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Gmina Grójec, o czym w 
mediach społecznościowych 
poinformował burmistrz Dariusz 
Gwiazda,  pozyskała 3 mln zł na 
remont i zmianę użytkowania 
budynku dworca kolejki 
wąskotorowej w Grójcu.

Ponad stuletni budynek 
dworca kolejowego w 
Grójcu jest obiektem 
zabytkowym wpisanym 

do rejestru zabytków byłego wo-
jewództwa radomskiego, w ra-
mach przestrzennego układu ko-
munikacyjnego Grójeckiej Kolei 
Dojazdowej (GKD). Od 2014 r. 
teren GKD jest współwłasnością 
czterech gmin z województwa 
mazowieckiego: Gmina Piasecz-
no posiada 68% udziałów, Gmi-
na Grójec posiada 30% udziałów 
oraz po 1% udziałów posiadają 
Gminy Belsk Duży oraz Gmina 
Błędów.

Wyjątkowe miejsce Wyjątkowe miejsce 
Dawny dworzec kolei wąskoto-
rowej od dłuższego już czasu wy-
maga rewitalizacji. Jest to miej-
sce wyjątkowe w historii miasta, 
niestety od wielu lat niszczejące i 
niewykorzystane. Długo nie było 
pomysłu jak zagospodarować tę 

przestrzeń. Obecnie pojawiła się 
idea stworzenia tam muzeum re-
gionalnego, w którym można by-
łoby zaprezentować historię na-
szego regionu, z wykorzystaniem  
nowych technologii. 

Nowoczesne muzeumNowoczesne muzeum
Trwa etap projektowania  oraz 
czekamy na opinię konserwatora 
w zakresie projektu i zaleceń dla 
terenu przyległego do dworca. 
Projektant wydłużył termin zło-
żenia wniosku o pozwolenie na 
budowę do 10 grudnia. 
Podstawowym zadaniem mu-
zeum będzie tworzenie kolekcji 
oraz jej udostępnianie. Nowo-
czesne muzeum z bogatą ofertą 
edukacyjną i wystawienniczą 
stanie się miejscem atrakcyjnym 
nie tylko dla mieszkańców, ale i 
turystów odkrywających piękno 
naszego regionu. Pragniemy tym 
samym połączyć historię z kulturą 
oraz umożliwić poznawanie bo-
gatej sadowniczo tradycji naszego 
regionu.  Otoczenie budynku zo-
stanie wykorzystane do okolicz-
nych imprez plenerowych. Całość  
stanie się bez wątpienia źródłem 
duchowych korzyści nie tylko dla 
mieszkańców gminy Grójec, ale 
również dla Mazowsza.

Wzorowa współpracaWzorowa współpraca
Pozyskana dotacja pochodzi z 
Instrumentu Wsparcia Zadań 
Ważnych dla Równomiernego 
Rozwoju ze środków Samorządu 
Województwa Mazowieckiego. 
Wśród 22 projektów z subregio-
nu radomskiego i powiatu grójec-
kiego znalazł się dworzec dawnej 
kolejki wąskotorowej. 
–– Wspaniała wiadomość dla całej 
naszej gminy oraz jej mieszkań-

ców. Bardzo dziękuję marszał-
kowi Województwa Mazowiec-
kiego Adamowi Struzikowi, a w 
szczególności wicemarszałko-
wi Rafałowi Rajkowskiemu za 
owocną współpracę i tak duże 
wsparcie ze strony samorządu 
Województwa Mazowieckiego 
— podkreślił burmistrz Dariusz 
Gwiazda. 

Informacja prasowa Urzędu Informacja prasowa Urzędu 
Gminy i Miasta GrójecGminy i Miasta Grójec

3 miliony dla gminy Grójec! 3 miliony dla gminy Grójec! 

Samorząd otrzyma rekordowe dofinansowanie do inwestycji drogowych na terenie gminy. W poniedziałek ogłoszono wyniki 
naboru do pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Wniosek zgłoszony przez 
gminę Grójec na rozwój i modernizację dróg otrzyma 24 mln zł 739 tys. zł dofinansowania. To najwyższa kwota przyznana 
wśród wszystkich samorządów z terenu powiatu grójeckiego. 
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Miliony dla Grójca z Polskiego ŁaduMiliony dla Grójca z Polskiego Ładu

Jakie drogi zostaną wyko-
nane? Burmistrz Dariusz 
Gwiazda wyjaśnia, że wnio-
ski dotyczące infrastruktury 

drogowej - zgłoszone przez rad-
nych, mieszkańców i przedsiębior-
ców do przyszłorocznego budżetu 
gminy - zostaną przeanalizowane 
pod kątem możliwości uwzględ-
nienia ich jako inwestycji realizo-
wanych w ramach środków otrzy-
manych z funduszu Polski Ład.
Przypomnijmy, iż od 2 lipca do 
15 sierpnia 2021 r. trwał pierwszy 
pilotażowy nabór wniosków na fi-
nansowanie inwestycji z Polskiego 
Ładu. Każda jednostka samorzą-
dowa mogła zgłosić maksymalnie 
trzy wnioski o dofinansowanie, w 
tym jeden wniosek bez kwotowe-
go ograniczenia, jeden wniosek, 
którego wartość dofinansowania 
nie przekracza 30 mln zł oraz jeden 
wniosek z dofinansowaniem nie 
przekraczającym 5 mln zł. Dofi-
nansowania są bezzwrotne. 
Gmina Grójec, oprócz wspomnia-
nego wyżej wniosku na rozwój 
dróg, starała się też o środki na roz-

budowę Publicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 1 oraz Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Lesznowoli. Trze-
ci wniosek dotyczył planowanego 
budynku komunalnego przy ul. 
Jana Pawła II.
Rząd zapowiedział, iż niebawem 

zostanie ogłoszony drugi nabór do 
funduszu Polski Ład. Burmistrz 
Grójca zapewnia, że gmina będzie 
w nim aplikowała o kolejne środ-
ki. Rozważa wnioski o wsparcie 
takich inwestycji, jak m.in. mo-
dernizacja stadionu przy ulicy La-

skowej, rozbudowa Grójeckiego 
Ośrodku Kultury, modernizacja 
dawnego dworca kolejki wąskoto-
rowej i budowa ścieżki rowerowej 
wzdłuż pasa kolejowego czy rewi-
talizacja parku miejskiego.

Mateusz AdamskiMateusz Adamski



2 MIASTO I GMINA

Redaguje zespół pracowników
Grójeckiego Ośrodka Kultury

Redaktor Naczelny:
Szymon Wójcik

Wydawca:
 Grójecki Ośrodek Kultury
ul. Józefa Piłsudskiego 3,

 05-600 Grójec
tel./fax (0-48) 664 23 06
redakcja@zyciegrojca.pl

facebook.com/zyciegrojca/
Skład własny

Drukarnia: Agora S.A.
ISSN 1689-8486

ŻYCIE GRÓJCA

Sesja Rady Miejskiej

W cieniu historycznej 
dotacji na drogi

Kolejna sesja rady miejskiej 
za nami i kolejne istotne 
decyzje dla funkcjonowania 
grójeckiego samorządu. 

Radni, burmistrz oraz 
urzędnicy spotkali się 
na sesji wirtualnie 25 
października. Obrady 

znów odbyły się w formie zdal-
nej ze względu na ostatni wzrost 
liczby zachorowań na korona-
wirusa w całym kraju.

Na przyszły rokNa przyszły rok
Jak podczas niemal każdych 
obrad, tak i tym razem dokona-
no przesunięć w budżecie. Do 
najważniejszych zmian można 
zaliczyć wprowadzenie docho-
dów w kwocie 1,54 mln zł ty-
tułem sprzedaży nieruchomości 
należących do gminy czy prze-
znaczenie 192 tys. zł na budowę 
ulicy Spokojnej w Głuchowie. 
Kilka planowanych zadań i 
wydatków zostało tymczasowo 
„zdjętych” (np. modernizacja 
boiska przy ul. Laskowej czy 
rozbudowa PSP nr 1)  – w tym 
roku tych inwestycji nie udało 
się rozpocząć, do tematu samo-
rząd powróci więc w przyszłym.

Drzewa i mieszkaniaDrzewa i mieszkania
W dalszej części posiedzenia 
rada miejska przyjęła także 
uchwałę intencyjną opowiada-
jącą się przeciw wycince drzew 
przed Publiczną Szkołą Podsta-
wową nr 1 w Grójcu. Tym sa-
mym większość radnych popar-
ła petycję podpisaną przez 1400 
mieszkańców sprzeciwiających 
się usunięciu części nasadzeń 
w trakcie przebudowy i reorga-
nizacji terenu przed budynkiem 
„jedynki”.
Kolejnymi kwestiami, jakimi 
zajęli się radni, były uchwały 
dotyczące przystąpienia gmi-
ny do Społecznej Inicjatywy 
Mieszkaniowej „KZN Mazow-
sze Centrum” oraz zatwierdze-
nia wniosku o wsparcie tej ini-
cjatywy ze środków Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Miesz-
kalnictwa. Temat ten szerzej 
opisywaliśmy w poprzednim 
numerze „Życia Grójca”. Przy-
pomnijmy jedynie, iż chodzi o 
budowę mieszkań czynszowych 
przeznaczonych dla osób, które 
nie mogą sobie pozwolić na za-
kup własnych i nie mają wystar-
czającej zdolności kredytowej. 
Takie budynki mają, według 
wstępnych założeń, powstać w 
podgrójeckiej Lesznowoli. 

Poważny zastrzykPoważny zastrzyk
Krócej niż zazwyczaj grójec-
cy samorządowcy dyskutowa-

Szanowni Mieszkańcy, 

W ostatnim czasie gmina Grójec pozyskała rekordowe dotacje. To efekty skutecznej pracy 
Urzędu Gminy i Miasta, w tym sumiennych urzędników grójeckiego magistratu. Pierwsza 
wspaniała wiadomość, jaka do nas napłynęła, pochodziła od wicemarszałka Urzędu 
Marszałkowskiego, Rafała Rajkowskiego. To dzięki jego zaangażowaniu w ratowanie 
dziedzictwa narodowego, jakim bez wątpienia jest nasz zabytkowy dworzec PKP, 
otrzymaliśmy 3 miliony złotych dotacji na  remont i zmianę użytkowania budynku dworca 
kolejki wąskotorowej w Grójcu w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla 
Równomiernego Rozwoju, co pozwoli nam uratować zabytkowy budynek i w niedalekiej 
przyszłości otworzyć muzeum poświęcone naszemu regionowi. Nie będę ukrywał, że 
gdyby teren byłego „amfiteatru” był własnością gminy Grójec, to w pierwszej kolejności 
wnioskowałbym o środki na ten cel.  
Niemniej każdy krok w kierunku rewitalizacji naszych terenów jest naszym sukcesem. 
Bardzo dziękuję panu wicemarszałkowi  Rajkowskiemu za wzorową współpracę.
To był początek naprawdę dobrych wieści dla naszej gminy, bowiem w poniedziałek, 25 
października, dowiedzieliśmy się, że nasza mała ojczyzna otrzymała zawrotną sumę dotacji 
z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie blisko 25 mln zł.  
Tak duży zastrzyk środków umożliwi wykonanie wielu kluczowych i ważnych inwestycji 
w infrastrukturę drogową. 
Otrzymana dotacja to także efekt zainteresowania problemami naszej gminy i świetnej 
współpracy z naszym lokalnym posłem na Sejm RP, ministrem Markiem Suskim i radnej 
Rady Miejskiej Małgorzaty Szymańczak. Mieszkańcy bardzo dziękują za wsparcie!  
Dodam jeszcze, że udało nam się uzyskać niezbędne pozwolenia oraz uzupełnić 
dokumentację projektową na  długo wyczekiwaną rozbudowę Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. G. Narutowicza w Grójcu. 2 listopada ogłosimy wyniki przetargu 
i zaproponujemy Radzie Miejskiej zwiększenie środków finansowych na ten cel. W 
najbliższych dniach ogłosimy przetarg na rozbudowę szkoły w Lesznowoli, a pod koniec 
grudnia, jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, ogłosimy przetarg na budowę 
pierwszego samorządowego żłobka.
Są to bardzo ważne inwestycje dla strategii rozwoju oświaty i gminy Grójec, a koszt tych 
inwestycji jest rekordowy w historii naszego miasta. Gdyby nie wsparcie płynące z dotacji 
rządowej na rozwój dróg, ich realizacja byłaby krytycznym obciążeniem dla budżetu 
gminy. Składamy wnioski o kolejne dotacje, bez których gmina nie sprosta rozwojowi 
budownictwa mieszkaniowego, przeżywającego największy boom w swojej historii.
Duża i skomplikowana inwestycja zrealizowana wspólnie z Powiatem Grójeckim, 
czyli przebudowa ulicy Poświętne wraz z rondem, jest już czynna i pozwala cieszyć się 
mieszkańcom  bezpieczniejszą komunikacją. Budowa ulic Śniadeckiego  i Heweliusza 
to kolejna inwestycja, na którą oczekiwano od kilkunastu lat w naszym mieście. Do 
końca roku w planach mamy jeszcze budowę i modernizację kolejnych dróg.  Powyższe 
wiadomości to dowód na to, że moja wizja zrównoważonego rozwoju gminy Grójec, a 
także skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych na ten cel, przynosi zamierzone 
efekty. Niestety, moi oponenci, którzy nie dostrzegają pozytywnych stron zmian, nadal 
próbują zamieniać każdy sukces naszej Wspólnoty w porażkę i wytykać „niepożądane” 
działania, które zawsze są wpisane w rozwój miasta i gminy. 
Mała grupa malkontentów kwestionuje moje i najbliższych współpracowników 
zaangażowanie w pracę na rzecz równomiernego rozwoju gminy. Byli pracownicy 
lub zleceniobiorcy naszej jednostki kultury, którzy odeszli z pracy jeszcze za czasów 
moich poprzedników, wielokrotnie próbowali i nadal próbują, przy wsparciu osób 
zdezorientowanych i nie znających realiów samorządowych, ośmieszać w mediach 
społecznościowych sprawowaną przeze mnie funkcję. To smutne i jest w tym wiele 
konfabulacji. Radni będący w opozycji wielokrotnie podkreślają, że razem i wspólnie 
można lepiej współpracować i działać. Może warto wreszcie zamienić słowa w czyny i 
wspólnie pracować dla dobra naszej małej ojczyzny?

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
Dariusz Gwiazda

SŁOWO OD BURMISTRZA

li w punkcie „sprawy różne”.  
Skarbnik Mariola Komorow-
ska skomentowała sprawę po-
tężnego dofinansowania, jakie 
gmina otrzyma w ramach Pol-
skiego Ładu. – Jeśli chodzi o 
rozwój dróg na terenie gminy 
Grójec, jest to bardzo poważ-
ny zastrzyk. Umożliwi nam to 
przekierowanie innych środków 
własnych na inne zadania, np. 
na budowę żłobka, rewitalizację 
dworca kolejki wąskotorowej, 
modernizację stadionu czy też 
rozbudowę szkół – powiedziała. 
Dodała jednak, że bez pieniędzy 
zewnętrznych się nie obejdzie. 
– Będziemy szukać gdzie tylko 
się da, bo na tę chwilę możli-
wość finansowania ze środków 
własnych kończy się. Dzieje 
się tak, ponieważ wydatki rosną 
niewspółmiernie do naszych do-
chodów – wyjaśniła. 
Pani skarbnik zwróciła również 
uwagę na ograniczone możliwo-
ści emisji obligacji przez gminę. 
– Przy założeniu, że rozbudowa 
PSP nr 1, będzie kosztować 23 
mln zł, to potrzebne są obliga-
cje, których spłata sięga już do 
2034 roku. Każda następna in-
westycja finansowana z emisji 
obligacji wydłuży ten okres. 
A na te chwilę nie stać nas na 
spłaty większe niż 2,7 mln zł 
rocznie – poinformowała. 
Nagranie z sesji rady miejskiej 
jest dostępne na grojec.esesja.
pl w zakładce „transmisje z ob-
rad”.

Dominik Górecki  Dominik Górecki  
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INWESTYCJE W GMINIE GRÓJEC
Budowa ulicy Poświętne 

Dzięki współpracy 
Zarządu Powiatu 
Grójeckiego, Rady 
Miejskiej oraz Gminy 
Grójec, udało się zre-
alizować przebudowę 
i wpłynąć na poprawę 
bezpieczeństwa, tym 
bardziej, że przy ulicy 
mieści się Liceum 
Ogólnokształcące. W 
przetargu najniższą 

ofertę przedstawiło Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Jasieńcu, w 
wysokości  2 348 992,83 zł. Gmina Grójec, we współpracy z Powiatem Grójeckim, party-
cypowała w kosztach po 50 % udziału.

Przebudowa drogi gminnej w 
Woli Krobowskiej 

Najkorzystniejsza 
oferta wpłynęła od 
firmy: Przedsiębior-
stwo Usługowo-Han-
dlowe BRUK-BUD 
Grzegorz Rychlicki ul. 
Jana Matejki 6 26-640 
Skaryszew, z ceną 
wykonania przed-
miotu zamówienia w 
wysokości 386.592,99 

zł brutto. W ramach inwestycji wykonano: roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziem-
ne, karczowanie drzew, regulację pionową studzienek, przepust, nawierzchnię jezdni z 
betonowej oraz kostki brukowej , chodniki  z kostki brukowej, pobocza, oznakowanie 
poziome oraz pionowe, krawężniki, oporniki oraz obrzeża betonowe.

Remont podjazdu do Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Bikówku

Najkorzystniejsza 
oferta wpłynęła od 
firmy:  P.P.H.U.B. FOR-
MAT Kamil Krawczyk 
Rogolin 30 26-807 
Radzanów, z ceną 
wykonania przed-
miotu zamówienia w 
wysokości 99.329,38 
zł brutto.

W ramach inwestycji wykonano: roboty przygotowawcze, pomiarowe, rozbiórkowe, 
ziemne, drogę manewrową z kostki brukowej, chodniki z kostki brukowej oraz miejsca 
postojowe z kostki brukowej.

Remont drogi powiatowej 
Dobryszew - Trzylatków

Wykonawcą inwe-
stycji było Przed-
siębiorstwo Robót 
Inżynieryjno-Dro-
gowych w Grójcu 
Sp. z o. o., a jej koszt 
wyniósł 302.305,83 zł 
brutto. Zakres robót 
obejmował obustron-
ną ścinkę poboczy, 
wykonanie remontu 
cząstkowego na 
powierzchni 5% ist-
niejącej nawierzchni, 

wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej na całej szerokości jezdni na odcinku o długo-
ści 770 mb oraz wykonanie poboczy.
Na realizację tego zadania inwestycyjnego radni Rady Miejskiej w Grójcu podjęli uchwa-
łę o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu w wysokości 154.500 zł 
podczas sierpniowej sesji. 
 

