodowód ideologicz-
ny. Na przełomie 1943 i 1944 r. do-
szło do aresztowań i organizacja zo-
stała rozbita. Zapewne właśnie wte-
dy Jana aresztowano, po czym za-
mordowano. 
– Zatem Jan przepadł. Jedyny ślad 
po nim to zdjęcia i nazwisko wy-
ryte na tablicy pomnika na nowym 
cmentarzu przy ulicy Mogielnickiej 
w Grójcu – konkluduje dziewczyna 
z historią w sercu, nie zaprzestając 
jednak tropienia przodków, bo nie-
kiedy nawet jedno zdanie czy słowo 
może być pretekstem do rozwinię-
cia tematu. 

Prawie sto lat
Ustaliła już, że rodzina Dutkiewi-
czów jest w Grójcu niespełna sto 
lat. Stanisław Dutkiewicz, prapra-
dziadek pani Ani, kowal, ożenił się 
z Agnieszką Choroś vel Choroszcz. 
Z tego związku 8 marca 1908 r. we 
wsi Młociny urodził się  Jan Dut-
kiewicz, pracownik elektrowni, trę-
bacz, konspirator. Siostra Jana, Ire-
na, przyszła na świat 7 maja 1911 r. 
w Grójcu. Zatem przeprowadzka z 
Młocin do grodu nad Molnicą nastą-
piła pomiędzy rokiem 1908 a 1911. 

Piękna Józia
Zachowane w rodzinnym albumie 
zdjęcia świadczą, że Jan Dutkie-
wicz wyrósł na przystojnego kawa-
lera, obdarzonego zresztą wspania-
łym gustem. Mając 21 lat, był już 
zakochany w dziewczynie, urodzo-
nej 8 grudnia 1909 r. we wsi Grabie 
(parafia Jeziórka) – Józefie Gładek, 
córce Feliksy vel Felicjanny z No-
wińskich i Wawrzyńca Gładka. Na 
ofiarowanej jej 11 kwietnia 1929 r.  
fotografii napisał wielce wymow-
ną dedykację: „W dowód szcze-
rej przyjaźni Kochanej Józi Gład-
kównej. (Ten, co Cię kocha.). Ja-
nek Dutkiewicz”. 
– Prababcia Józia przez całe życie 
była postrzegana jako piękna ko-

bieta. Po wojnie wciąż prowadzi-
ła sklep. 31 stycznia  1953 r. wy-
szła za mąż za młodszego od sie-
bie Mieczysława Błędowskiego, 
uczestnika powstania warszaw-
skiego. Zmarła w 1967 r. Pochowa-
no ją razem z rodzicami oraz sio-
strami Marią i Kazimierą na starym 
cmentarzu przy ulicy Mszczonow-
skiej, blisko alei głównej – snuje 
opowieść pani Ania. 

Przenikanie 
Album, którego zawartością się ze 
mną podzieliła, zawiera sporo zdjęć 
ważnych dla historii rodziny i hi-
storii Grójca. Obie te historie zresz-
tą wzajemnie się przenikają i uzu-
pełniają, są kluczem do wyjaśnie-
nia zagadek, o których rozwiązaniu 
myśli prawnuczka Jana Dutkiewi-
cza. Pradziadek, jak już pisaliśmy, 
należał do konspiracyjnej organi-
zacji Szwoleżerowie. Dodajmy, że 
jej członkowie wywodzili się głów-

nie z przedwojennego Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół”, związa-
nego ze Stronnictwem Narodowym. 
Jest wielce prawdopodobne, że Jan 
i Józefa Dutkiewiczowie, a przynaj-
mniej jedno z nich, działali w „So-
kole”. Bo skąd wśród pamiątek ro-
dzinnych wzięłoby się unikatowe 
zdjęcie z imienin Leonarda Rzepec-
kiego, prezesa grójeckiego Gniaz-
da „Sokoła”, wykonane 6 listopa-
da 1922 r. przed dworkiem rejenta, 
obecną siedzibą Miejsko-Gminnej 
Biblioteki Publicznej? Zaprezentu-
jemy je, jak Bóg da, w jednym z ko-
lejnych tomów historii naszego mia-
sta. Miasta, z którego  kadry znala-
zły się w melodramacie  „Przez łzy 
do szczęścia”, jednym z ostatnich 
polskich  filmów wyprodukowa-
nych przed wojną. 

Remigiusz Matyjas

Jan i Józefa z Gładków Dutkiewiczowie, pradziadkowie Anny Orlik. 
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Anna Orlik - wersja współczesna
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tyle głośno, że zainteresowały się 
nią władze Mazowieckiego Związ-
ku Szachowego, dostrzegając w 
niej spory potencjał i świetną od-
powiedź na bieżące wyzwania, 
przed którymi wszyscy stanęliśmy. 
W czasie krótkiej burzy mózgów 
postanowiliśmy połączyć nasze 
siły. Tak oto GrojecArena prze-
kształciło się w oficjalne zawody 
pod auspicjami MZSzachu, pod 
nazwą I Puchar Mazowsza Online, 
a koordynatorem całego wydarze-
nia został autor tych słów.
Impreza wystartowała 29 marca i 
zakończyła się finałem 18 kwiet-
nia. W jej ramach rozegrane zosta-
ły 2 tygodniowe cykle, w trakcie 
których odbyło się po 7 turniejów, 
na starcie których stawalo średnio 
po 80 uczestników. Na tym etapie 
uczestnicy walczyli o 16 miejsc 
premiowanych awansem do fina-
łu pucharu. Dla grójeckich junio-
rów prowadzona była dodatkowa 
klasyfikacja, w której rywalizowa-
li oni o 8 miejsc w wewnątrzklubo-
wym finale zawódów. Ostatecznie 