Budowa ul. Heweliusza i ul. Śniadeckich w 
Grójcu

Najkorzystniejsza 
oferta wpłynęła od 
firmy: Przedsiębior-
stwo Robót Inżynie-
ryjno-Drogowych w 
Grójcu Spółka z o.o., 
ul. Asfaltowa 2, 05-
604 Jasieniec z ceną 
wykonania przedmio-
tu zamówienia w wy-
sokości 1.286.786,79 
zł brutto. 
Przedmiotem zamó-

wienia było wykonanie prac w zakresie: robót przygotowawczych, pomiarowych, roz-
biórkowych, ziemnych,  przebudowy i budowy kablowych linii elektroenergetycznych, 
przebudowy kanalizacji teletechnicznej, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, 
kanalizacji deszczowej oraz gazociągu, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni 
z betonu asfaltowego warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej, wykonanie nawierzch-
ni zjazdów z kostki brukowej,8) wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej 
betonowej, wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej, wykona-
nie urządzeń bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe), 
wykonanie elementów drogowych ulic (krawężniki betonowe, oporniki, obrzeża). 
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Gmina Grójec z nagrodą za myślenie strategiczne o lokalnej oświacie
Podczas XIX Samorządowego 
Forum Kapitału i Finansów, 
które odbyło się w dniach 
6 – 7 października 2021 r. w 
Katowicach w Ośrodku Rozwoju 
Kompetencji Edukacyjnych 
ORKE WSiP S.A. – największa w 
Polsce placówka doskonalenia 
kadr oświatowych nagrodziła i 
wyróżniła wybrane samorządy 
w dziedzinie oświaty w 
Ogólnopolskim Rankingu 
Samorządów dbających o 
jakość lokalnej oświaty w 12 
obszarach doskonałości. W 
gronie wyróżnionych znalazła 
się również gmina Grójec. 

Dyrektor Ośrodka Anna 
Karniej podkreśliła, że 
samorządy te myślą stra-
tegicznie o oświacie i 

lokalnie budują kompetencje kluczo-
we, zarządcze i dydaktyczne nowo-
czesnej edukacji dla godnej przyszło-
ści swoich uczniów. Władze w tych 
samorządach centralnie wdrażają 
programy i projekty, których celem 
jest rozwój w takich kierunkach 
m.in. jak: planowanie i realizacja 
założonej wizji rozwoju lokalnego 
systemu oświaty, monitorowanie 
jakości usług edukacyjnych, zarzą-
dzanie oświatą na poziomie organu 
prowadzącego, system wspomaga-
nia szkół – doskonalenie nauczycieli.

Wizjoner oświatyWizjoner oświaty
Na uroczystej Gali Inwestorów zo-
stały przyznane specjalne tytuły tym 
włodarzom, którzy nie ograniczają 
się do tworzenia i rozwoju wyłącz-
nie infrastruktury oświatowej, ale 
podejmują proaktywnie działania ja-
kościowe, mające na celu osiąganie 
coraz lepszych efektów pracy szkół, 
dzięki inwestycji w doskonalenie 
form i metod nauczania dostoso-
wanych do potrzeb współczesnego 
ucznia.
Burmistrz Dariusz Gwiazda odebrał 
nagrodę w asyście naczelnik Wy-
działu Edukacji, Moniki Kozłow-
skiej. Wyróżnienie to zwieńczenie  
ciężkiej pracy Wydziału Edukacji, 
nauczycieli, dyrekcji szkół oraz 
wszystkich pracowników na co 
dzień pracujących w gminnej oświa-
cie. To efekt kilku ważnych projek-
tów i działań, które zostały wdrożone 
w gminie Grójec. 

Edu kompasEdu kompas
W roku 2020, kiedy w efekcie pan-
demii niemożliwa była nauka stacjo-
narna, wdrożono centralny program 
pod nazwą Edu kompas – czyli pro-
gram edukacyjny, którego celem było 
przeszkolenie wszystkich nauczycieli 
szkół podstawowych w zakresie edu-
kacji zdalnej. Dzięki temu pedagodzy 
i uczniowie mogli bez większych 

przeszkód pracować online. 
Wprowadzono także dodatkową go-
dzinę matematyki w celu zwiększe-
nia efektywności zdawania egzaminu 
ósmoklasisty oraz dwie dodatkowe 
godziny języka obcego. Obowiązko-
wo w całym kraju uczniowie uczą się 
drugiego języka obcego od 7 klasy, w 
naszej gminie ta nauka zaczyna się rok 
wcześniej, czyli w klasie 6. 

WspółpracaWspółpraca
Udało się również nawiązać współpracę 
z Samodzielnym Publicznym Zakła-
dem Opieki Zdrowotnej w Pniewach, 
dotyczącą nieograniczonej pomocy 

psychologicznej dla wszystkich dzieci z 
gminy Grójec. Dzięki temu porozumie-
niu każdy z psychologów zatrudnianych 
w gminnych placówkach szkolnych i 
przedszkolnych może otrzymać dodat-
kowe wynagrodzenia finansowane z 
NFZ za każdą wizytę ucznia.
 
Półkolonie Półkolonie 
Od dwóch lat gmina Grójec organizu-
je półkolonie zarówno w okresie 
ferii zimowych jak i wakacji. W 
tym roku ponad 130 dzieci wzięło 
udział w zupełnie bezpłatnych pół-
koloniach rehabilitacyjnych. War-
to podkreślić, że od wielu lat nasi 

uczniowie z klas 4-8 mają bezpłat-
ne zajęcia na basenie. Jako gmina 
zapewniamy zarówno dowóz, po-
byt na basenie, jak i wynagrodzenie 
nauczycieli. 

Umiem pływaćUmiem pływać
W tym roku także zrealizowano 
projekt współfinansowany w poło-
wie ze środków unijnych – Umiem 
pływać, czyli lekcje pływania dla 
uczniów klas 1-3. Zaś nasi naj-
młodsi mieszkańcy, czyli przed-
szkolaki 4-, 5-, 6-letnie uczest-
niczą w zajęciach z gimnastyki 
korekcyjnej.
– Dziękuję wszystkim za wspania-
le wykonaną pracę. Przed nami ko-
lejne wyzwania oraz praca na rzecz 
naszych mieszkańców – podsumo-
wał szef grójeckiego samorządu, 
Dariusz Gwiazda. 
– Te działania, a także  wiele in-
nych, przynoszą efekty. Jako gmi-
na możemy pochwalić się lepszymi 
wynikami egzaminów w klasach 
ósmych niż średnia powiatu gró-
jeckiego, a  z języka angielskiego 
i matematyki wypadamy lepiej 
niż średnia województwa mazo-
wieckiego i kraju – dodaje Monika 
Kozłowska, naczelnik Wydziału 
Edukacji.

Informacja prasowa Informacja prasowa 
Urzędu Gminy i Miasta Grójec Urzędu Gminy i Miasta Grójec 

BICIE REKORDU W CZYTANIU NA PRZERWIE
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gabriela 
Narutowicza wzięli udział w II Międzynarodowej edycji VI Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób 
czytających na przerwie pt. Przerwa na czytanie. 
Wydarzenie realizowane było w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. W promocję wyda-
rzenia w szkole zaangażowani byli szczególnie uczniowie klasy 5c oraz nauczyciele: Ewelina Majewska, Do-
rota Woźniak, Dorota Marchlewska, Sylwia Świstak, Katarzyna Czapla i Małgorzata Gorzkowska. Celem akcji 
była promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży; zachęcenie uczniów do sięgania po książki w każdej 
sytuacji i każdym miejscu oraz dobra zabawa.
Czytanie doskonali język i ułatwia rozumienie świata, rozwija zasoby wewnętrzne dzieci (w tym inteligencję 
emocjonalną, poznawczą, moralną); poszerza wiedzę i kładzie mocne podwaliny pod sukcesy nie tylko w 
szkole, ale i w życiu.
W SP nr 1, wspólne czytanie połączyło 980 uczniów i nauczycieli (nawet tych, którzy tego dnia byli na wy-
cieczkach). Podstawą edukacji jest czytanie, a ustanowiony rekord będzie nam przypominał, że jest to umie-
jętność niezwykle ważna i ceniona.
Zachęcamy do obejrzenia pełnej fotorelacji przygotowanej przez panią Dorotę Woźniak na stronie interneto-
wej naszej szkoły: https://psp1grojec.edupage.org/

Marcin Kapica, uczeń klasy 6 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Grójcu, zajął ex aequo 
pierwsze miejsce w konkursie 
„Nakręć się na spis”.
Konkurs został zorganizowany 
przez TVP3 i Urząd Statystycz-
ny w Warszawie. Zadaniem kon-
kursowym było nagranie filmu 
promującego Narodowy  Spis 
Powszechny Ludności i Miesz-
kań. 
- Na początku dowiedziałem się, 
co to jest spis ludności w Interne-
cie, następnie zacząłem wymy-
ślać hasła, a potem zabrałem się 
za nagrania i montaż materiału – 
opowiadał zwycięzca na antenie 

SUKCES UTALENTOWANEGO 
NASTOLATKA

Kuriera Mazowieckiego TVP 3 
Warszawa. 
Marcin nagrał film z użyciem te-
lefonu. Użył nagrań z drona oraz 
wcielał się w różne role (osób 
starszych, rachmistrza). Film 
nagrywany był w Grójcu, w sa-
dzie i nad morzem. To już drugie 
zwycięstwo Marcina w tego ro-
dzaju zabawie. W zeszłym roku 
wygrał konkurs filmowy „Dla-
czego liczy się rolnictwo?”. 
– To bardzo rozwijające i twór-
cze. Daje także przykład innym 
uczniom – podsumowała osią-
gnięcia swojego ucznia dyrektor 
Agata Pachocka  
                                           MRW
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Dzień Edukacji Narodowej w gminie Grójec 
W środę, 13 października, 
odbyły się obchody Dnia 
Edukacji Narodowej. W tym 
roku przedstawiciele grójeckiej 
oświaty spotkali się w 
Publicznej Szkole Podstawowej 
w Częstoniewie. 

Wydarzenie rozpoczęło 
się uroczystą aka-
demią przygotowa-
ną przez uczniów i 

nauczycieli. Był śpiew, taniec, nie 
zabrakło także dobrego humoru, 
oczywiście w wykonaniu dzieci. 
Dzień Edukacji Narodowej, zwany 
również „Dniem Nauczyciela”, to 
polskie święto oświaty i szkolnic-
twa wyższego, które ustanowiono w 
1972 r. w celu upamiętnienia roczni-
cy powstania Komisji Edukacji Na-
rodowej.
Publiczność zgromadzona w sali 
gimnastycznej SP w Częstoniewie 
była pod wielkim wrażeniem wystę-
pu uczniów, nagradzając ich gromki-

mi brawami. Po zakończeniu części 
artystycznej uczniowie wręczyli 
zgromadzonym na widowni nauczy-
cielom i pracownikom oświaty słod-
kie upominki. 
Następnie burmistrz Dariusz Gwiaz-
da wspólnie z naczelnik Wydziału 
Edukacji Moniką Kozłowską wrę-
czali nagrody dyrektorom oraz na-
uczycielom wyróżniających się swo-
ją pracą i zaangażowaniem.
– W tak ważnym dniu dla polskiej 
szkoły, życzę wszystkim pracowni-
kom oświaty radości z wykonywa-
nej pracy, sukcesów i satysfakcji. 
Ogromnie cenię państwa wkład w 
rozwój naszego regionu oraz naszej 
lokalnej społeczności – mówił bur-
mistrz Gwiazda. 
Naczelnik Wydziału Edukacji dołą-
czyła się do podziękowań i życzeń, 
podkreślając, że wspólne sukcesy 
są zasługą wszystkich pracowników 
oświaty.
– Chcielibyśmy serdecznie państwu 
podziękować za rok wytężonej pra-

cy. Jest nam niezwykle miło, że 
nasza gminna polityka oświatowa 
przynosi coraz lepsze efekty, zauwa-
żalne m.in. w wynikach naszych 
uczniów, ale także w jakości funk-
cjonowania przedszkoli i szkół. W 
ostatnich dniach otrzymaliśmy na-
grodę na 19. Samorządowym Forum 
Kapitału i Finansów za strategiczne 
myślenie o lokalnej oświacie. To 
zasługa nas wszystkich, bo wspól-
nie wdrażamy projekty i programy. 
Pozyskujemy środki zewnętrzne, 
szkolimy nauczycieli, wprowadza-
my dodatkowe godziny i zajęcia, 
organizujemy półkolonie, warsztaty, 
innowacje. Za to wszystko serdecz-
nie dziękujemy dyrektorom naszych 
placówek, a także nauczycielom. 
Szczególnie tym, którzy wyróżniają 
się na tle gminy i których osiągniecia  
świadczą o wysokiej jakości kształ-
cenia, a przede wszystkim o wielkim 
zaangażowaniu – powiedziała Moni-
ka Kozłowska. 

Informacja prasowa UGiMInformacja prasowa UGiM

SPORTOWY TYDZIEŃ 
W ZSS W GRÓJCU

Końcówka września to czas  bardzo intensywny dla zawodników z Zespołu Szkół Specjalnych w 
Grójcu. W ciągu tygodnia aż pięć dni spędziliśmy na zawodach sportowych, bawiąc się i rywali-
zując w różnych dyscyplinach.
Najpierw w dniach 24-26 września uczestniczyliśmy w organizowanych przez Akademicki 

Związek Sportowy „Igrzyskach Bez Barier”, które odbywały się na terenie Akademii Wychowania Fizycz-
nego w Warszawie. Nasi zawodnicy zmagali się w takich dyscyplinach jak: lekkoatletyka, tenis stołowy i 
boccia. Zawody miały charakter rekreacyjny, co służyło podnoszeniu umiejętności społecznych, obyciu 
w warunkach zawodów sportowych i oczywiście dobrej zabawie. Całe wydarzenie uświetniła postać 
Tomasza Majewskiego, zdobywcy dwóch złotych krążków Igrzysk Olimpijskich w pchnięciu kulą (2008 
r. i 2012 r.), który tym razem zawiesił medale na szyjach naszym sportowcom.
Kolejnymi zawodami był XIII Mazowiecki Miting Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych w Kozienicach. 
28 września wystartowało w nim pię-
ciu zawodników z sekcji Olimpiad 
Specjalnych „SOKÓŁ” z Grójca, star-
tując przede wszystkim w konkuren-
cjach biegowych. Naszym udało się 
przywieźć srebrny i złoty medal.
Kompletu krążków dopełnił brąz 
wywalczony przez piłkarzy „SOKOŁA” 
podczas XXII Mazowieckiego Turnie-
ju Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych 
w Mińsku Mazowieckim. Zawody 
odbyły się 30 września, kończąc nasz 
bardzo aktywny sportowo tydzień.
„Sportowy tydzień” zakończył się, ale 
nie zamiłowanie do ruchu u naszych 
zawodników. Niezależnie od tego, 
czy zdobywają Oni medale podczas 
zawodów, czy trenują pod okiem 
swoich instruktorów i trenerów, czy 
na przykład zwyczajnie spacerują 
z psem, aktywność fizyczna zawsze 
sprawia im przyjemność i daje ra-
dość.                                            
                                          Info ZSS Grójec

fot. SW

Wkrótce rozstrzygnięcie 
przetargu na wykonawcę 
rozbudowy szkoły. Radni 
sprzeciwiają się budowie 
parkingu i wycince drzew. 
Burmistrz zapewnia, że skwer 
nie zostanie zlikwidowany. 

Na początku paździer-
nika Urząd Gminy i 
Miasta w Grójcu ogło-
sił przetarg na rozbu-

dowę Publicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 1 o nową salę gimna-
styczną i część dydaktyczną wraz 
z niezbędną infrastrukturą. Jak 
usłyszeliśmy w magistracie, po-
stępowanie cieszy się sporym za-
interesowaniem wśród potencjal-
nych wykonawców. Świadczy o 
tym duża ilość pytań w sprawie 
projektu, jaka trafiła do miej-
skich urzędników. W związku 
z koniecznością odpowiedzi na 
te pytania, termin otwarcia ofert 
przesunięto z 21 października na 
2 listopada. 
Projekt zakłada, że nowa, sporto-
wa część szkoły będzie skomu-
nikowana przez łącznik przebie-
gający przez wewnętrzny teren 
szkoły, który stanowić będzie 
integralną strefę funkcjonalną, 
jednak z niezależnym wejściem 
od strony ulicy Jana Pawła II i 
wyjściami ewakuacyjnymi. W 
przyszłości główne wejście do 
placówki ma zostać zlokalizo-
wane od strony wschodniej – 
będzie można do niego dotrzeć 
chodnikami od ul. Piłsudskiego 
i Jana Pawła II. W łączniku ma 
znaleźć się miejsce na dziewięć 
sal dydaktycznych. W starej czę-
ści szkoły stołówka oraz kuchnia 
zostaną zlikwidowane i prze-
niesione do dotychczasowej sali 
gimnastycznej. W miejscu jadalni 
zaplanowano m.in. szatnie. 
Inwestycja obejmuje też zago-
spodarowanie terenu wokół szko-
ły, w tym nowe miejsca parkingo-
we dla nauczycieli. To właśnie ta 
część projektu, a dokładnie obec-
ny skwer od strony ulicy Józefa 
Piłsudskiego wzbudza duże kon-
trowersje. Pod petycją w tej spra-
wie podpisało się 1500 miesz-
kańców. Podczas poniedziałko-
wej sesji Rada Miejska podjęła 
uchwałę, w której wyraziła swoją 
„dezaprobatę co do budowy pla-
nowanego parkingu i związanej 
z tym wycinki drzew”. Za przy-
jęciem stanowiska opowiedziało 
się siedemnaścioro radnych. Tro-
je wstrzymało się od głosu.
Zdaniem radnych „należy dążyć 
do zmiany projektu przebudo-
wy szkoły w takim zakresie, aby 

teren pomiędzy ul.  Józefa  Pił-
sudskiego,  a szkołą  podstawo-
wą  nie zmienił  swojego  prze-
znaczenia  jako  skwer,  co  było 
intencją mieszkańców podpisują-
cych się pod petycją”. Co więcej 
„powinna być przeprowadzona 
odpowiednia weryfikacja stanu 
drzew na terenie  przyległym do 
Publicznej  Szkoły  Podstawowej  
Nr 1 w Grójcu,  aby chronić  ist-
niejący ekosystem”. Jak przy tym 
jednak zaznaczono, „niezbędne 
są cięcia sanitarne i pielęgnacyjne 
oraz usunięcie tylko egzemplarzy 
chorych i stwarzających rzeczy-
wiste zagrożenie dla uczniów 
szkoły”.
Głos w trakcie sesji zabrała też 
Teresa Solecka, jedna z mieszka-
nek dawnego domu nauczyciela, 
znajdującego się przy szkole. 
– Jeśli ten projekt zostanie zre-
alizowany nasz dom, zostanie 
otoczony ze wszystkich stron 
przejeżdżającymi i parkujący-
mi samochodami – skarżyła 
się emerytowana nauczycielka. 
Zwróciła też uwagę na kwestie 
bezpieczeństwa dzieci, które jak 
mówiła, będą musiały przeciskać 
się między samochodami pod-
jeżdżającymi pod samą szkołę. 
Mieszkanka prosiła o zatrzyma-
nie realizacji projektu, a jeśli nie 
będzie to możliwe, to o wprowa-
dzenie zmian koniecznych z per-
spektywy mieszkańców dawnego 
domu nauczyciela. 
Podczas sesji burmistrz Dariusz 
Gwiazda zapewniał, że władze 
gminy będą robiły wszystko, żeby 
ocalić jak najwięcej drzew i ziele-
ni. Jednocześnie zadeklarował, że 
po rozbudowie szkoły na skwerze 
będzie rosło więcej drzew, niż 
dotychczas. – Będziemy rozma-
wiali z dyrektorką i pracownika-
mi szkoły, żebyśmy mogli jeszcze 
raz przeanalizować ilość miejsc 
parkingowych niezbędnych dla 
szkoły – zapowiedział burmistrz. 
Odnosząc się do słów emeryto-
wanej nauczycielki, burmistrz 
wyjaśnił, że to obecnie kierow-
cy samochodami wjeżdżają pod 
same drzwi do placówki. Tym-
czasem po planowanej przebudo-
wie nie będą mogli już tego robić.
Na zakończenie burmistrz pod-
kreślił: „Absolutnie nie mamy 
zamiaru likwidować skwerku. 
Mamy zamiar go zrewitalizo-
wać, żeby był on przyjazny dla 
uczniów, np. na lekcję biologii 
oraz dla seniorów i nauczycieli. 
Nie tylko w tygodniu pracy szko-
ły, ale też w weekendy”. 

Mateusz AdamskiMateusz Adamski

Rozbudowa „jedynki” coraz 
bliżej. Co ze skwerem?  
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Pracownia Orange, działająca w 
GOK od 2018 roku, w ostatnich 
miesiącach przeszła sporo 
zmian. W ramach projektu 
„Geek Expansion – Technologie 
i Eksperymenty” odświeżono 
ściany, doklejono ozdoby 
nawiązujące do nauk ścisłych, 
robotyki, komiksów, gier 
wideo, popularnych filmów, 
literatury fantastycznej a także 
domalowano ujmujący nocny 
pejzaż przedstawiający miejską 
metropolię.

Na wyposażenie Pra-
cowni trafił zestaw ro-
botów Photon, a latem 
przeprowadziliśmy 

zajęcia robotyki o tematyce eko-
logicznej. Największą zdobyczą 
jest jednak grant w programie 
Makerspace. To działające przy 
Pracowniach Orange sale warsz-
tatowe, w których można uczyć 
się druku 3D, obsługi maszyn 
krawieckich, ploterów lasero-
wych, narzędzi CNC, prowadzi 
się zajęcia robotyki, elektroniki 
a także modelarskie. Dzięki do-
finansowaniu z Fundacji Oran-
ge, zainstalowaliśmy w naszym 
ośrodku sporych rozmiarów plo-
ter laserowy oraz nowoczesną 
drukarkę 3D. Nasi pracownicy 
otrzymają też specjalne prze-
szkolenie z obsługi i konserwa-
cji tych maszyn. W przyszłym 
roku przeprowadzimy zajęcia z 
projektowania komputerowego, 
druku modeli oraz wycinania 
w drewnie i materiale, a także 
grawerowania. Aby korzystać 
z plotera laserowego, należało 
wyremontować salę plastyczną, 
która będzie działała jako Ma-
kerspace. Zainstalowano klima-
tyzację, udrożniono wentylację 

oraz zamontowano elektryczny 
wyciąg, by odprowadzić gazy 
powstające w wyniku wypalania 
laserem w drewnie.
Jak tylko zainstalowano maszy-
ny w Makerspace, złożyliśmy 
kolejny wniosek o grant, tym ra-
zem na kontynuację warsztatów 
budowy domków dla owadów. 
Oryginalnie te zajęcia rozpo-
częto w ramach projektu "EKO 
Stacja", dofinansowanego ze 
środków XI edycji konkursu 
Funduszu Naturalnej Energii. 
To właśnie na tych warsztatach 
instruktorzy ze Stowarzyszenia 
Robisz.to opowiedzieli nam o 
programie Makerspace i możli-
wościach, jakie oferuje.
Nasz nowy projekt, "Przyjacie-
le Robaczków", zyskał pozy-
tywną opinię Fundacji Orange. 
Otrzymamy grant na zakup ma-
teriałów do plotera laserowego, 
by zaprojektować i wyciąć go-
towe do montażu domków dla 
pszczół, a także zakupimy piro-
grafy, by wspólnie z Fundacją 
Tropy Przyrody własnoręcznie 

Pracownia Orange w Grójcu odżywa!

wypalić w domkach unikalne 
zdobienia.
To nie koniec dobrych wieści, 
właśnie otrzymaliśmy potwier-
dzenie, kolejny nasz wniosek, 
tym razem o wsparcie sprzętowe 
Pracowni Orange, został zaak-
ceptowany. Grójecka Pracownia 
zostanie doposażona w trzy ko-
lejne laptopy.
Pracownia działa w weekendy, 
w piątki od 15:00 do 20:00, w 
soboty od 14:00 do 19:00, w nie-
dziele od 13:00 do 18:00. Można 
przyjść i bezpłatnie skorzystać z 
Internetu, pograć ze znajomymi 
na konsoli Playstation czy też 
skorzystać z biblioteczki gier 
planszowych.
Nasze dalekosiężne plany prze-
widują zorganizowanie warsz-
tatów modelarskich z malowa-
niem figurek oraz makiet do gier 
planszowych, zajęcia krawieckie 
oraz utworzenie kolejnej pra-
cowni Makerspace, z myślą o 
zajęciach robotyki i elektroniki.

Łukasz Haśkie, koordynator Łukasz Haśkie, koordynator 
Pracowni Orange w GrójcuPracowni Orange w Grójcu

Jabłek nie jest mało, ale 
też polskim producentom 
daleko do rekordowych 
zbiorów. Na pewno owo-

ców jest sporo mniej, niż szacu-
je Główny Urząd Statystyczny, 
który wyliczył, że sadownicy w 
Polsce zerwą 4,4 mln ton jabłek. 
Jednak ta propaganda potężnego 
urodzaju w połączeniu z kurczą-
cym się rynkiem zbytu i jeszcze 
kilkoma innymi czynnikami na-
tury ekonomiczno-politycznej 
doprowadziła do bardzo niskich 
cen. W tej chwili sadownictwo 
w zasadzie przestało się opłacać. 

DesperacjaDesperacja
Gdy owoców jest sporo, a ceny 
niskie zaczynają dziać się dziw-
ne rzeczy. Nocne kolejki do 
punktów skupu, gdzie za dwa-
dzieścia kilka groszy można 
sprzedać jabłka przemysłowe to 
standard. O ile można zrozumieć 
ludzi, którzy muszą, choćby i za 
tę niską cenę, pozbyć się towa-
ru, bo trzeba zapłacić rachunek 
za prąd, o tyle w pozostałych 
sytuacjach jest to już mało zro-
zumiałe. „W sadzie musi być 
czysto”, „Bo nie mam skrzyń” 
– te wyświechtane frazesy nie 
bawią, lecz załamują.
Aktów desperacji jest więcej. 
Na przykład podbieranie innym 

Dziwny jest ten sadowniczy świat

sadownikom pracowników se-
zonowych. Problem z brakiem 
siły roboczej narasta. Coraz 
trudniej znaleźć ludzi do pracy 
przy zrywaniu owoców. A je-
śli komuś ta sztuka się uda, to 
musi pilnować, by nikt mu ich 
nie podkupił. Rzadkością nie 
są sytuacje, w których gospo-
darz przeskakuje przez siatkę 
do sąsiada i próbuje przekonać 
pracowników, by przyszli pra-
cować do niego. A argumentem 
jest ta mityczna „złotówka wię-
cej za godzinę”.

List z pogróżkamiList z pogróżkami
Kłótnie i bójki o pracowników 
sezonowych, nerwy w kolej-
kach na skup – to już znamy z 
poprzednich lat. Można powie-
dzieć, że przestało to robić na 
kimkolwiek większe wrażenie. 
Zaskakujący był natomiast list, 
który dotarł do Waldemara Żół-
cika, szefa jednej z dużych oko-
licznych firm zajmujących się 
m.in. pośrednictwem w sprze-
daży owoców. Autor (anonim 
rzecz jasna) grozi w nim adre-
satowi, że jeśli ten nie podniesie 
ceny jabłek do 1 zł za kilogram, 
to jego rodzina „może trafić do 
Burdelu [tak, tak, autor napisał 
to słowo wielką literą – red.] 
albo na narządy”.  

Gdyby nie groźby utraty rodzi-
ny, list ten można byłoby potrak-
tować jako żart w tej nieśmiesz-
nej sytuacji. Ale gdy ktoś od-
graża się w ten sposób, robi się 
poważnie. Myśląc kategoriami 
zdroworozsądkowymi, nikt ta-
kiej wiadomości, by nie napisał. 
Nawet jeśli do kogoś nie prze-
mawiają argumenty chrześcijań-
skie i etyczne, to musi pamiętać, 
że policja dość łatwo może na-
mierzyć nadawcę. W przypadku 
tego listu jednak nie można mó-
wić o zdrowym rozsądku i dla-
tego lepiej, by człowiek, który 
pisze słowo „burdel” z wielkiej 
litery, został ustalony.
Druga sprawa: naiwnością jest 
myśleć, że szef jednej firmy 
handlującej owocami jest w sta-
nie zmienić rynek. To sprawa o 
wiele bardziej skomplikowana 
zależna nie tylko od nabywcy, 
lecz przede wszystkim od ogól-
noświatowej polityki, wielkich 
koncernów i dziesiątek innych 
czynników. 

Prosto ze skrzyniopaletyProsto ze skrzyniopalety
Jeszcze jednym znakiem tego 
sezonu jest sprzedaż jabłek w 
sklepach wielkopowierzchnio-
wych prosto ze skrzyniopalet. 
Oczywiście nie jest to nowe 
zjawisko, ale w tym roku wy-

Każdy sezon uczy sadowników czegoś nowego. Niestety, te nowe 
doświadczenia nie zmieniają sytuacji na lepsze. W czasie kryzysu u niektórych 
budzą się najgorsze instynkty.

jątkowo dużo mówi się o tym w 
kontekście niskiej jakości owo-
ców w super- i hipermarketach. 
Producenci zachodzą w głowę, 
jak to się dzieje, że oni sprzeda-
ją do firmy wysokiej jakości to-
war, a potem w sklepach widzą 
jabłka z plamami parcha, obite, 
częściowo zgniłe. 
Przypomina to trochę sprzedaż 
w supermarketach przecenio-
nych książek z dużego kosza. 
Klienci grzebią w nich, prze-
rzucają, nadrywają, często zo-
stawiają plamy. To samo dzieje 
się z jabłkami, z tą różnicą, że 
na owocu każde mocniejsze do-
tknięcie zostawia ślad. Zupeł-
nie inaczej traktuje się wydaną 
książkę leżącą na półce. Natu-
ralnie, za taki towar trzeba od-
powiednio więcej zapłacić, ale 
jakoś znajdują się chętni – nie 
tylko wśród zamożnych – na to-
war wyższej jakości. 

Lepszy bananLepszy banan
Zjawisko sprzedawania jabłek 
ze skrzyniopalet piętnuje Robert 
Sas, ceniony doradca sadowni-

czy. Słusznie zauważa, że w ten 
sposób buduje się wizerunek 
polskiego owocu jako produktu 
taniego i słabego jakościowo. 
Przy dużej podaży świeżych i 
ładnych jabłek (zwłaszcza te-
raz, na jesieni, nie ma kłopotu 
ze znalezieniem odpowiedniej 
jakości towaru), klientowi ofe-
ruje się produkt bardzo złej ja-
kości, bez smaku, bez wyglą-
du. Nie można się dziwić temu, 
że wielu ludzi nie zainteresuje 
się takim towarem i wybierze 
banana lub pomarańczę. Cze-
mu to wszystko ma służyć? Na 
pewno nie popularyzacji spo-
życia polskich owoców. 
Firmy godzą się na takie wa-
runki i dostarczają towar do 
sklepów do bezpośredniej 
sprzedaży ze skrzyniopalet. 
W ten sposób buduje się nega-
tywny obraz polskiego jabłka. 
Z drugiej strony, jeśli przed-
siębiorca odmówi takiej dosta-
wy, bardzo szybko zastąpi go 
ktoś inny. I bądź tu człowieku 
mądry…

Dominik GóreckiDominik Górecki
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27 września 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Przysusze Prezes Za-
rządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Grójcu dh Sławomir Maroszek 
podpisał umowę modernizacyjną z Wojewódzkim Funduszem Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki wodnej w Warszawie na udzielenie dota-
cji dla jednostki OSP Grójec na zadanie pod nazwą ,,Wymiana okien w 
ramach termomodernizacji budynku OSP Grójec”.
Uroczystego podpisania umowy dokonano w obecności prezesa zarzą-
du WFOŚiGW Marka Ryszki, posła na Sejm RP Marka Suskiego oraz 
starosty powiatu przysuskiego Mariana Niemirskiego. 
Całkowity koszt zadania to kwota 15052,20zł. z czego kwota 12 
944,00 zł. to dotacja WFOŚiGW natomiast kwota 2108,20 to środki 
własne OSP Grójec. 

Dofinansowanie na termomodernizację 
strażnicy OSP Grójec

fot. OSP Grójec
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Mecenas Marek Szewczyk, 
działacz Ruchu Narodowego i lider 
Konfederacji na terenie dawnego 
województwa radomskiego, 
odwiedził Grójec. 

Podczas kameralnego spo-
tkania, które miało miejsce 
21 października w jednej z 
grójeckich restauracji, Ma-

rek Szewczyk mówił o potrzebie 
działania dla społeczeństwa i kre-
owania lokalnych liderów, którzy 
mogą wziąć odpowiedzialność nie 
tylko za swój samorząd, ale i za całe 
państwo. Wspomniał m.in. o nego-
cjacjach w sprawie kopalni Turów. 
Jego zdaniem, polskie władze pro-
wadziły je w sposób niekompetent-
ny, o czym świadczy to, iż naszej de-
legacji zabrakło pomocy prawniczej 
podczas rozmów z Czechami. 
– Jak widzimy wszyscy, wrócili z 
niczym. Tak na wielu etapach wy-
gląda polska polityka. Brakuje ludzi 
kompetentnych, którzy mogliby 
zarządzać państwem – powiedział 
Marek Szewczyk. – Dlatego tak 
ważne jest, by organizować się i 
wpływać na to, co dzieje się w na-
szej ojczyźnie, zarówno na szczeblu 
centralnym, jak i lokalnym.
Marek Szewczyk zachęca, by ludzie 
zainteresowali się bieżącymi spra-
wami. 
– Jeśli ludzie nie zainteresują się 
polityką, to polityka zainteresuje 

Angażować się, czyli mieć wpływ

się nimi zawsze, w mniejszym lub 
większym stopniu – powiedział i 
przytoczył przykład hodowców, 
którzy zainwestowali ogromne pie-
niądze w swoje gospodarstwa (czę-
sto dzięki kredytom), a potem ure-
gulowania prawne pozbawiły ich 
dochodów. 
O potrzebie lokalnej aktywności 
wspomniał także Łukasz Szcze-
śniak, radny powiatu szydłowiec-
kiego. 
– Praca w samorządzie polega 
przede wszystkim na reagowaniu 
na bieżące sprawy. Na te sprawy 
można reagować w dwojaki sposób: 
albo rozmawiać z innymi samo-
rządowcami i starać się rozwiązać 
problem, albo napisać oficjalną 
interpelację – powiedział. – Pole-
cam wszystkim działaczom spo-
łecznym, by spróbowali działać w 
samorządzie.

Jakub Szczodry, działacz Młodzie-
ży Wszechpolskiej, mówił z kolei 
o potrzebie organizowania się w 
większe grupy. 
– Przede wszystkim możemy dzia-
łać w sposób zorganizowany, czyli 
nie działać samemu. Załóżmy pro-
blem niewyremontowanej drogi? 
Samemu to możemy na nią co naj-
wyżej ponarzekać. Lepiej zebrać 
wszystkich ludzi, którzy na tę drogę 
narzekają i dopiero działać. 
Pointą spotkania były luźno przyto-
czone przez Marka Szewczyka dwa 
cytaty Janusza Korwina-Mikke oraz 
Roberta Winnickiego: „Gospodar-
kę można szybko odbudować, ale 
tak szybko nie odbudujemy ducha 
i więzi społecznych”, „Lepiej mieć 
1% wpływu na otaczająca rzeczy-
wistość, niż tylko 99% frustracji z 
tego, co się wokół mnie dzieje”.

Dominik GóreckiDominik Górecki

Młodsi natomiast 
świat szpiegów i 
związanych z nim 
sztuczek mogą ko-

jarzyć ze świetnie zagranej przez 
Toma Hanksa roli amerykańskie-
go adwokata, który doprowadził 
do wymiany Garego Powersa w 
słynnym „Moście szpiegów”.

Wywiad od zawszeWywiad od zawsze
Historia polskiego wywiadu ob-
fituje w życiorysy niezwykłych 
wręcz ludzi. Pod Grunwaldem 
dla króla Jagiełły pracował 
Staszko z Bolemina – osobisty 
pokojowiec Wielkiego Mistrza. 
W okresie międzywojennym 
berlińska śmietanka oszalała na 
punkcie rittera Jerzego Sosnow-
skiego, który miał dostęp do naj-
większych tajemnic Republiki 
Weimarskiej. To nasi matema-
tycy zrobili ogromny wyłom w 
rozpracowaniu maszyny szyfru-
jącej Enigma, łamiąc jej kod. 
Już w czasie wojny ogromne 
usługi na rzecz aliantów świad-
czyli Krystyna Skarbek i Roman 
Czerniawski. Natomiast już po 
1945 r. głośno było o pułkow-
niku Kuklińskim, Marianie Za-
charskim i niejakim Andrzeju 
Czechowiczu. I to w przypadku 
tego ostatniego tropy wiodą do 
Grójca. 
Z całą pewnością wybitnym 
agentem PRL-u to nasz bohater 
nie był, choć sam, dzięki stwo-
rzonej legendzie i manipulacjom 
wierzył, że jest niczym sam Ja-
mes Bond. Zanim jednak padną 
ważne i znane nazwiska napi-
sać trzeba, że życiorys Andrzeja 

Czechowicza toczył się nadzwy-
czaj przewrotnie. 

ZiemianinZiemianin
Po pierwsze „z takim pochodze-
niem” to w strukturach partii ko-
munistycznej, czy wojsku oraz 
administracji PRL nie miał czego 
szukać. Jego rodzice posiadali 
znaczny majątek w Święcianach 
na Wileńszczyźnie. Najbliższy-
mi zaś sąsiadami Czechowiczów 
herbu Ostoja byli mieszkający w 
Zułowie Piłsudzcy. To ten sam 
Zułów, w którym na świat przy-
szedł Marszałek Józef Piłsudski. 
Jak więc ziemianin  z pocho-
dzenia został „asem wywiadu” 
w służbie komunistów? Przez 
niesamowity splot okoliczności. 
Okres II wojny światowej rodzi-
na przeżyła w rozłące. Ojciec we 
wrześniu trafił do niemieckiej 
niewoli, a matka z synem prze-
trwała zesłanie do Kazachstanu. 
Kiedy bliscy się odnaleźli, roz-
poczęły się poszukiwania nowe-
go miejsca do życia. 

Andrzej Czechowicz – portret szpiega

Ogólniak i studiaOgólniak i studia
Wybór początkowo padł na Zie-
mie Odzyskane, po czym  ro-
dzina Czechowiczów osiadła 
pod Grójcem. Młody Andrzej 
był dobry uczniem. Rozpoczął 
naukę w ogólniaku „na górce”, 
którą ukończył zdaniem matury 
w  roku 1956. Wyniki w nauce 
i pewna staranność pozwoliły 
świeżo upieczonemu maturzy-
ście na rozpoczęcie studiów hi-
storycznych na Uniwersytecie 
Warszawskim. W roku 1962 
otrzymał tytuł magistra.