w elitarnym gronie TOP16 głów-
nego turnieju znalazło się sporo 
silnych szachistów, w tym kilku 
klasy mistrzowskiej i wielu kan-
dydatów na mistrza. Do finału za-
kwalifikowało się dwóch grójec-
kich szachistów: Karol Wadełek i 
Adam Lasota. W wewnętrznym fi-
nale dla naszych reprezentantów 
znaleźli się (w kolejności wg uzy-
skanych punktów w klasyfikacji): 
Michał Smętek, Łukasz Wojdal-
ski, Marcin Sokołowski, Filip Pu-
łapa, Antoni Honory, Hanna Łobo-
da, Tomasz Pielach i Adrian Le-
gucki.
Finał pucharu przeprowadzony 
został systemem pucharowym w 
dniach 14-18 kwietnia. W każdym 
meczu zaplanowane były dwie 
partie. W razie utrzymywania się 
remisu, po rozegraniu pierwszych 
dwóch pojedynków, zawodnicy 
rozgrywali kolejne dwa. Ta proce-
dura była powtarzana aż do wyło-
nienia zwycięzcy meczu. W głów-
nym turnieju najdalej z grójczan 
zaszedł Karol Wadełek, który od-

W poprzednim wydaniu 
gazety informowaliśmy o 
rozwijajanej przez nas w 
Internecie inicjatywie, mającej 
zapewnić naszym szachistom 
dostęp do treningu w 
obecnej, niełatwej sytuacji. W 
połowie marca rozpoczęliśmy 
organizację zawodów pod nazwą 
GrójecArena na platformie 
lichess.org. 

Na przestrzeni kilkuna-
stu dni odbyło się szes-
naście turniejów, w któ-
rych brało udział wielu 

grójeckich juniorów. Oprócz nich 
w zawodach chętnie startowali re-
prezentanci innych klubów. Fre-
kwencja rosła z turnieju na turniej, 
od kilkunastu do kilkudziesięciu 
uczestników w szczytowym mo-
mencie. Aż 19 naszych zawodni-
ków uzyskało punkty do klasyfi-
kacji generalnej. Zwycięzcami ca-
łego cyklu wśród juniorów okazali 
się: 1.Łukasz Wojdalski, 2.Michał 
Smętek, 3. Filip Pułapa.
O naszej imprezie zrobiło się na 

SZACHOWE ŻYCIE GRÓJCA – I Puchar Mazowsza Online
padł w ćwierćfinale po niesowitym 
rollercoastererze, trwającym 100 
minut i 10 partii. Zwycięzcą I Pu-
charu Mazowsza został użytkow-
nik „Piotrek79”. Drugi był „Ma-
rekChomczyk”, a trzeci „Wimpy-
Chimp”.
Zwycięzcą w klasyfikacji dla na-
szych klubowiczów został Mi-
chał Smętek. W finale pokonał on 

dość pewnie Mistrza Grójca Łuka-
sza Wojdalskiego. Mecz o trzecie 
miejsce rozstrzygnął na swoją ko-
rzyść Marcin Sokołowski, poko-
nując Filipa Pułapę w nieprawdo-
podobnym szachowym thrillerze, 
w którym – stosując bokserską ter-
minologię – dwukrotnie leżał na 
deskach, będąc o włos od porażki.

Adam Lasota

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Samopomoc” wzmaga działania w 
walce z koronawirusem. Dezynfekcja 
powierzchni i elementów 
dotykowych oraz akcja „Maseczka dla 
Seniora” - to inicjatywy, które zostały 
podjęte w trosce o bezpieczeństwo 
mieszkańców. 

Codziennie (aż do odwołania, 
w godzinach porannych) od-
każane są dotykowe elemen-
ty wyposażenia, takie jak: 

klamki do drzwi wejściowych, klawia-
tury domofonów, klamki w altanach 
śmietnikowych, pokrywy śmietników 
oraz kosze na psie odchody. Dezynfekcją objęto wszystkie budynki Spółdzielni, zarówno w Grój-
cu jak i w Jasieńcu, oraz budynki Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez Spółdziel-
nię. Taką dezynfekcję wykonują wyznaczeni pracownicy, wyposażeni w odpowiednie środki che-
miczne. 
Ponadto od początku pandemii mycie klatek schodowych odbywa się  i będzie się odbywać  z do-
datkiem środków odkażających, zgodnie z harmonogramem sprzątania.

Maseczka dla Seniora
W trosce o seniorów zamieszkujących w zasobach Spółdzielnia Mieszkaniowa „Samopomoc” 
przeprowadzono inicjatywę „Maseczka dla Seniora”. 600 sztuk maseczek wielokrotnego użytku, 
zakupionych przez Urząd Gminy i Miasta Grójec, przekazał burmistrz Dariusz Gwiazda prezeso-
wi Jackowi Szydło.
Zarząd Spółdzielni postanowił zakupić kolejne 300 sztuk. Razem 900 sztuk maseczek zostanie roz-
dysponowane pomiędzy najbardziej potrzebujących, często samotnie mieszkających emerytów.
Bezpłatne pakiety ochronne dla osób powyżej 65 roku życia, składające się z dwóch maseczek 
oraz instrukcji użytkowania i dezynfekcji, trafiły 27 kwietnia do skrzynek na listy najbardziej po-
trzebujących. 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Samopomoc” apeluje do swoich mieszkańców o ostrożność 
i dbanie o swoje bezpieczeństwo. Jeśli tylko to możliwe, pozostańcie w domach. 

„Samopomoc” rozdaje 
maseczki i przeprowadza dezynfekcje 
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