Emigrant do wzięciaEmigrant do wzięcia
Nie mając pomysłu na życie, 
udał się na emigrację zarobkową 
do Anglii, skąd trafił do RFN, 
gdzie w trudnych, jak opisywał, 
warunkach czekał na azyl po-
lityczny, będąc „represjonowa-
nym ziemianinem”. Mając tytuł 
magistra i biegle władając dwo-
ma językami, zwrócił na siebie 
uwagę dziennikarza Romana 
Kotorowicza – pracownika Ra-

dia Wolna Europa(RWE). Jed-
nak pierwsza próba nawiązania 
współpracy nie powiodła się. W 
związku z tym zdesperowany 
młodzian zaciągnął się do Pol-
skich Kompanii Wartowniczych. 
To także nie było jego miejsce 
na ziemi. Napisał więc list skie-
rowany do Polskiej Misji Woj-
skowej w Berlinie (rezydentura 
wywiadu PRL). Złożył w nim 
dogłębną samokrytykę siebie i 
swojego postępowania, licząc na 
to, że uzyska zgodę na powrót do 
kraju. Niemal w tym samym cza-
sie otrzymał propozycję pracy 
w RWE, której szefem był sam 
„Kurier z Warszawy” – Jan No-
wak Jeziorański. I to on miał być 
celem działań przyszłego agenta, 
choć on sam jeszcze o tym nie 
miał pojęcia.

Na dwa frontyNa dwa fronty
Andrzej Czechowicz w RWE 
nie pełnił eksponowanej roli. 
Był skromnym pracownikiem 
archiwum i do jego zadań nale-
żało czytanie wszystkiego, co 
drukiem ukazało się w polskiej 
prasie, oraz wsłuchiwanie się w 
poszczególne audycje Polskiego 
Radia. Nic trudnego i przesad-
nie pociągającego. Nie mniej 
w berlińskiej ekspozyturze nie 
zapomniano o samokrytycznym 
liście i niedługo po rozpoczęciu 
pracy dla Jeziorańskiego, Cze-
chowicz pracował także dla wy-
wiadu PRL. Przymuszony szan-
tażem zbierał kwity na swoich 
współpracowników, ale głównie 
„polował” na szefa. Jego praca 
wywiadowcza polegała na szu-
kaniu haków, które propagandy-
stom komunistycznym pozwala-
ły „zohydzać” Jana Nowaka w 
oczach opinii publicznej. Dodat-
kowa praca i zyski Czechowicza 
polegały na gromadzeniu plotek 
towarzyskich, przydatnych w 
czasie werbowania, kopiowaniu 
dokumentów. Miał też dostęp do 
nazwisk i adresów ludzi kontak-
tujących się z RWE – a to już mo-
gło być dla nich groźne. Śmiertel-
nie.

SielankaSielanka
Życie prywatne agenta było sie-
lanką. Miał dwa źródła docho-
du; będąc z natury oszczędnym,  
odłożył na koncie kwotę o jakiej 
ówczesny statystyczny Kowalski 
nad Wisłą nawet nie marzył. Z 
powodzeniem wędkował i zbie-
rał grzyby, co dawało mu świetną 
przykrywkę w czasie spotkań z 
oficerem prowadzącym, któremu 
przekazywał zdobyte materiały. 
Nie stronił od kobiet, ze zmien-
nym szczęściem, lubił luksus. 

Sytuacja politycznaSytuacja polityczna
Tymczasem w Polsce działy się 
rzeczy ważne. W marcu 1968 r.  
miały miejsca wystąpienia stu-
dentów i ruszyła antysemicka 
fala nienawiści. W grudniu 1970 
r.  na Wybrzeżu wojsko strzelało 
do protestujących robotników. 
Te rzeczy również w znaczącym 
stopniu wpłynęły na losy naszego 
agenta. 

Na szczytach władzy komuni-
stycznej PRL doszło do bez-
pardonowej walki o schedę po 
Gomułce. Chociaż triumfował 
wtedy Edward Gierek, to po dru-
giej stronie miał on nie lada towa-
rzyszy, a godnych przeciwników 
– Mietka Moczara i Franciszka 
Szlachcica. Niby wierni i pogo-
dzeni, ale wciąż robiący swoje.  
Kiedy w Kongresie USA ujaw-
niono informację, że za finanso-
waniem w całości stoi amerykań-
ska CIA, „opozycja” PZPR posta-
nowiła sięgnąć po asa w rękawie. 
Do kraju ściągnięto Czechowicza 
i rozpoczął się propagandowy 
„szoł”, a raczej cyrk. 
Sława
Pan  Andrzej dostał propozycję 
powrotu do kraju, więc zabrał 
oszczędności i swoje BMW  do 
Warszawy. Tam już czekał na 
niego cały zespól propagando-
wy, składający się z dziennikarzy, 
prezenterów radiowych i tele-
wizyjnych oraz speców od two-
rzenia legendy. Z dnia na dzień 
Czechowicz został jednocześnie 
polskim Bondem i nowym Han-
sem Klossem. Według precyzyj-
nie nakreślonego planu „podsta-
wiony oficer wywiadu”, którym 
nigdy nie był, rozpracował całe 
kierownictwo RWE i przywiózł 
ze sobą listę ponad 300 nazwisk 
opozycjonistów współpracują-
cych z rozgłośnią w Polsce, czyli 
zdrajców. Rozpoczęły się „wy-
wiady, wizyty w zakładach pra-
cy”, kwiaty, telewizyjne i radio-
we programy. Ruszono, niczym 
słynni Czterej Pancerni w objazd 
po kraju. W końcu wydano rów-
nież książkę o dzielnym agencie – 
„Siedem trudnych lat”. Człowiek 
miał swoje pięć minut. Był na 
ustach wszystkich. Nawet dzieci 
pisały listy, że chcą być tajnymi 
agentami… Niestety sam w to 
uwierzył, a chwila minęła.

Okropnie głupioOkropnie głupio
Kiedy cała akcja skierowana 
przeciw Jeziorańskiemu i RWE 
spaliły na panewce, Czechowicz 
przestał być „użyteczny”. Trafiał 
na mało eksponowane placówki 
dyplomatyczne, bo co to za agent, 
którego twarz i nazwisko zna cały 
świat? Nowe służby po 1989 r. 
nie chciały mieć z nim nic wspól-
nego. Jego życiorys „agenta” w 
każdym calu odbiega od tego, 
co wywiad lubi, czyli brak świa-
teł, kamer i świadków. Niektóre 
agencje wywiadowcze wciąż za-
zdrośnie pilnują swoich sekretów 
(vide dalsze utajnienie akt doty-
czących śmierci generała Sikor-
skiego przez wywiad brytyjski). 
Z tej dziwnej akcji propagando-
wej naszego absolwenta - agenta 
pozostały znaczący cytat i powie-
dzenie. Stefan Kisielewski: „(…)
Sprawa wygląda okropnie głupio, 
bo ten facet nic inteligentnego po-
wiedzieć nie potrafi(…) oraz zde-
cydowanie mniej dyplomatyczne, 
ludowe: „Pieprzysz, jak ten as 
wywiadu”. To ja już zdecydowa-
nie wolę swojskie: „Coś Pan, z 
Grójca?”                      
         Artur SzlisArtur Szlis
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XII Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Złotą Nutkę za nami! 
We wtorek, 12 października, odbyła się kolejna edycja popularnego ogólnopolskiego festiwalu organizowanego przez 
Grójecki Ośrodek Kultury. Utalentowana młodzież i dzieci zaprezentowała się na naprawdę wysokim poziomie. 

Tematem przewodnim te-
gorocznej edycji festiwa-
lu były polskie przeboje 
lat 70. Uczestnicy rywa-

lizowali w czterech kategoriach 
wiekowych, a jury obradujące w 
składzie: profesor Jan Zakrzewski 
(przewodniczący), Janusz Szarlip 
oraz Dariusz Borkowski-Thieu, 
stwierdziło jednogłośnie, że po-
ziom festiwalu był niezwykle wy-
soki i obfitował w wiele młodych 
talentów. 

Sposób na panówSposób na panów
Grand Prix Festiwalu Piosenki o 
Złotą Nutkę otrzymała Klaudia 
Łacka z Niżańskiego Centrum Kul-
tury "Sokół" w Nisku. „Życie pa-
nów nie głaszcze, to się wie, więc 
my na nich  przestańmy wreszcie 
się żalić, zacznijmy ich chwalić 
(…)” – śpiewała nastoletnia artyst-
ka niezapomniany przebój Danuty 
Rinn, którym urzekła jury i pu-
bliczność.  

Młody Zaucha i mała Jantar? Młody Zaucha i mała Jantar? 
W kategorii dzieci w wieku od 6 

do 9 lat  pierwsze miejsce przy-
padło jedynemu chłopcu na festi-
walu, Mateuszowi Kołodziejowi z 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Kątach (za piosenkę pod tytu-
łem „Bądź moim natchnieniem”). 
Młody jazzman z niesamowitym 

uśmiechem wkroczył dumnie na 
scenę i bez większej krępacji wy-
konał przebój wielkiego Andrzeja 
Zauchy. Srebrna nutka w tej kate-
gorii powędrowała do Zuzy Szy-
mańskiej z PSP im. Jana Pawła 
II w Belsku Dużym (za piosenkę 
„Baju baju proszę pana” z repertu-
aru Anny Jantar). 

Muzyk improwizującyMuzyk improwizujący
Wśród starszych dzieci w wieku od 
10 do 13 lat Złota Nutka przypadła 
Karolinie Siudyce z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego nr 7 w Dąbro-
wie Górniczej (za piosenkę „Opo-
wiadaj mi tak”). W tej kategorii 
jury przyznało również dwa drugie 
miejsca. Srebrne nutki powędro-
wały do Oliwii Gręzak ze Szkoły 
Podstawowej im. Błogosławio-
nego Jana Pawła II w Wólce Do-
maszewskiej (za piosenkę Maryli 
Rodowicz pt. „Cyrk nocą”) oraz 
do Weroniki Kołodziej z Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Kątach 
(za utwór Ewy Bem pt. „Moje ser-
ce to jest muzyk”). Brązowa nut-
ka powędrowała do Julii Kępki z 
grójeckiej Szkoły Podstawowej nr 
1 (za piosenkę Alicji Majewskiej 
„Być kobietą”). 

Młodzież Młodzież 
W kategorii od 14 do 16 lat trium-
fowała Weronika Nowicka z 
Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii 
III LO im. Cecylii Plater-Zyber-
kówny w Piasecznie, wykonaw-
czyni piosenki „Moje jedyne ma-
rzenie” Anny Jantar. Srebrne nutki 
powędrowały do Natalii Królik z 
LO im. Batalionu Zośka w Warsza-
wie (za wykonanie piosenki pt. „Jej 
portret”) i Wiktorii Siudyki z V LO 
w Dąbrowie Górniczej (zaśpiewała 
„Po tamtej stronie marzeń”). Brąz 
w tej kategorii przypadł Natalii Na-
piórkowskiej z CLIX LO im. Króla 
Jana III Sobieskiego w Warszawie. 
Wokalistka, występująca w Chórze 
Miasta Grójec, wykonała utwór 
„Jesienny Pan” Hanny Banaszak. 
Ostania kategoria dla nastolatków 
w wieku 17 i 18 lat została zdomi-
nowana przez dziewczęta z Zespo-
łu Szkół im. Wincentego Witosa 
w Jasieńcu. Złotą nutkę otrzyma-
ła Helena Mallaci Mercurio za 
wykonanie utworu „Co mi panie 
dasz”, a jej koleżanki, Aleksan-
dra i Karolina Zgórzak, otrzymały 
wyróżnienia. 

Wysoki poziomWysoki poziom
– Jestem bardzo zbudowany tym 
niezwykłym poziomem, naprawdę. 
W drugiej i trzeciej kategorii mia-
łem ogromne wątpliwości, kto jest 
najlepszy. Ubolewam trochę, że tak 
mało mężczyzn. Tylko jeden rodzy-
nek w pierwszej kategorii. Bardzo 

państwu dziękuję. Był to naprawdę 
wspaniały konkurs – powiedział na 
zakończenie przewodniczący jury, 
profesor Jan Zakrzewski,  świato-
wej sławy tenor. 
Po długich i wyczerpujących 
obradach dyrektor Grójeckiego 
Ośrodka Kultury Monika Woźniak 
wspólnie z Janem Zakrzewskim 
wręczyli nagrody laureatom i wy-
różnionym oraz dyplomy wszyst-
kim uczestnikom festiwalu
– To były niezapomniane chwile! 
Wspaniała i utalentowana młodzież 
i dzieci. Serdecznie gratulujemy 
wszystkim uczestnikom, życzymy 
wielu sukcesów na scenach mu-
zycznych. Dziękuję uczestnikom, 

ich opiekunom oraz jury i zapra-
szamy na kolejne nasze festiwale. 
Najbliższy to Festiwal Piosenki 
Angielskiej, który odbędzie się 8 
grudnia – dodała dyrektor GOK. 

Szymon WójcikSzymon Wójcik
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Uniwersytet dla każdego! 
Grójecki Uniwersytet Otwarty (GUO) 
funkcjonuje w Grójeckim Ośrodku 
Kultury już od kilkunastu lat. 
Jest to oferta edukacyjna dla 
wszystkich, którzy mają nieco 
wolnego czasu i chcą poszerzyć 
swoją wiedzę, zdobyć nowe 
umiejętności, a nawet... przyjaciół.

Spotkania wykładowo-
-warsztatowe odbywają się 
zawsze w poniedziałki w 
godz. 11:00-12:30. Oferta 

dla słuchaczy to bardzo urozma-
icona forma wykładów z filozofii, 
historii, nauk przyrodniczych, geo-
grafii, etnografii, psychologii i sztu-
ki. W formie warsztatów realizo-
wane są również  zajęcia z plastyki 
oraz tańca.

O Lipiu O Lipiu 
Tegoroczny GUO zainaugurował  

wykład dra Remigiusza Maty-
jasa. Historyk wziął na warsztat 
pobliską wioskę Lipie, stąd tytuł 
wykładu:  „Lipie. Wieś zakon-
ników i krnąbrnych chłopów”. 
Wśród licznie zgromadzonych 
słuchaczy znaleźli się goście z pa-
rafii Lipie, w tym jej proboszcz, 
ks. Ewaryst Tomasiewicz. 

O artyścieO artyście
Kolejne zajęcia w GUO popro-
wadził dziennikarz muzyczny, 
aktor i konferansjer, Sławomir 
Drygalski. W tym roku rozpoczął 
swoje wykłady od przypomnie-
nia postaci Krzysztofa Kraw-
czyka (1946-2021). Wykład pt. 
„Krajobrazy Krzysztofa Kraw-
czyka - wspomnienie  niezapo-
mnianego artysty” odbył się 11 
października. 

Warsztaty i taniecWarsztaty i taniec
GUO to nie tylko wykłady, ale także 
i zajęcia tematyczne. Na początku 
października warsztaty z malarstwa 
poprowadziła Karolina Piwowar-
ska, absolwentka Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie, osoba z 
głową pełną pomysłów, zarażająca 
swoją energią innych. Uczestniczki 
malowały martwą naturę. Zajęcia 
odbywają się we wtorki w godz. 
10:00-12:00.
Uczestnicy Grójeckiego Uniwer-
sytetu Otwartego przez życie idą 
tanecznym krokiem! W środy i 
czwartki na zajęcia taneczne zapra-
sza Krzysztof Pracownik. 

Dołącz do nas już dziś!Dołącz do nas już dziś!
Słuchacze otrzymują szczegółowy 
program zajęć przed rozpoczęciem 

każdego semestru i na tej podstawie 
podejmują decyzję o udziale w spo-
tkaniach. Uczestnictwo w zajęciach 
jest odpłatne; czesne wynosi 100 zł 
za semestr (płatne w kasie GOK). 
Opłacenie czesnego daje prawo do 
uczestniczenia w spotkaniach wy-
kładowo-warsztatowych oraz kup-
na biletów zniżkowych lub wstępu 

bezpłatnego na imprezy organizo-
wane przez Ośrodek Kultury (w 
tym kino). Słuchaczem Grójeckie-
go Uniwersytetu Otwartego może 
zostać każdy – bez względu na 
wiek, wykształcenie oraz miejsce 
zamieszkania. W GUO nie obowią-
zują żadne egzaminy.    
              Grójecki Ośrodek Kultury Grójecki Ośrodek Kultury 
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Moja rodzina moją siłą
W październiku w Grójeckim Ośrodku Kultury odbyły się warsztaty w ramach kontynuacji projektu socjalnego 
„Moja rodzina moją siłą” realizowanego przez specjalistę pracy socjalnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej Martę Gąsienicę-Gronikowską i współrealizatorów. 

Zajęcia dla dzieci i 
rodziców zostały 
objęte honoro-
wym patronatem 

Burmistrza Gminy i Miasta 
Grójec Dariusza Gwiazdy. 
Październikowe spotkania 
były bogate w działania 
z zakresu arteterapii, 
socjoterapii i ludoterapii. 
Korzystając z pięknej, je-
siennej pogody, najmłodsi 
uczestnicy zajęć tworzyli 
indywidualne kompozycje 
z liści i kasztanów znalezionych w Parku Miejskim. Każdy miał swoją przestrzeń. Powstały różne formy, przypo-
minające np. ludzika czy strzałkę. 
Działanie to nawiązywało do sztuki ziemi, czyli przekształcania fragmentu pejzażu dla stworzenia obiektu o 
charakterze artystycznym. Działanie to stało się wspaniałą okazją do rozmów o barwach jesieni, doborze kolo-
rów, różnicach oraz przejściach tonalnych między odcieniami liści. Dzieci opowiadały o swoich pracach, słucha-
ły siebie wzajemnie, instruktorzy wsparli każde dziecko opisem pracy oraz pozytywnym wzmocnieniem. Warto 
wspomnieć, iż nie do przecenienia jest możliwość czerpania inspiracji z natury. „Kochajmy przyrodę, bo dzięki 
niej coraz lepiej rozumiemy sztukę" - powiedział Vincent van Gogh.

Robot i tekturowe zwierzęta
Z zajęć na zajęcia można było zaobserwować u dzieci coraz większą swobodę w wyrażaniu siebie, dzieleniu się 
własną wiedzą, autoanalizą wykonywanych prac. Jednym z ćwiczeń otwierających uczestników na wspólne 
działanie było rysowanie postaci na brystolu. Dzieci wymyśliły, że to będzie robot. Każdy był odrysowywany. 
Instruktorzy zaobserwowali jak takie ćwiczenie przekłada się na budowanie zaufania między uczestnikami. 
Dziecko, początkowo wycofane, obserwując inne dzieci, nabrało chęci do zaznaczenia również swojego śladu 
na wspólnej pracy. Udostępnienie uczestnikom różnych materiałów plastycznych rozbudziło ich wyobraźnię 
podczas tworzenia tekturowych zwierzaków, które odzwierciedlały ich stan ducha i cechy charakteru.

Terapia zabawą
Dużym powodzeniem u dzieci cieszyła się „Gra na emocjach”. Padały pytania: Jak się czuję, kiedy  tańczę,  jeż-
dżę na rowerze albo na rolkach,  wracam ze szkoły? Jak pomagam rodzicom? Gra ta zdecydowanie wpłynęła 
u dzieci na rozwój umiejętności wczuwania się w drugą osobę i budowania wspólnoty poprzez podobne zain-
teresowania czy wymianę doświadczeń. Wplatanie ludoterapii, czyli terapii zabawą, w program zajęć pozwala 
lepiej poznać i zrozumieć potrzeby uczestników. Dokonywanie analizy tego, co jest im bliższe, jakie obrazy 
odzwierciedlają ich odczucia na dany temat, rozbudza świadomość i zdolność rozpoznawania własnych stanów 
emocjonalnych.

Dekorowanie doniczek
Ważnym wydarzeniem dla dzieci i ich rodziców były wspólne warsztaty dekorowania doniczek na kwiaty  i 
malowania rodzinnych mandali, które odbyły się 16 października w Galerii GOK-u. Pierwszym zadaniem dla 
dzieci było pomalowanie doniczki, rodzice odgrywali rolę asystentów dzielnie wspierających swoje pociechy, 
m.in. podając kolory, służyli pomocą i radą.  W międzyczasie, gdy kolejne warstwy farby schły, bądź ozdoba już 
była gotowa, dzieci zapoznawały się z ilustracjami i opisami kwiatów, na podstawie których - według własnych 
upodobań - wybierały te, które najbardziej im się podobały. Rodzice wspomagali wybór, kierując się warunka-
mi oświetlenia, bądź obecnością zwierzęcia w domu. 

Rodzinne malowanie
W kolejnym zadaniu rodzice z radością chwycili za pędzle, by również oddać się wirowi twórczej pracy. Pomy-
słodawczynią malowania Rodzinnych Mandali jest Daria Pelhen, która opowiada o działaniu:  „Jest to pomysł 
na spędzenie rodzinnie skrawka czasu, by poczuć więź z najbliższymi osobami i uwiecznić te chwile na tektu-
rowym kole. Mandala sama w sobie jest symbolem całego świata, kręgiem życia, świętym kręgiem. W Indiach 
jest symbolem doskonałości i pełnej harmonii. Dla nas stała się tego dnia inspiracją do wspólnego malowania, 
odzwierciedlając miłość i więzi rodzinne. Na tę chwilę świat zwolnił. Dzieci i dorośli ochoczo chwycili za pędzle i 
w pełnej zgodzie nakładali przeróżne kształty i kolory, pełni pasji i ciekawości, jak będzie wyglądało ich wspól-
ne dzieło. Przyglądając się wszystkiemu z boku, widząc przeplatające się dłonie,  pochylone głowy, małe i duże, 
patrzące w jednym kierunku, poczułam, że jest to bardzo ważny moment dla rodzin. 
Na tekturowych kołach pojawiło się dużo symboli miłości i duchowości, symboli opieki, empatii i troski. Poja-
wili się też członkowie rodziny oraz ukochane zwierzęta. Wspaniale spędzony czas, zaangażowanie każdego 
z osobna i dużo uśmiechów potwierdza, że w rodzinie jest siła! Czy to rodzina spod jednego dachu, czy obec-
ność bliskich nam osób - każdy taki krąg zasługuje na uwagę, wsparcie, ochronę i miłość. Rodzinne Mandale 
na długo uwiecznią dzisiejszy dzień i staną się symbolem bliskości i przynależności do najważniejszej grupy 
społecznej - RODZINY." Warsztaty malowania Rodzinnej Mandali to propozycja z Pracowni Działań Twórczych 
,,Kulturka”, mającej siedzibę przy Alei Niepodległości 3 w Grójcu, a  prowadzonej przez malarkę Darię Pelhen i 
pianistę Andrzeja Banaszewskiego. W „Kulturce” w ciągu tygodnia można spędzić czas na rysowaniu, malowa-
niu, tworzeniu swoich autorskich książeczek czy nauce gry na pianinie.  
Michał Ekiel zwraca uwagę na zaangażowanie uczestników: „Rodzice chętnie dzielili się swoimi odczuciami. 
W trakcie malowania mandali rodzice z ciekawością analizowali prace swych dzieci. Jednym z przykładów jest 
tata, który cieszył się, że córka namalowała całą rodzinę, następnie wspólnie opracowali wizję miejsca, sytuacji 
przedstawionej w kadrze". 

O projekcie
Instruktorami warsztatów dla dzieci są pedagodzy: Marta Gąsienica-Gronikowska oraz Michał Ekiel. Autorski 
program zajęć jest tworzony w konsultacji z arteterapeutką Anną Merską-Mitan. Warsztaty dla rodziców, 
rozwijające umiejętności interpersonalne i wzmacniające kompetencje wychowawcze, prowadzone są przez 
psycholog Beatę Krajewską. Dzięki uprzejmości dyrektor GOK-u, Monice Woźniak, uczestnicy mają możliwość 
korzystania z sal instytucji kulturalnej. Cykl warsztatów w ramach projektu „Moja rodzina moją siłą" jest finan-
sowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grójcu.  
                        Anna Merska-Mitan

NASZE WYSTAWY
S W nowo otwartym miejscu 
działań artystycznych, w 
Pracowni Przestrzeń dla Sztuki 
w Grójcu,  przy ul. Laskowej 19,  
odbywają się zajęcia plastyczne 
dla dzieci, młodzieży oraz 
warsztaty batiku dla dorosłych. 
Cotygodniowe spotkania są 
podróżą po kręgach historii 
sztuki oraz świetną okazją do 
ekspresji twórczej.

Spotkania malarskie ćwiczą 
zdolności manualne u mło-
dych artystów, rozwijają 
wyobraźnię oraz są lekcjami 

pomagającymi wykorzystać w prak-
tyce poznawane środki wyrazu arty-
stycznego. 

W Galerii „Po schodkach”W Galerii „Po schodkach”
Młodzież, uczęszczająca na zajęcia 
już kolejny sezon i posiadająca bo-
gactwo umiejętności rysunkowych, 
z wielką radością dzieli się efektami 
swoich działań. Zapraszam na wy-
stawę młodych twórców do Galerii 
„Po schodkach”, znajdującej się przy 
Pracowni Przestrzeń dla Sztuki. Tym 
razem na wystawie zaprezentowane 
zostaną surrealistyczne nawiązania do 
twórczości Zdzisława Beksińskiego 
oraz równie interesujące interpretacje 
naszych codziennych doświadczeń. 
Język sztuki, którym posługuje się 
młodzież, jest ciekawą formą dialogu 
i opisu współczesności, więc warto 
zapoznać się z artystycznymi działa-
niami młodego pokolenia. 
Wystawa dostępna od 28 październi-
ka w godzinach 8.00 – 20.00.Wstęp 
wolny. 

Aleksandra GirosAleksandra Giros
Pracownia Przestrzeń dla Sztuki to 
również miejsce rozmów o sztuce 
oraz spotkań z wybitnymi twórcami. 
Pierwsze listopadowe spotkanie od-
będzie się  z Aleksandrą Giros, biało-
ruską artystką, pochodzącą z Grodna 
a obecnie mieszkającą w Polsce. Jest 
ona absolwentką Moskiewskiej Pań-
stwowej Akademii Tekstylnej im. 
A.N. Kosygina (Wydział Sztuki Użyt-
kowej), członkiem Białoruskiego 
Związku Projektantów oraz Związku 
Polskich Artystów Plastyków Okrę-
gu Warszawskiego. Uczestniczyła w 
wielu wystawach indywidualnych i 
zbiorowych. 

Od wielu lat zajmuje się sztuką włók-
na oraz tkaniną unikatową. Pracuje w 
zakresie tkaniny artystycznej w tech-
nice filcowania (nuno-filc i barwienie 
tkanin "Shibori"), projektuje wzory 
tkanin oraz rysuje ilustracje wektoro-
we. Prowadzi warsztaty autorskie z 
filcowania i ręcznego barwienia.

Wolność Wolność 
Aleksandra Giros, w swoich twór-
czych poszukiwaniach, wykorzystuje 
tradycyjne techniki, np. filcowanie 
wełny, barwienie włókien i haft. Bli-
ski kontakt z przyrodą oraz fascyna-
cje naturalnymi włóknami (jedwab, 
bawełna, len) uwidoczniły się m.in. 
w pracach zatytułowanych „Melodia 
deszczu”, „Wszystko o drzewie”, „W 
kierunku słońca” .Jej dzieła zaprezen-
towane w tym roku na wystawie „Po-
wiew wolności” w DOK Ursynów 
w Warszawie, tzn. unoszące się pod 
sufitem tamtejszej Galerii „Środek 
Tkaniny”, były głęboką refleksją nad 
obecną sytuacją na Białorusi, wyra-
zem trudnych emocji, myśli i uczuć. 
W pracach inspirowanych twórczo-
ścią poety Maksima Bogdanowicza 
została zapisana nadzieja odzyskania 
wolności w ojczyźnie artystki. 
Podczas sobotniego spotkania poroz-
mawiamy o wolności,  nie tylko w 
sztuce, sposobach artystycznej komu-
nikacji, wyrażaniu siebie i mówieniu 
o tym, co jest dla nas ważne. Sobota, 
20 listopada godzina 12.00, ul. Lasko-
wa 19 (II piętro) w Grójcu. 

Warsztat twórczyWarsztat twórczy
Po spotkaniu, od godziny 13.00, odbę-
dzie się warsztat twórczy w technice 
filcowania na mokro.  Liczba miejsc 
ograniczona, w związku z czym za-
pisy telefonicznie pod numerem pra-
cowni 501-54-22-11. 
Zapraszam serdecznie!

Agnieszka Cecylia KazałaAgnieszka Cecylia Kazała
autorka projektu autorka projektu 

i koordynator wydarzeńi koordynator wydarzeń

Pracownia Przestrzeń dla Sztuki, 
czyli wystawa i spotkanie autorskie 

fot. Daria Pelhen

WYCHOWANEK PROF. ZAKRZEWSKIEGO 
ZDOBYWA "JESIENNE RÓŻE"
Trzecia edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Poezji i Piosenki „Jesienne 
Róże”, odbywała się w tym roku 25 i 26 września. 
Do Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie przyjechali utalentowani 
artyści z całej Polski. Jednym z laureatów Festiwalu został Filip Cąderek, 
wychowanek słynnego tenora i śpiewaka operowego, profesora Jana 
Zakrzewskiego. Młody artysta występował także na scenie Grójeckiego 
Ośrodka Kultury razem z Chórem Miasta Grójec. Jest również znany z 
występu podczas koncertu bożonarodzeniowego oraz ubiegłoroczne-
go Ogólnopolskiego Finału kolęd Orszaku Trzech Króli, a także wielu 

festiwali i konkursów. 
Serdecznie dziękujemy 
Profesorowi Janowi Za-
krzewskiemu za pasję 
i trud włożony przygo-
towanie uczestnika do 
festiwalu, a Filipowi za 
godne reprezentowanie 
GOK-u i naszego regionu, 
życząc wielu sukcesów 
na światowych scenach 
operowych - pogratu-
lowała dyrektor GOK, 
Monika Woźniak. 
                                Redakcja 
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Grójec bastionem młodych ekologów

Na początku roku infor-
mowaliśmy mieszkań-
ców o wygranym gran-
cie w ramach XI edycji 

konkursu Funduszu Naturalnej 
Energii. Grójecki Ośrodek Kultu-
ry na realizację działań promują-
cych wiedzę o ekologii i walce ze 
zmianami klimatycznymi zdobył 
kwotę 10 000 zł. Za przyznane 
środki zakupiliśmy sprzęt cyfrowy 
– minikamerę, mikroskop, lornet-
ki, zestawy laboratoryjne, pod-
ręczniki i gry planszowe, a także 
materiały do realizacji warsztatów 
i zajęć przyrodniczych.

Warsztaty budowy domkówWarsztaty budowy domków
Choć panująca wciąż pandemia 
dawała się nam we znaki (do 
połowy wiosny zamknięte były 
szkoły oraz instytucje kultury), 
udało nam się zorganizować wiele 
przedsięwzięć. Jednym z najbar-
dziej rozchwytywanych działań 
były warsztaty budowy domków, 
przygotowane przez Stowarzy-
szenie Robisz.to. Panowie z war-
szawskiego fablabu, działającego 
w ramach Fundacji Orange, przy-
wieźli do Grójca specjalnie przy-
gotowane ploterem laserowym 
zestawy do własnoręcznej budo-
wy domków dla owadów. Wyci-
nane ze sklejki drewniane dom-
ki, wypełnione słomą, patykami, 
trzciną i bambusem, szyszkami i 

suchymi liśćmi, stanowią azyl dla 
wielu pożytecznych stworzeń, m. 
in biedronek, motyli, pszczół i nie 
tylko. Warsztaty budowy domków 
zrealizowaliśmy w Grójeckim 
Ośrodku Kultury oraz w Szkole 
Podstawowej w Lesznowoli.

Upcykling i ekologiaUpcykling i ekologia
Wraz z początkiem lata wystarto-
wały również zajęcia upcyklingu 
oraz ekologiczne. Uczestnicy za-
jęć, wykorzystując sprzęt cyfrowy 
z Pracowni Orange, gry planszowe 
i zestawy edukacyjne, poznawali 
tajniki segregacji odpadów, budo-
wali miniwiatrak generujący ener-
gię elektryczną dzięki sile wiatru, 
konstruowali maszyny napędzane 
wodą (ciśnienie wody to potężna 
siła, wiele razy musieliśmy suszyć 
koszulki, gdy wystrzeliła rurka 
od pompy!), odgadywały drzewa 
i krzewy rosnące w okolicznym 

parku, a także obserwowały lokal-
ną faunę poprzez minikamerę oraz 
mikroskop.
Wielką kreatywnością wyka-
zali się uczestnicy warsztatów 
upcyklingu, konstruując kolaże, 
zabawki oraz przedmioty użyt-
kowe z pozoru bezużytecznych 
odpadów; w szczególności dzieci 

Animatorzy z Grójeckiego Ośrodka Kultury oraz Pracowni Orange zakończyli cykl warsztatów i eventów ekologicznych, znanych 
szerzej jako projekt „EKO  Stacja – razem dla planety”. Przyszedł czas podsumowania naszej działalności.

W swoich pracach małoletni twór-
cy często odnosili się do proble-
mu  zanieczyszczenia odpadami 
wód morskich, zanieczyszczenia 
powietrza oraz wpływu rosnącej 
góry śmieci na region. Przedsta-
wiamy listę zwycięzców:
Michalika Fosiewicz – I miejsce, 
kategoria I; Maja i Szymon Szcze-
cińscy – I miejsce, kategoria I ex 
aequo; Nadia Jakubowska - II 
miejsce, kategoria I; Antoni Krze-

miński – III miejsce, kategoria I; 
Basia Kusztykiewicz – III miej-
sce, kategoria I ex aequo; Lena 
Kulig – I miejsce, kategoria II; Ju-
lia Łubińska – II miejsce, katego-
ria II; Wiktoria Rusinowska – III 
miejsce, kategoria II. 
W nagrodę za zaangażowanie w 
promocję ekologii w naszej gmi-
nie młodzi artyści zostali nagro-

upodobały sobie butelki PET, z 
których powstał „Gang Śmiecia-
ków”. To inspirowane słynnymi 
Świeżakami pluszaki, powstałe 
z połączenia zużytych skarpetek, 
gazet, aluminium i butelek plasti-
kowych. Oprócz tego, dzieci uczy-
ły się jak korzystać z pistoletów na 
gorący klej (okazało się, że wśród 
maluchów są doświadczeni eks-
perci w tej dziedzinie) i wycinać z 
butelek kubki, doniczki, skarbonki 
czy nawet solniczki.

WycieczkiWycieczki
Uczestnicy naszych warsztatów 
wzięli również udział w wycieczce 
do Miejskiego Ogrodu Zoologicz-
nego w Warszawie, oraz Ogrodu 
Botaniczego PAN w Powsinie. 
Podczas zwiedzania zagród z 
afrykańskimi ssakami, ptactwem, 
insektami czy aquarium, odby-
wały się prelekcje edukatorów, w 
trakcie których dzieci poznawa-
ły sekrety królestwa zwierząt. Z 
kolei podczas wyprawy po kwit-
nących ogrodach w Powsinie, w 
tym szklarniach klimatycznych, 
mogliśmy podziwiać rzadkie i nie-
spotykane w naszym regionie oka-
zy, kwiaty, drzewa, olbrzymie na 
kilka metrów kaktusy. Na zakoń-
czenie warsztatów botanicznych, 
młodzi „botanicy” mogli zabrać 
ze sobą własnoręcznie posadzoną 
roślinkę.

EKO StacjaEKO Stacja
Projekt „EKO Stacja…” miał pier-
wotnie trwać do połowy wakacji, 
jednakże – w wyniku konsultacji  
z organizatorem konkursu Fundu-
szem Naturalnej Energii – prze-
dłużyliśmy jego realizację do koń-
ca września. Okazało się, że to był 
strzał w dziesiątkę, gdyż wkrótce 
nawiązaliśmy współpracę z Wy-
działem Gospodarki Odpadami 
UGiM Grójec, dotyczącą organi-
zacji dużego eventu z okazji Mię-
dzynarodowego Święta Sprzątania 
Świata.

Piknik Ekologiczny Piknik Ekologiczny 
18 września zorganizowaliśmy 
na rynku Piknik Ekologiczny, w 
którym wzięli udział animatorzy 
z Grójeckiego Ośrodka Kultury. 
Obfitował on w zajęcia, warszta-
ty i atrakcje związane z ochroną 
przyrody. Przygotowaliśmy pokaz 
robotów Photon z Pracowni Oran-
ge, a także – we współpracy z Fun-
dacją Tropy Przyrody – przepro-
wadziliśmy warsztaty ekologiczne 
z wypalaniem w drewnie biżuterii 
i ozdób.

KonkursKonkurs
Piknik był też idealną okazją do 
rozstrzygnięcia konkursu pla-
stycznego pt. „Ratujmy Planetę”.
Dotarło do nas w sumie 20 prac, 
co było miłym zaskoczeniem. 
Niektóre z nich były okazałe, wy-
magały od autorów sporo wysiłku 
i wyobraźni, by je skonstruować. 

dzeni książkami oraz grami plan-
szowymi o tematyce przyrodni-
czej. Raz jeszcze gratulujemy!

GrantGrant
Wszystkie działania, tj.  warszta-
ty, zakupy sprzętu edukacyjnego, 
podręczników oraz nagród, zo-
stały realizowane dzięki grantowi 
finansowemu z Funduszu Natural-
nej Energii. Organizatorem kon-
kursu jest Operator Gazociągów 
Przesyłowych GAZ-SYSTEM 
S.A., a Partnerem Konkursu jest 
Fundacja „Za górami, za lasami”.

KontynuacjaKontynuacja
Choć projekt jest już formalnie za-
kończony, to jednak ciągle zbiera-
my jego owoce. Dzięki współpra-
cy ze Stowarzyszeniem Robisz.
to, które zaprezentowało zestawy 
domków do własnoręcznej budo-
wy, zyskaliśmy niezbędną wiedzę 
oraz umiejętności, a także moty-
wację, by aplikować do Progra-
mu Makerspace Fundacji Orange. 
Nasz projekt zyskał akceptację 
Fundacji, dzięki czemu w naszym 
Ośrodku otwarta została pracow-
nia z warsztatami druku 3D oraz 
ploterem laserowym, na którym 
będziemy mogli wycinać kolejne 
zestawy domków dla owadów. 
Tym samym zapewnimy ciągłość 
projektu „Eko Stacja”!

Przyjaciele Robaczków Przyjaciele Robaczków 
To nie koniec rewelacji. Podczas 
realizacji warsztatów upcyklingu, 

we współpracy z Fundacją Tropy 
Przyrody, odbyły się również za-
jęcia obróbki drewna i wypalania 
biżuterii i ozdób. Ta część również 
będzie kontynuowana, gdyż otrzy-
maliśmy kolejny grant w wyso-
kości 2000 zł z Fundacji Orange, 
na realizację wiosną warsztatów 
budowy domków i ich ozdabianie 
przy użyciu pirografów. Projekt 
nazywa się „Przyjaciele Robacz-
ków” i będzie realizowany w 
okolicznych Pracowniach Orange 
oraz szkołach.
W przyszłości planujemy znacz-
nie więcej aktywności zwią-
zanych z promocją ochrony 
przyrody, a także praktycznymi 
warsztatami ekologicznymi oraz 
rzemieślniczymi z użyciem natu-
ralnych surowców, m. in. drewna. 
Zachęcamy również okoliczne 
Stowarzyszenia i Fundacje do 
współpracy z naszym Ośrodkiem, 
jesteśmy otwarci na kreatywne, 
zielone działania! 

Łukasz Haśkie, koordynator Łukasz Haśkie, koordynator 
projektu „EKO Stacja”, GOKprojektu „EKO Stacja”, GOK

fot. GOK

fot. GOK

fot. GOK

fot. GOK

fot. GOK
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5 października na scenie 
Grójeckiego Ośrodka Kultury 
wystąpił Michał Wiśniewski. 
Artysta nie zawiódł swoich 
fanów.
Był to zarazem nostalgiczny 
, jak i pełen optymizmu kon-
cert. Rozbrzmiały stare, ale też 
nowe utwory, na które pu-
bliczność reagowała bardzo 
żywiołowo. Podczas występu 
odbyła się premiera najnow-
szego teledysku Michała Wiśniewskiego pt. „ Zatańcz ze mną”. Publiczność była także świad-
kami zaręczyn. Kiedy narzeczona powiedziała „Tak”, zakochani zatańczyli na scenie.                 
                                                                                                                                                                Monika Woźniak                                                                                                  

KSIĄŻKA NA WYMIANĘ W GOK
Grójecki Ośrodek Kultury zachęca do wzięcia udziału w akcji "Książka na wymianę". 
Wystarczy przynieść przeczytaną książkę i wybrać sobie jakąś w zamian, z półki znajdującej się 
przy wejściu na salę widowiskową GOK.

Wiśniewski zaśpiewał w Grójcu                                                                                                     

fot. Monika Woźniak

fot. Dominik Górecki

Ogarnianie
Kazimierz Kochański

Wiele słów o pogodzie
- czas prognoz, wróżbienia -

piszę, więc wiesz, że żyję.
List dotarł?

U nas jesień w pozłocie,
bliżej przeznaczenia.

Pozdrów żonę, twą dumę
- tęsknota...

Zdarza mi się zapomnieć
drogę, już przebytą,

a przecież widzę, słyszę
- zwątpienie.

Spotykam dobrych ludzi;
czegoś nie wiem, pytam.

Idę... Nie, nie drepczę
- ciśnienie!

Rankiem witam się z sobą.
Chyłkiem mijam okno;

tam wszystko mknie. Za szybko
- świat w pędzie.

Ja spieszę się powoli.
Susi także zmokną.

Słońce zaszło? To dobry
znak. Wzejdzie!
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Grzegorz Jakubowski z Lipia za Grójcem, mój kolega z klasy ze szkoły 
podstawowej im. Wojciecha i Anieli Małżonków Górskich w Pamiątce, 
mówi, że ma fioła na punkcie grzybów. Grzegorz zbiera oraz fotogra-
fuje, a potem wklepuje w arkusz kalkulacyjny (program Excel, który 
służy do obliczeń, w formie tabelarycznej). W rubryce daty, las/miej-
scowość są wpisane gatunki: boczniak, borowik, gąska, kania, koźlarz 
czerwony, koźlarz, kurka, maślak, opieńka, piaskowiec, podgrzybek, 
smardz... Skrupulatnie prowadzi raporty grzybowe. Na przykład, że w 
2010 r. znalazł borowika (400 g), zaś w 2015 r.  trafił na koźlarza czer-
wonego o wadze 500 g i 24 centymetrów. Średnia zbiorów od 2010 
do 2021 r. wynosi około 200 kg w sezonie zbiorów. Słabo?! 
Grzesia-wędrowniczka znają w okolicznych lasach Grójca i Tarczyna:  
Grzmiąca, Jeżewice, Kocerany, Księżak, Lipie, Nasz Sad, Olszowa, Po-
świętne, Przykory, Suchodół, Wiatrowiec, Machnatka. Jak przystało na 
kronikarza lasu, odnotowuje pełny – rzadko – pusty koszyk. Prowadzi 
też arkusz pogody, w którym wklepuje temperaturę, opady, zachmu-
rzenia, wiatr, kierunek, ciśnienie oraz uwagi – na przykład, że 21 marca 
2006 r. był przylot czajek, zaś 23 marca szpaków, a 26 marca pojawiły 
się pliszki, zaś 27 marca przyleciały skowronki i był 1. wylot pszczół. 29 
marca silna mgła stanęła, zaś 31 marca przeszła burza. 
Wracajmy do lasu, gdzie grzyby są jak figury na szachownicy. Na ich 
kapeluszach widać, co na nie spadło z drzewa, a co wiatr zaklepał – 

piasek umocnił oraz mchem i igliwiem zaszył. 
Mój ojciec Czesław (1930−1986) badał kijaszkiem podszycie lasu, 
czy we mchach grzyby nie wystawiają kapeluszy; podściółkę z liści 
rozgrzebywał, powiązaną źdźbłem. Wiedział, że koźlarzy trzeba 
szukać w osikach albo brzózkach.  Że lubią się wystawić, jak panie w 
kapelusikach. Na skraju lasu niejednego rydza wypatrzył, takiego miał 
nosa – był z niego smakosz.
Albo na ryby, albo na grzyby. Było też trzecie albo, tj. usiąść na krawę-
dzi pawłowickiego lasu mieszanego w Górnym Dole, z którego kopa-
no piasek do zapraw murarskich. (W lesie możesz odtajać od hałasu 
albo zaszyć się w sitowia i trzciny).
Grzyby – jadalne zbierać, a trującym nie strącać kapelusza i trzonu – 
zasada grzybiarza. Zdaniem znawców: grzyby powinno się wykręcać 
z podłoża w całości, tzn. wraz z pochwą i zgrubieniem. Wyrwę, w 
której rósł, powinno się zapchać ziemią lub mchem, żeby grzybnia nie 
obsychała.
Aha! Nie zapominajmy o tym, że wrzosy nie przeżyją bez grzy-
bów oraz mrówek. Krzewinki wrzosu służą do budowy szkieletu 
mrowisk przez mrówki z gatunku podzielnica zwyczajna. Mrówki 
na wrzos nanoszą ziarna piasku, przysypując jego pędy, które 
rozkrzewiają się i powiększają mrowisko.
Francuzi mają zwrot uznania dla kogoś – chapeau bas (kapelusz 

z głowy), po polsku znaczy tyle, co czapki z głów, do których kie-
dyś zbierano ulęgałki. Ale to już temat na inny felieton. Na miarę 
owoców. 
                                                                           Czesław Mirosław Szczepaniak

W KRĘGU GRZYBÓW
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„Uratował pięć osób, które wyjął 
z Ghetta w najtragiczniejszej 
chwili. Przez cały czas [ich] 
trzymał bezinteresownie i 
bez pieniędzy, co najbardziej 
charakteryzuje szlachetność 
po prostu bezprzykładną tego 
człowieka” – tak w październiku 
1945 r. Komitet Żydowski w 
Grójcu opisywał okupacyjną 
postawę powiatowego 
komendanta Narodowych Sił 
Zbrojnych Jana Salickiego ps. 
„Daszbór”, „Dawid”.

„Ponieważ Komitetowi Żydow-
skiemu w Grójcu wyżej wspo-
mniany jest bliżej znany poczu-
wamy się podać bliższe dane co 
do osoby p. Salickiego. Po uwol-
nieniu  okupanta przez armię 
czerwoną zgłosili się Ci, których 
ob. Salicki z narażeniem życia 
przetrzymał. Przytem opowiadali 
o niebywałej szlachetności tego 
człowieka” (zachowałem pisow-
nię oryginalną) – grójeccy ocale-
ni z Holokaustu prosili Starostwo 
Powiatowe o interwencję w Po-
wiatowym Urzędzie Bezpieczeń-
stwa Publicznego, która dopro-
wadzi do uwolnienia szefa NSZ z 
sowieckiej katowni w Warszawie 
przy ul. Szerokiej 18. Apel świad-
czył o odwadze autorów. 
Jana Salickiego na Grójecczyznę 
przyniosła wojenna zawierucha. 
Od 1940 r. mieszkał w miejscowo-
ści Henryków-Urocze należącej 
wówczas do gminy Komorniki, 
której faktyczną siedzibą był Tar-
czyn. 16 października 1945 r. zo-
stał zatrzymany przez „bezpiekę” 
rozpracowującą podziemie niepod-
ległościowe. Przebywał m.in. w so-
wieckiej katowni na warszawskiej 
Pradze przy ul. Strzeleckiej 8. O 
przetrzymywaniu tam Salickie-
go świadczy zachowana do dziś, 
wykonana zapewne przez niego, 
inskrypcja na drzwiach piwnicy 
zamienionej na celę więzienną: 
„Daszbór” K-dt Powiat Grójec 19-
X-45”. Napis świadczy, że przy-
gotowywał się na śmierć i chciał 
zostawić po sobie chociaż taki ślad. 
Dawna katownia NKWD i UBP 
dzięki staraniom oddziału IPN 
Warszawa jest otwarta dla zwie-
dzających. Można tam zobaczyć 
również pamiątkę, jaka została po 
szefie grójeckiego NSZ. 

Niósł pomoc Niósł pomoc 
Salicki pomagał ludziom w cza-

Jan Salicki – jak Polak pomógł Żydom, a Żydzi PolakowiJan Salicki – jak Polak pomógł Żydom, a Żydzi Polakowi

sie okupacji, chociaż sam żył w 
ciężkich warunkach: „Wykopywał 
karpy u gajowego i z krwawo za-
pracowanych groszy żywił tych 
pięcioro. Przez cały czas trzymał 
bezinteresownie i bez pieniędzy, 
co najbardziej charakteryzuje szla-
chetność po prostu bezprzykładną 
tego człowieka. Niemożliwe jest 
by tego rodzaju człowiek o takiej 
szlachetności był w Kolizji z pra-
wem” – przekonywał Komitet Ży-
dowski. 
Wśród pięciu osób uratowanych 
przez Jana Salickiego z getta w 
Kałuszynie koło Mińska Mazo-
wieckiego znalazła się Hinda (Sa-
bina) Żaboklicka, jej brat Herszk 
oraz Maria Niedzielska i Henryka 
Rozmysłowska z synkiem, którzy 
po wojnie przenieśli się do Łodzi. 
Na piśmie Komitetu Żydowskiego 
swoją uwagę dopisał wicestarosta 
grójecki S. Kański prosząc PUBP 
o zainteresowanie się sprawą i 
ewentualną interwencję. Już dzień 
później, 25 października 1945 r. 
cieszący się zasłużenie złą sławą 
kierownik grójeckiego PUBP Sta-
nisław Zaperty przesłał podanie 
Komitetu Żydowskiego i pismo 
Hindy Żaboklickiej do wyższej in-
stancji, czyli wojewódzkiej „bez-
pieki” w Warszawie. 

Ocalona ma głosOcalona ma głos
„Uprzejmie proszę o wyjedna-
nie zwolnienia Jana Salickiego 
gdyż prawdopodobnie został on 
niesłusznie złośliwie przez ko-

goś oskarżony” – pisała jedna z 
Żydówek ocalonych przez szefa 
NSZ, Hinda Żaboklicka w poda-
niu do Prokuratora UBP w War-
szawie. Żaboklicka urodziła się 16 
grudnia 1916 r. w wsi Nadzieja, 
gmina Ossówno, w powiecie wę-
growskim. Z zawodu hafciarka 
wojskowa, panna, absolwentka 
siedmiu klas szkoły podstawowej. 
Salickiego poznała w 1926 r. Ten 
fakt, podobnie jak data urodzenia 
i miejsce zamieszkania wskazują, 
że mógł być jej nauczycielem w 
szkole powszechnej w Ossównie. 
Podczas przesłuchaniu Żaboklicka 
podkreśliła też, że Salicki pomagał 
w czasie okupacji nie tylko piątce 
ocalonych Żydów, w której była 
i ona, ale wszystkim, którzy się 
do niego zwrócili o pomoc. M.in. 
załatwiał lewe kenkarty, czyli oku-
pacyjne dokumenty tożsamości, 
które pozwalały ratować życie. 
„Salicki narażając siebie i swoją 
rodzinę wyciągnął nas z Getta w 
Kałuszynie zabrał do siebie i ży-
wił do chwili wkroczenia Armii 
Rosyjskiej. Ja zaś mieszkam u 
Salickiego do tej pory. Dokładnie 
wiem o każdym jego poruszeniu 
i zaręczyć mogę, że Jan Salic-
ki nie popełnił niczego co było 
niezgodne z prawem. Jan Salicki 
mając nas u siebie pracował cięż-
ko jako robotnik leśny aby dać 
chociaż skromne wyżywienie. Za 
przetrzymanie nas i wyżywienie 
grosza od nas nie wziął, a jedynie 
ratując nas od śmierci kierował się 

dawną przyjaźnią i znajomością” 
– podkreślała Żaboklicka prosząc 
o zwolnienie z więzienia komen-
danta NSZ w powiecie grójeckim. 

Dał życie Dał życie 
W drugim piśmie, kierowanym do 
PUBP w Warszawie Hinda Żabo-
klicka zapewniała, że jeżeli będzie 
potrzeba, o Salickim zaświadczą 
również ci, którzy „dzięki temu 
idealnemu człowiekowi żyją i 
których wyrwał z rąk oprawcy”. 
„Najważniejsze jest to, że powo-
dował się tylko sercem. (…) Ten 
człowiek przez te lata od nas 5 
groszy nie wziął, a dał nam życie 
z narażeniem własnego. Proszę 
przeto uprzejmie o wzięcie pod 
uwagę przytoczonych danych i o 
uwolnienie tego nader szlachetne-
go człowieka” – argumentowała 
Żaboklicka, podkreślając bezinte-
resowność Salickiego. 
Interwencje ocalonych przynio-
sły skutek. Nie bez znaczenia był 
również fakt, że po zajęciu Gró-
jecczyzny przez Armię Czerwoną, 
Jan Salicki nie podejmował dzia-
łań partyzanckich przeciwko ko-
munistycznej władzy. 30 listopada 
1945 r. został zwolniony z wię-
zienia. Prawdopodobnie w 1946 
r. opuścił Grójecczyznę. Dalsze 
jego losy są na razie owiane mgłą 
tajemnicy. 

Rodem z lwowskiego Rodem z lwowskiego 
Jan Salicki urodził się 24 lute-
go 1904 r. w Sokalu nad Bugiem 
w województwie lwowskim, na 
dzisiejszej Ukrainie, jako najstar-
sze dziecko Grzegorza, robotni-
ka miejscowej cegielni i Kseni z 
domu Klimczuk. Podczas I wojny 
światowej jego ojciec został zmo-
bilizowany do armii austriackiej 
i walczył na froncie włoskim. 
Kilkukrotnie ranny, schorowany 
powrócił do domu w 1919 r. i 
wkrótce zmarł.  
Szkołę podstawową skończył 
w rodzinnym mieście. W latach 
1919-25 z młodszym i jedynym 
bratem kontynuował naukę w 
Państwowym Seminarium Na-
uczycielskim. W sierpniu 1925 r. 
dotknęła go kolejny bolesny cios, 
zmarł jego brat. 
Po zakończeniu nauki, w paź-
dzierniku 1925 r. rozpoczął pracę 
jako nauczyciel szkół powszech-
nych w powiecie węgrowskim. 
Już po roku pracy został wyróż-

niony przez Inspektorat Szkol-
ny w Węgrowie i mianowany 
wychowawcą 2 klasy w szkole 
powszechnej w Ossównie. Pra-
ca z dużą liczbą dzieci w małym 
pomieszczeniu nadwyrężyła jego 
struny głosowe. Pojawiła się oba-
wa utraty głosu. W latach 1932-
1934 uczył w szkole we wsi Dłuż-
ka (powiat Mińsk Mazowiecki), 
jednak z powodu pogarszającego 
się stanu głosu zrezygnował z 
pracy w szkole i zatrudnił się jako 
robotnik w fabryce amunicji „Po-
cisk” w Warszawie przy ul. Miń-
skiej 25. Później, do wybuchu 
wojny we wrześniu 1939 r. pełnił 
funkcję wartownika we wspo-
mnianej fabryce. Nie brał udziału 
w  kampanii wrześniowej. Pod-
czas okupacji utrzymywał się z 
handlu, najpierw końmi, później 
bydłem i świniami. Jak zeznawał 
na UB, kilkukrotnie Niemcy zare-
kwirowali mu zwierzęta, którymi 
handlował. Pracował też w lesie. 

Charakterystyczna brodaCharakterystyczna broda
Według rysopisu znajdującego 
się w dokumentach UB Jan Sa-
licki był niski, szczupły, ciemny 
blondyn, twarz pociągła, charak-
terystycznie kwadratowa broda, 
trochę zgarbiony, chodził w bu-
tach długich z cholewami, ciem-
nej jesionce i w granatowej czap-
ce narciarskiej. 

Polski sztandar w BerliniePolski sztandar w Berlinie
Narodowe Siły Zbrojne były for-
macją konspiracyjną Obozu Na-
rodowego powołaną we wrześniu 
1942 r. Walczyły z Niemcami, 
Sowietami i organizacjami ko-
munistycznymi kolaborującymi 
z Sowietami: Gwardią Ludową i 
Armią Ludową. Celem NSZ było 
wywalczenie dla Polski granicy 
zachodniej na Odrze i Nysie Łu-
życkiej, a na wschodzie zacho-
wanie granicy z sierpnia 1939 r. 
„Bezwzględnym obowiązkiem 
Narodu Polskiego jest prowadze-
nie wojny z Niemcami aż do peł-
nego zwycięstwa, aż armia nasza 
stanie na szańcu Bolesławów, aż 
polski sztandar zawiśnie w Berli-
nie, a maszyny niemieckie zaczną 
w Polsce pracować dla naszej po-
tęgi” – podkreślano w deklaracji 
NSZ z 1942 r. NSZ działały głów-
nie w północnej części ówczesne-
go powiatu grójeckiego. 

Tomasz Plaskota Tomasz Plaskota 

fo
t. 

G
rz

eg
or

z 
ja

ku
bo

w
sk

i



ŻYCIE GRÓJCA  |           PAŹDZIERNIK 2021 BIBLIOTEKA 13

Noc bibliotek z Harrym Potterem
9 października w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. W. S. Laskowskiego w 
Grójcu odbyła się wyczekiwana z niecierpliwością - Noc Bibliotek. Tegoroczne hasło 
wydarzenia brzmiało:  CZYTANIE WZMACNIA. Tematem przewodnim był u nas Harry 
Potter. I to był strzał w dziesiątkę! 

Nasza Biblioteka zamie-
niła się w książkowy 
Hogwart. Nie zabrakło 
także wystroju w kolo-

rach poszczególnych domów – Huf-
flepuff, Slytherin, Rawenclaw oraz 
Griffindor. Ważnym elementem całej 
dekoracji, jak i klimatu szkoły ma-
gii,  była muzyka, która całkowicie 
przeniosła nas w świat Pottera i jego 
przyjaciół. Na nasze specjalne zamó-
wienie z ul. Pokątnej przyszły Fasolki 
Wszystkich Smaków, które można 
było skosztować – smak cynamonu, 
wymiocin czy zgniłego jajka też się w 
nich znalazł. 
Na pierwszy ogień poszła gra „miej-
ska” związana z Harrym Potterem. 
Trzeba było się dobrze przygotować 
na harce po komnatach. Na początek 
dzieci oczarowały nas niesamowitą 
znajomością i wiedzą o bohaterach 
z książek J.K. Rowling. Następnie 
każdy został przydzielony do innego 
domu i w jego kolorach ozdobił i wy-
ciął sobie krawat. Zagadki, mapy, od-
krywanie tajemnic, wraz z wykorzy-
staniem nowych technologii, przygo-
towała i poprowadziła Dagna Mach.
Można było także zagrać na Play-
station w grę o Harrym, dodatkową 
atrakcją były ozoboty oraz gra na 
pegasusie. Te atrakcje zapewnił nam 
Przemysław Kowalski. 
Noc Bibliotek zakończyła się bły-
skawicznym turniejem szachowym, 
który poprowadził specjalnie dla nas 

- Adam Lasota. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali nagrody ufundowane przez 
Bibliotekę. Były wśród nich: szachy, 
warcaby, chińczyk, puzzle panora-
miczne prosto z Hogwartu, maskotki 
i zestawy od  Harrego. 
Przez całe wydarzenie, czyli od go-
dziny 16:00 do 22:00, można było 
zagrać w gry planszowe i RPG z pro-
fesorem Snaypem, w którego wcielił 
się Tomasz Cybula.

Profesor Dumbledor, dyrektor Biblio-
teki Kinga Majewska, sprawowała 
pieczę, rzucając zaklęcia ochronne, 
by nikt ze śmierciożerców czy deme-
torów nie dostał się do naszej szkoły 
magii. 
Pytanie: czy na Nocy Bibliotek zja-
wił się ten, którego imienia nie wolno 
wymawiać? Mamy  podejrzenia, że 
jednak tak…

Magdalena SepczyńskaMagdalena Sepczyńska
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GRÓJBÓJ POWRÓCIŁ DO BIBLIOTEKI

W zasadzie Turniej Wiedzy o 
Grójcu i Regionie „GRÓJ-
BÓJ” jest organizowany 
od 1993 r. 27. edycja pod 

nazwą „W dworach grójeckich ziemian” 
miała się odbyć w maju 2020 r. Niestety, 
sytuacja w kraju i zdalna nauka nie po-
zwoliły na przeprowadzenie konkursu 
w przewidzianym terminie. Odbyła się 
jednak „część plastyczna”, która pozwa-
lała na zachowanie dystansu społeczne-
go. Do organizatorów wpłynęło 37 prac, 
które zostały ocenione, a laureaci otrzymali nagrody i wyróżnienia.
21 października tego roku przeprowadzono półfinał Turnieju Wiedzy, w którym wystartowały 22 drużyny z różnych szkół 
powiatu grójeckiego.
W kategorii klasy V-VI do finału zakwalifikowali się uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Belsku Dużym: Adam 
Czerwiński i Aleksandra Mydłowska. Zespół przygotowali do rozgrywek Dominika Dobrowolska oraz Krzysztof Wójcik.
Tuż za nimi byli Kacper Smułkowski i Wiktoria Stelmasińska ze szkoły w Jeziorze pod przewodnictwem Marcina Kocha. 
Ten sam nauczyciel przygotował również kolejne finalistki: Martynę Szady oraz Alicję Śmigowską, uczennice Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Ciechlinie.
Dobrze wypadli również Michał Korczak i Mateusz Wiśnik, uczęszczający do Publicznej Szkoły Podstawowej w Zaborowie. 
Pracowali do konkursu pod kierunkiem p. Bogusława Cieślaka.
W kategorii klasy VII-VIII Cyprian Kret oraz Konrad Szwedo z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi pod kierun-
kiem Marzeny Jankowskiej zdobyli najwięcej punktów i zakwalifikowali się do finału.
Bartosz Dusza i Bartłomiej Kowalski, uczniowie ze szkoły w Kruszewie, również napisali test na tyle dobrze, że wystartują 
w finale, 28 października. Marcin Koch znowu może być dumny, tym bardziej, że kolejni jego wychowankowie ze szkoły 
w Ciechlinie wystartują w finale. Są to: Michał Jankowski i Szymon Maliszewski.
Kolejną drużyną, która znalazła się w gronie finalistów, są uczennice z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ostrołęce: Zuzan-
na Anyszkiewicz i Wiktoria Czwarno. Przygotowała ich do rozgrywek Joanna Szczepaniak.
Dominika Dobrowolska i Krzysztof Wójcik pracowali skutecznie zarówno z  młodszą drużyną z Belska Dużego, jak i ucznia-
mi klas starszych. Damian Jaskólski i Wojciech Poświatowski weszli do grona finalistów konkursu. Aleksandra Oszajca i 
Joanna Zapora – uczennice Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Grójcu również weszły do finału Turnieju. Uczyły się 
pod kierunkiem p. Magdaleny Fidelus.
Cieszy obecność w finale uczniów ze szkoły w Lewiczynie – Urszuli Puncewicz i Aleksandra Walczaka, przygotowanych 
przez Daniela Wawryniuka.
Startujących oceniała komisja pod przewodnictwem dyrektor biblioteki Kingi Majewskiej. W sprawdzaniu wiedzy 
uczniów uczestniczył również burmistrz Grójca – Dariusz Gwiazda. Samorząd miasta i gminy reprezentowała Eugenia 
Poradzka – zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej w Grójcu. Kolejnymi oceniającymi drużyny byli: Andrzej Zygmunt 
Rola-Stężycki – historyk, regionalista, autor publikacji o regionie grójeckim i Aleksandra Suwarska – młodszy bibliotekarz 
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu.
Wszystkim uczestnikom konkursu, nauczycielom oraz rodzicom uczniów serdecznie dziękujemy.
Finalistów oraz ich opiekunów zapraszamy na finał 28 października o godz. 10.00.                                                           
           M. Krawczak 

Końcówka roku dla Bibliotekarzy 
Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej jest niezwykle pracowita. 
Poza wypożyczaniem książek 
organizują warsztaty, lekcje 
biblioteczne, spotkania autorskie, 
realizują ostanie zamówienia 
czytelnicze na nowości wydawnicze 
oraz planują prace biblioteki na 
przyszły rok. Jeżeli jesteś ciekaw, 
co będzie się działo w grójeckiej 
książnicy, zapoznaj się z poniższymi 
propozycjami. 

26 października odbyło się pierwsze 
spotkanie fanów mangi i anime. Staty-
styki wypożyczeń japońskich komik-
sów, potwierdziły duże zainteresowa-
nie spotkaniem. Rozmawiano miedzy 
innymi o tym: Dlaczego czytelnicy 
lubią czytać i oglądać mangi? Skąd fe-
nomen takiej literatury wśród młodzie-
ży? Jakie mają ulubione serie? Jakie 
tytuły chcieliby, aby znalazły się w bi-
bliotece? Okazało się jednak, że nasza 
Biblioteka jest wiodącą placówką na 
Mazowszu pod względem bogactwa 
zbiorów. Na obecną chwilę posiada-
my 218 tytułów, co daje nam 2185 
woluminów mangi. Podczas spotkania 
grupa omawiała tematykę następnych 
spotkań. Padły bardzo ciekawe propo-
zycje m.in. spotkań tematycznych np. 
o mandze sportowej, warsztaty tworze-
nia komiksu, warsztaty origami, kali-
grafii, pokazy technik walk japońskich, 
spotkania z japońskimi grami plan-
szowymi…. I tutaj wśród opiekunów 
zapadła konsternacja…. Czy my takie 
planszówki posiadamy? Magdalena 
Sepczyńska, opiekun grupy, obiecała 
sprawdzić.

Najstraszniejsza impreza Najstraszniejsza impreza 
W sobotę 30 października miedzy 
10:00 a 14:30 odbędzie się impreza 
dla dzieci w wieku 7-11 lat. Rozpocz-
niemy od zrobienia strasznych dynio-
wych głów z naturalnych roślin, wa-
rzyw, owoców, kwiatów i gałęzi. Na-
stępnie będzie czas m.in. na bibliotecz-
ne harce, latanie na miotłach, zawody 
sprawnościowe z dynią oraz wykona-
nie przez uczestników dekoracyjnych 
strasznych ciasteczek-babeczek. Ilość 
miejsc ograniczona. Zapisy przyjmuje 
Katarzyna Woszczyk.
Weź, jeśli potrzebujesz. Zostaw, jeśli 
masz nadmiar – różowa skrzyneczka
Nasza Biblioteka, jako instytucja pu-
bliczna, dołączyła do akcji zapewnia-
jącej szeroki dostęp do bezpłatnych 
podpasek, tamponów w przestrzeni 
publicznej. Jak mówią statystyki 4% 
Polek nie ma pieniędzy na zakup środ-
ków higienicznych. To blisko 500 000 
osób. Z trudnościami spowodowa-
nymi brakiem dostępności podpasek 
w instytucjach publicznych spotyka 
się jednak każda z nas – w szkołach, 
uczelniach, urzędach itp. Według da-
nych z 2020 roku 21 % nastolatek 
musiało wyjść ze szkoły ze względu 
na ich brak, 10 % z powodu ograni-
czonego dostępu do podpasek w ogó-
le nie wyszło z domu. Dlatego też, w 
łazience dla Czytelniczek można zna-
leźć artykuły higieniczne w specjalnej 
różowej skrzyneczce. Zachęcamy do 
przyłączenia się do akcji. Koordyna-
torem przedsięwzięcia jest Aleksandra 
Suwarska.

Życie to nie kabaretŻycie to nie kabaret
22 listopada o godz. 19:00 odbędzie 
się spotkanie autorskie ze znanym ar-
tystą kabaretowym, liderem Kabaretu 
Moralnego Niepokoju- Robertem 
Górskim oraz dziennikarką, pisarką 
i scenarzystką- Moniką Sobień-Gór-
ską. Będzie to doskonała okazja do 
poznania historii znajomości Moniki 

i Roberta, wysłuchania paru anegdot i 
opowieści. Jednak głównym tematem 
spotkania będzie książka „Jak zostałem 
Prezesem”, którą nasi goście wspólnie 
napisali. Dopytamy czy bohaterzy wie-
czoru nie bali się robić żarty z premiera 
lub innej publicznej osoby, skąd czer-
pali inspiracje oraz kto podsuwał po-
mysły na skecze. Jeśli ktoś z Państwa 
chce zadać specjalne pytanie gościom, 
dyrektor Biblioteki Kinga Majewska 
skrupulatnie je zapisze i zada podczas 
spotkania.

Teatrzyk Kamishibai Teatrzyk Kamishibai 
Marta Traczyk, instruktor Biblioteki, 
zaprasza na zajęcia biblioterapii dzieci 
w wieku przedszkolnym i wczesnosz-
kolnym. Przedstawienia Kamishibai są 
doskonałym czasem na pracę dydak-
tyczną oraz świetną formą zabawy w 
bibliotece. Teatrzyk jest atrakcyjny dla 
dzieci, które poza wrażeniami słucho-
wymi angażują również wzrok ogląda-
jąc kolejne plansze bajki. Jest to podróż 
do magicznej krainy teatru i literatury. 
Zajęcia odbywają się od poniedziałku 
do czwartku w godz. 9:00-11:00 po 
uprzedniej rezerwacji terminu.

Nowa lekcja bibliotecznaNowa lekcja biblioteczna
Lekcja została oparta na prezentacji 
multimedialnej. Uczniowie będą mogli 
poznać historię i tematykę ekslibrisów, 
techniki graficzne w jakich są wykony-
wane, rozwiązać krzyżówkę i odgad-
nąć zaklęcia kolekcjonerów książek. 
Proponowany termin dla grup zorgani-
zowanych: poniedziałek-środa w godz. 
10:30-12.00. Lekcja adresowana jest 
dla uczniów klas V-VIII. Zapisy przyj-
muje Mirosława Krawczak.

Nowa usługa już wkrótceNowa usługa już wkrótce
Biblioteka z początkiem roku chce 
wprowadzić nową usługę dla Czytel-
ników. Przy Grójeckim Ośrodku Kul-
tury, w centralnym miejscu w mieście, 
ustawi Książkomat. Jest to urządzenie, 
które działa na takiej samej zasadzie 
jak paczkomat. Wystarczy zamówić 
książkę, film lub audiobook przez ka-
talog online i wybrać opcję odbioru w 
książkomacie. Załadunek książkoma-
tu odbywać się będzie raz dziennie. 
Czytelnik otrzyma powiadomienie o 
czekającej na niego książce. Poza od-
biorem zamówionych zbiorów, będzie 
można także zwrócić wypożyczone 
wcześniej pozycje do książkomatu. 
Urządzenie ma być ułatwieniem dla 
osób, które pracują do późna lub nie 
mają możliwości wybrać się do biblio-
teki w godzinach jej otwarcia. Będzie 
też pomocny w przypadku zaostrzenia 
reżimu sanitarnego i np. zamknięcia 
placówek kulturalnych. 

Zaproponuj zakupZaproponuj zakup
Na zakończenie przypominam o moż-
liwości zaproponowania zakupu ksią-
żek, ebooków, audiobooków i filmów 
przez wypełnienie specjalnego for-
mularza dostępnego na naszej stronie 
www.bibliotekagrojec.pl lub napisanie 
maila na adres: opracowanie@biblio-
tekagrojec.pl do Beaty Ulejczyk, spe-
cjalisty ds. gromadzenia i opracowania 
zbiorów. Zapraszamy 

Kinga MajewskaKinga Majewska

Biblioteczna jesienna ramówka
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Mistrzostwa Świata w Karate 
Sportowym WUKF rozegrane 
w Rumunii w dniach 23-26 
września należały do młodych 
reprezentantów Polski z 
grójeckiego klubu Dojo Karate 
Grójec IKA Poland. Dźwięki 
Mazurka Dąbrowskiego usłyszało 
aż dwoje młodych sportowców!

Mistrzyni Europy z 
Danii z 2019 roku – 
trzynastoletnia Ewa 
Godlewska została 

mistrzynią świata, dwunastolet-
nia Laura Ścisłowska wywalczy-
ła srebro, a trzynastoletni Kacper 
Piotrowski zdobył brązowy medal. 
Najmłodszy jedenastoletni Gabriel 
Gabler, brązowy medalista Europy 
z Danii, wywalczył w swojej grupie 
wiekowej złoto ,zostając mistrzem 
świata w kategorii KATA All Styles 
Male Children Brown. W kategorii 
Juniorów (w grupie wiekowej od 18 
do 20 roku życia) srebro wywalczył 
Karol Jakubowski.
Mistrzostwa Świata rozgrywane 
były we wszystkich kategoriach 
wiekowych. Wzięło w nich udział 
ponad 1,5 tysiąca zawodników z 
ponad 40 krajów. Znaleźli się wśród 
nich sportowcy ze Sri Lanki, Sene-
galu, Pakistanu czy Uzbekistanu. 
Szalenie mocna ekipa ponad 50 
osób przyleciała ze Stanów Zjed-

noczonych. Ponad 100 sędziów 
czuwało nad prawidłowym prze-
biegiem rywalizacji, a 140 akredy-
towanych trenerów starało się do 
ostatniej chwili motywować swoich 
zawodników.
– Mimo to wysoki poziom naszych 
zawodników po raz kolejny nie 
zawiódł – przyznaje Shihan Jacek 
Chałupka trener reprezentacji Pol-
ski. Ewa Godlewska ma za sobą 11 
lat treningów. Zaczęła trenować w 
wieku 2,5 roku już w przedszkolu. 
Wszyscy nasi zawodnicy trenują 
7-8 lat. Zadebiutowali 2 lata temu, 
na Mistrzostwach Europy w Danii 
wracając z fantastycznymi wyni-
kami. Liczyłem na medale, ale nie 
spodziewałem się takiego wyniku.
Trener Chałupka już planuje występ 
na kolejnych Mistrzostwach Świata, 
które w przyszłym roku odbędą się 
na Florydzie (Stany Zjednoczone). 
Koszt to ok. 7-8 tysięcy złotych na 
jednego zawodnika plus przygoto-
wania. Czy po raz kolejny usłyszy-
my Mazurek Dąbrowskiego?
Zapraszamy do naszego klubu 
wszystkich, którzy chcą spróbować 
swoich sił. Każdy ma szansę zostać 
mistrzem zgodnie z maksymą na-
szego klubu „Nie musisz być super, 
aby zacząć, ale musisz zacząć, aby 
stać się super”. Znajdziesz nas na 
stronie www.karategrojec.pl

InfoInfo

Świetne wyniki grójeckich 
karateków na MŚ w Rumunii
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Szachowe Życie GrójcaSzachowe Życie Grójca – Grójeccy szachiści ciągle w dobrej formie – Grójeccy szachiści ciągle w dobrej formie

rankingiem międzynarodowym. rankingiem międzynarodowym. 
Samo wejście na listę nie było-Samo wejście na listę nie było-
by jeszcze niczym nadzwyczaj-by jeszcze niczym nadzwyczaj-
nym. Jak wielkie to osiągnięcie nym. Jak wielkie to osiągnięcie 
dla sześciolatka tłumaczy do-dla sześciolatka tłumaczy do-
piero fakt, że na świecie jest piero fakt, że na świecie jest 
tylko 11 szachistów urodzo-tylko 11 szachistów urodzo-
nych w 2015 r. bądź później, nych w 2015 r. bądź później, 
legitymujących się rankingiem legitymujących się rankingiem 
międzynarodowym w szachach międzynarodowym w szachach 
błyskawicznych. W tym elitar-błyskawicznych. W tym elitar-
nym gronie znajduje się tylko nym gronie znajduje się tylko 
jeden Polak – nasz Wojtuś.jeden Polak – nasz Wojtuś.
Starsi koledzy Wojtka też mieli Starsi koledzy Wojtka też mieli 
się czym pochwalić we wrze-się czym pochwalić we wrze-
śniu. W dniach 11-12 września śniu. W dniach 11-12 września 
Hanna Łoboda i Michał Smę-Hanna Łoboda i Michał Smę-
tek wzięli udział w turniejach tek wzięli udział w turniejach 
klasyfikacyjnych w Grodzisku klasyfikacyjnych w Grodzisku 
Mazowieckim. Hania rozpo-Mazowieckim. Hania rozpo-
częła swój udział w zawodach częła swój udział w zawodach 
w fenomenalnym stylu, notując w fenomenalnym stylu, notując 
pierwszego dnia cztery zwycię-pierwszego dnia cztery zwycię-
stwa z rzędu. Na drugi dzień stwa z rzędu. Na drugi dzień 
w roli liderki nasza reprezen-w roli liderki nasza reprezen-
tantka podejmowała najsilniej-tantka podejmowała najsilniej-
szych w stawce zawodników, szych w stawce zawodników, 
mających od niej wyższe ran-mających od niej wyższe ran-
kingi. Hania bardzo dobrze po-kingi. Hania bardzo dobrze po-
radziła sobie przeciwko mocnej radziła sobie przeciwko mocnej 

gdzie się pojawi i z tym wiąże gdzie się pojawi i z tym wiąże 
się szybki progres rankingu. się szybki progres rankingu. 
Dlatego coraz częściej grój-Dlatego coraz częściej grój-
czanin będzie znajdował się czanin będzie znajdował się 
w trudnej roli lidera, którego w trudnej roli lidera, którego 
każdy chce pokonać i któremu każdy chce pokonać i któremu 
najtrudniej zarabiać kolejne najtrudniej zarabiać kolejne 
oczka do rankingu. Tym razem oczka do rankingu. Tym razem 
Michał udowodnił, że nie przy-Michał udowodnił, że nie przy-
padkowo został rozstawiony z padkowo został rozstawiony z 
„1”. Na dystansie 7 rund zgro-„1”. Na dystansie 7 rund zgro-
madził 6 punktów, co zaowo-madził 6 punktów, co zaowo-
cowało dzielonym pierwszym cowało dzielonym pierwszym 
miejscem i kolejnymi sporymi miejscem i kolejnymi sporymi 
zyskami w rankingu międzyna-zyskami w rankingu międzyna-
rodowym.rodowym.

Zgodnie z powiedzeniem o Zgodnie z powiedzeniem o 
„kuciu gorącego żelaza”, w „kuciu gorącego żelaza”, w 
kolejny weekend Michał Smę-kolejny weekend Michał Smę-
tek wziął udział w turnieju w tek wziął udział w turnieju w 
Skarżysku-Kamiennej, tym ra-Skarżysku-Kamiennej, tym ra-
zem już nie w niewygodnej roli zem już nie w niewygodnej roli 
lidera. Dość daleka eskapada lidera. Dość daleka eskapada 
okazała się nad wyraz owocna. okazała się nad wyraz owocna. 
Michał wygrał wszystkie pięć Michał wygrał wszystkie pięć 
rund, zakończył zawody na rund, zakończył zawody na 
pierwszym miejscu, zarobił ko-pierwszym miejscu, zarobił ko-
lejną potężną porcję punktów lejną potężną porcję punktów 
rankingowych i, co najważniej-rankingowych i, co najważniej-
sze, uzyskał pierwszą normę na sze, uzyskał pierwszą normę na 
tytuł kandydata na mistrza!tytuł kandydata na mistrza!

Adam LasotaAdam Lasota

opozycji, zdobywając 2 z 3 opozycji, zdobywając 2 z 3 
punktów. Ostatecznie 6 oczek punktów. Ostatecznie 6 oczek 
z 7 partii dało naszej zawod-z 7 partii dało naszej zawod-
niczce samodzielne pierwsze niczce samodzielne pierwsze 
miejsce i przewagę 1,5 pkt nad miejsce i przewagę 1,5 pkt nad 
kolejnym szachistą. Hania wy-kolejnym szachistą. Hania wy-
pełniła w tym turnieju normę pełniła w tym turnieju normę 
na II kategorię z bardzo dużym na II kategorię z bardzo dużym 
zapasem.zapasem.
Tymczasem w innej grupie grał Tymczasem w innej grupie grał 
Michał Smętek. Co nietypowe Michał Smętek. Co nietypowe 
dla naszego zawodnika, był on dla naszego zawodnika, był on 
rozstawiony z 1 numerem na rozstawiony z 1 numerem na 
liście startowej. Michał jest w liście startowej. Michał jest w 
trakcie fenomenalnego okresu trakcie fenomenalnego okresu 
w swojej karierze, w którym w swojej karierze, w którym 
wygrywa prawie wszędzie, wygrywa prawie wszędzie, 

DD ostać się do tego ostać się do tego 
grona można w tylko grona można w tylko 
jeden sposób – uzy-jeden sposób – uzy-
skując dobre rezul-skując dobre rezul-

taty przeciwko zawodnikom z taty przeciwko zawodnikom z 

Wrzesień otworzył się sensacyjną informacją, dotyczącą jednego z naszych najmłodszych zawodników. Każdego pierwszego 
dnia miesiąca FIDE (Międzynarodowa Federacja Szachowa) publikuje na swojej stronie aktualne listy rankingowe. Okazało 
się, że sześcioletni Wojtek Łoboda znalazł się na liście dotyczącej szachów błyskawicznych.

W przepiękne niedzielne 
południe, 3 października, 
odbyła się 11. edycja 
kultowego już biegu — 
Grójeckiej Dychy. Tym razem, 
w warunkach pandemicznych, 
biegacze nie pobieli ulicami 
Grójca;  rywalizacja, która 
toczyła nie na dystansie 5 km, 
odbyła się na bieżni koło hali 
„Spartakus”.

Wśród pań zwyciężyła 
Monika Kaczanowska, 
która wyprzedziła dru-

Grójecka Dycha 2021 
gą na mecie Elżbietę Deskę. Na 
3. miejscu uplasowała się Karo-
lina Sarnowska. Z kolei wśród 
panów bezkonkurencyjny oka-
zał się najmłodszy uczestnik 
biegu – Łukasz Centkowski, 
który wyprzedził drugiego 
Przemysława Szymańskiego i 
trzeciego Adriana Wieczorka.
Bieżnia koło grójeckiej hali 
„Spartakus” okazała się bardzo 
szybka dla biegaczy małych i 
dużych, którzy wystartowali w 
11.edycji Grójeckiej Dychy.
Pierwsze – na dystansie 100 

m –startowały Krasnale, czy-
li dzieci urodzone w 2016 r. 
i młodsze. Zwycięzcami w 
tej kategorii wiekowej oka-
zali się: Nikola Burgas wśród 
dziewczynek oraz Krzyś Ry-
kowski wśród chłopców.  Ko-
lejne na starcie zameldowały 
się dzieci urodzone w latach 
2014-2015. One również star-
towały na dystansie 100 m. 
Wśród dziewcząt zwyciężyła 
Oliwia Kuśmirek, zaś wśród 
chłopców pierwszy na mecie 
zameldował się Julek Chojnac-
ki. Kolejna kategoria wiekowa 
to dzieci urodzone w latach 
2012-2013, dla których także 
do pokonania był dystans 100 
m. Wśród dziewcząt najszyb-
sza była Anna Pruszkowska, a 
wśród chłopców – Aleks Gro-
chala. 
Biegacze urodzeni w latach 
2010-2011 startowali już na 
dystansie 250 m, czyli jednego 
okrążenia. Wśród dziewcząt 
triumfowała Natalia Jeruzal, 
a wśród chłopców najlepszy 
okazał się Michał Noremberg. 
Z kolei na dystansie dwóch 
okrążeń, czyli 500 m, starto-
wali biegacze urodzeni w la-
tach 2008-2009. Wśród dziew-
cząt zwyciężczynią została 
Julia Bąder, a wśród chłopców 

fot. SW

fot. AL

fot. AL

fot. AL

triumfował Janek Kocięba. 
Na dwa okrążenia pobiegli 
również biegacze  urodzeni w 
latach 2006-2007. Najszybsi 
byli: Antonina Kolmas oraz 
Bartosz Lep.
Po zakończeniu biegów w ka-
tegoriach młodzieżowych, a 
tuż przed biegiem głównym, 
odbyła się niezwykle wzrusza-
jąca ceremonia. Uhonorowano 
wybitnego mieszkańca Grójca, 
biegacza i pedagoga Bohdana 
Czachorowskiego. Uczestni-
czył on w 500 biegach, w tym 
w 86 maratonach (3 razy w 

maratonie berlińskim), zdobył 
40 medali mistrzostw Polski 
w różnych kategoriach wieko-
wych, reprezentował Polskę 
w MŚ Weteranów w Toruniu,   
przebiegł łącznie ponad 95 tys. 
km, czyli dwukrotnie okrążył 
kulę ziemską wokół równika, 
wziął udział biegu na dystan-
sie 100 km i biegu 24-godzin-
nym. Medale z jego podobizną 
rozdawano każdemu uczestni-
kowi 11.edycji Grójeckiej Dy-
chy anno domini 2021.

Info Grójecki Ośrodek Info Grójecki Ośrodek 
Sportu "Mazowsze"Sportu "Mazowsze"

fot. SW

fot. SW
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SERWIS I NAPRAWASERWIS I NAPRAWA

OKIEN I DRZWI.OKIEN I DRZWI.

REGULACJE, WYMIANA REGULACJE, WYMIANA 

OKUĆ, OKUĆ, 

USZCZELEK, SZYB ITP.USZCZELEK, SZYB ITP.

TEL. 735 394 888TEL. 735 394 888

W W czterech ostatnich czterech ostatnich 
meczach piłka-meczach piłka-
rze ze stadionu rze ze stadionu 
przy ulicy Lasko-przy ulicy Lasko-

wej zdołali ugrać zaledwie dwa wej zdołali ugrać zaledwie dwa 
punkty. Październik zaczęli od punkty. Październik zaczęli od 
minimalnych porażek z silnymi minimalnych porażek z silnymi 
rywalami: LKS Promna (2:3) rywalami: LKS Promna (2:3) 
oraz Jodłą Jedlnia-Letnisko oraz Jodłą Jedlnia-Letnisko 
(1:2). Później przyszedł remis (1:2). Później przyszedł remis 
z bijącym się o awans Drogo-z bijącym się o awans Drogo-
wcem Jedlińsk. W tym spotkaniu wcem Jedlińsk. W tym spotkaniu 
grójczanie prowadzili już dwo-grójczanie prowadzili już dwo-
ma golami, ale kończąc mecz ma golami, ale kończąc mecz 
w dziesiątkę po drugiej żółtej, w dziesiątkę po drugiej żółtej, 
a w konsekwencji czerwonej a w konsekwencji czerwonej 
kartce dla Rafała Sobczaka, nie kartce dla Rafała Sobczaka, nie 
dali rady utrzymać tego wyniku dali rady utrzymać tego wyniku 
(2:2). Przełamania piłkarze Ma-(2:2). Przełamania piłkarze Ma-

zowsza szukali w ostatnią sobo-zowsza szukali w ostatnią sobo-
tę na boisku teoretycznie słab-tę na boisku teoretycznie słab-
szej Oronki Orońsko. Dwukrot-szej Oronki Orońsko. Dwukrot-
nie wychodzili w tym spotkaniu nie wychodzili w tym spotkaniu 
na prowadzenie, ale ostatecznie na prowadzenie, ale ostatecznie 
jednak mecz zakończył się po-jednak mecz zakończył się po-
działem punktów (3:3). działem punktów (3:3). 

Kartki, kontuzje i chorobyKartki, kontuzje i choroby
Trener Mariusz Lisiecki przy-Trener Mariusz Lisiecki przy-

znaje, że po październikowych znaje, że po październikowych 
spotkaniach odczuwa duży spotkaniach odczuwa duży 
niedosyt. – Kartki, kontuzje i niedosyt. – Kartki, kontuzje i 
choroby dały nam się we zna-choroby dały nam się we zna-
ki – przyznaje szkoleniowiec. ki – przyznaje szkoleniowiec. 
Jednocześnie zwraca  uwagę na Jednocześnie zwraca  uwagę na 
problem wąskiej kadry i brak ja-problem wąskiej kadry i brak ja-
kościowych zmienników. – Były kościowych zmienników. – Były 
mecze, jak z Jodłą, gdzie mieli-mecze, jak z Jodłą, gdzie mieli-
śmy tylko dwóch rezerwowych, śmy tylko dwóch rezerwowych, 
i to juniorów. Na tę chwilę i to juniorów. Na tę chwilę 
mamy niezłą pierwszą jedenast-mamy niezłą pierwszą jedenast-
kę, ale problem pojawia się, gdy kę, ale problem pojawia się, gdy 
ktoś z niej wypadnie – narzeka. ktoś z niej wypadnie – narzeka. 
Przed jego drużyną w tym roku Przed jego drużyną w tym roku 
kalendarzowym jeszcze cztery kalendarzowym jeszcze cztery 
mecze o punkty. Już w sobotę mecze o punkty. Już w sobotę 
na stadion przy ulicy Laskowej na stadion przy ulicy Laskowej 
przyjedzie lider, Powiślanka przyjedzie lider, Powiślanka 

Na cztery kolejki przed końcem rundy jesiennej podopieczni Mariusza Lisieckiego są w środku tabeli 
Radomskiej Ligi Okręgowej. Miniony miesiąc do udanych mogą zaliczyć piłkarze A-klasowego GPSZ. 
Lesznowola wiceliderem.

Niedosyt Mazowsza. Głuchów wrócił na właściwe toryNiedosyt Mazowsza. Głuchów wrócił na właściwe tory

Lipsko. Później Mazowsze po-Lipsko. Później Mazowsze po-
jedzie na derby z Warką, następ-jedzie na derby z Warką, następ-
nie podejmie słabo spisujący się nie podejmie słabo spisujący się 
jesienią Proch Pionki, a rundę jesienią Proch Pionki, a rundę 
zakończy wyjazdem do solidne-zakończy wyjazdem do solidne-
go Orła Wierzbica. go Orła Wierzbica. 
– Na mecze z czołówką potrafi-– Na mecze z czołówką potrafi-
my się spiąć, i nawiązać rywali-my się spiąć, i nawiązać rywali-
zację z każdym przeciwnikiem. zację z każdym przeciwnikiem. 
Jeśli w tych meczach zdobędzie-Jeśli w tych meczach zdobędzie-

Czekając na WysokinCzekając na Wysokin
Rundę jesienną zakończyli już Rundę jesienną zakończyli już 
piłkarze B-klasowej KS Lesz-piłkarze B-klasowej KS Lesz-
nowoli. W ośmiu meczach nowoli. W ośmiu meczach 
podopieczni Pawła Małeckie-podopieczni Pawła Małeckie-
go zdobyli szesnaście punk-go zdobyli szesnaście punk-
tów, i są wiceliderem tabeli. tów, i są wiceliderem tabeli. 
Do rozegrania zostały jeszcze Do rozegrania zostały jeszcze 
dwa zaległe spotkania. W tym dwa zaległe spotkania. W tym 
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my dziewięć punktów, to będę my dziewięć punktów, to będę 
bardzo zadowolony – mówi Ma-bardzo zadowolony – mówi Ma-
riusz Lisiecki. riusz Lisiecki. 

Skonieczny: nie złożymy broniSkonieczny: nie złożymy broni
Zdecydowanie lepsze nastroje Zdecydowanie lepsze nastroje 
są w Głuchowie. są w Głuchowie. 
– Październik pozwolił nam – Październik pozwolił nam 
wrócić na właściwe tory i po-wrócić na właściwe tory i po-
prawić pozycję w tabeli. Do-prawić pozycję w tabeli. Do-
znaliśmy w tym miesiącu znaliśmy w tym miesiącu 
jednej, pechowej z przebiegu jednej, pechowej z przebiegu 
meczu porażki i odnieśliśmy meczu porażki i odnieśliśmy 
trzy zwycięstwa – mówi szko-trzy zwycięstwa – mówi szko-
leniowiec GPSZ, Marcin Sko-leniowiec GPSZ, Marcin Sko-
nieczny. nieczny. 
Jego podopieczni zaczęli od Jego podopieczni zaczęli od 
domowego meczu z Kraską domowego meczu z Kraską 
Jasieniec. Mecz miał dwie od-Jasieniec. Mecz miał dwie od-
słony. W pierwszej grali słabo, słony. W pierwszej grali słabo, 
za to w drugiej zdominowali za to w drugiej zdominowali 
przeciwnika i zwyciężyli 3:2. przeciwnika i zwyciężyli 3:2. 
Ostatecznie ten mecz zwery-Ostatecznie ten mecz zwery-
fikowano jako walkower dla fikowano jako walkower dla 
Głuchowa z powodu błędu Głuchowa z powodu błędu 
proceduralnego popełnionego proceduralnego popełnionego 
przez gości z Jasieńca. Tydzień przez gości z Jasieńca. Tydzień 
później przytrafiła się jedyna później przytrafiła się jedyna 
porażka w minionym miesiącu, porażka w minionym miesiącu, 
tj. 2:3 na wyjeździe z Wulka-tj. 2:3 na wyjeździe z Wulka-
nem Zakrzew. nem Zakrzew. 
Podopieczni Skoniecznego Podopieczni Skoniecznego 
szybko się jednak pozbierali, i szybko się jednak pozbierali, i 
zasłużenie pokonali 3:0 groźny zasłużenie pokonali 3:0 groźny 
zespół Sokoła Przytyk. Z kolei zespół Sokoła Przytyk. Z kolei 
w ostatni weekend GPSZ roz-w ostatni weekend GPSZ roz-
bił na wyjeździe 7:1 czerwoną bił na wyjeździe 7:1 czerwoną 
latarnię ligi, Mogielankę Mo-latarnię ligi, Mogielankę Mo-
gielnica.gielnica.
 – Byliśmy skoncentrowani, bo  – Byliśmy skoncentrowani, bo 
takie niby łatwe mecze najpro-takie niby łatwe mecze najpro-
ściej może sobie utrudnić sam ściej może sobie utrudnić sam 
faworyzowany zespół – pod-faworyzowany zespół – pod-
kreśla Marcin Skonieczny. kreśla Marcin Skonieczny. 
Szkoleniowca cieszy, że w Mo-Szkoleniowca cieszy, że w Mo-
gielnicy na końcowe minuty gielnicy na końcowe minuty 
wszedł na boisko Dawid Bal-wszedł na boisko Dawid Bal-
cer. cer. 
– Był to dla niego powrót po – Był to dla niego powrót po 
niemal rocznej przerwie spo-niemal rocznej przerwie spo-
wodowanej kontuzją stawu ko-wodowanej kontuzją stawu ko-
lanowego i w następstwie tego lanowego i w następstwie tego 
operacji i żmudnej rehabilitacji operacji i żmudnej rehabilitacji 
– wyjaśnia. – wyjaśnia. 
W końcówce rundy piłkarzy z W końcówce rundy piłkarzy z 
Głuchowa czekają mecze z dru-Głuchowa czekają mecze z dru-
żynami ze ścisłej czołówki: Le-żynami ze ścisłej czołówki: Le-
gionem Głowaczów i Centrum gionem Głowaczów i Centrum 
Radom. Radom. 
– O punkty będzie niezwykle – O punkty będzie niezwykle 
trudno, ale na pewno nie złoży-trudno, ale na pewno nie złoży-
my broni – zapowiada szkole-my broni – zapowiada szkole-
niowiec. – Ewentualna zdobycz niowiec. – Ewentualna zdobycz 
byłaby bardzo pozytywnym byłaby bardzo pozytywnym 
podsumowaniem rundy. Zdo-podsumowaniem rundy. Zdo-
bycie 12-14 punktów było w bycie 12-14 punktów było w 
moich założeniach realnym moich założeniach realnym 
celem. To się udało, a skoro celem. To się udało, a skoro 
mamy szansę na coś więcej, to mamy szansę na coś więcej, to 
pozostaje nam o to zawalczyć – pozostaje nam o to zawalczyć – 
dodaje Skonieczny.dodaje Skonieczny.
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mecz Strażak Wielogóra – KS mecz Strażak Wielogóra – KS 
Wysokin. Jeśli w tym pojedyn-Wysokin. Jeśli w tym pojedyn-
ku goście nie wygrają więcej ku goście nie wygrają więcej 
niż różnicą sześciu goli, to na niż różnicą sześciu goli, to na 
piłkarzy z Lesznowoli na pił-piłkarzy z Lesznowoli na pił-
karską wiosnę będą czekać na karską wiosnę będą czekać na 
drugim miejscu w tabeli, pre-drugim miejscu w tabeli, pre-
miowanym awansem.  miowanym awansem.  

Mateusz AdamskiMateusz Adamski

Z głębokim smutkiem pożegnaliśmy Z głębokim smutkiem pożegnaliśmy 
naszego Wspaniałego naszego Wspaniałego 

Nauczyciela i Koleżankę z pracyNauczyciela i Koleżankę z pracy

 ś.p. Agatę Rutkowską  ś.p. Agatę Rutkowską 
To wielka strata dla całegoTo wielka strata dla całego

 środowiska Zespołu  środowiska Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego Szkolno-Przedszkolnego 

w Chynowie. Pamięć o Niej w Chynowie. Pamięć o Niej 
pozostanie w naszych sercach.pozostanie w naszych sercach.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, 
Dzieci i Rodzice Dzieci i Rodzice 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ChynowieZespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chynowie


