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W pierwszej poło-
wie XIX w.  przod-
ków Władysława 
Sygnarka wołano: 

Zychnarek, a dopiero w drugiej 
połowie tegoż stulecia utrwaliła się 
forma nazwiska: Sygnarek. Gniaz-
dem rodziny jest  Kącin – wieś, 
którą 50 lat temu oficjalnie przyłą-
czono do Słomczyna, aczkolwiek 
wciąż funkcjonuje w świadomości 
społecznej i na mapach.

Z kącińskiego dworu 
Pradziadkowi Władysława Sy-
gnarka, Stanisławowi vel Szczepa-
nowi Zychnarkowi,  chłopu pańsz-

czyźnianemu z  majątku Kącin, po-
jazdy na benzynę albo olej napę-
dowy, sprzedawane  na słomczyń-

Z Grójca do Warszawy koleją?

Ułan z Janówka

Gmina Grójec zaproponowała 
budowę nowej ok. 40 km linii 
Warszawa Lotnisko Chopina - 
Nadarzyn - Grójec.

Do 26 sierpnia jednostki sa-
morządu terytorialnego 
(JST) mogą składać do 
PKP Polskich Linii Ko-

lejowych S.A. wnioski do Progra-
mu Uzupełniania Lokalnej i Regio-
nalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej 
Plus. Jak czytamy na stronie interne-
towej plk-sa.pl, dzięki realizacji pro-
gramu wartego 5,6 mld zł, możliwe 
będzie przywrócenie połączeń kolejo-
wych do miast, które nie mają dostę-
pu do kolei.
Dotychczas do Programu Kolej Plus, 
będącego pod egidą Ministerstwa In-
frastruktury, wpłynęło sześć wnio-
sków od trzech samorządów, które 
zainteresowane są zwiększeniem do-
stępności kolei w swoim regionie. Je-
den z wniosków złożyła gmina Gró-
jec. Proponuje budowę nowej linii 
Warszawa Lotnisko Chopina – Nada-
rzyn – Grójec.
Burmistrz Dariusz Gwiazda przypo-
mina w rozmowie z Grojec24.net, że 
już przed wojną rozpoczęły się stara-
nia władz miasta o poszerzenie torów 
wąskotorówki z Grójca do Warszawy. 
Jego zdaniem komunikacja kolejowa 
lub szybki tramwaj to wielka szansa 
dla rozwoju gminy. 
– Kiedy pojawiła się szansa umiesz-
czenia naszego miasta na mapie roz-
woju PKP, od razu wiedziałem, że 
musimy wszystko zrobić, aby Grójec 
nie został pominięty w programie Ko-
lej Plus – podkreśla Dariusz Gwiazda.

Przeciwko wykluczeniu 
Głównym celem Programu Kolej 
Plus jest połączenie miejscowości li-

czących powyżej 10 tys. mieszkań-
ców z miastami wojewódzkimi i roz-
budowa infrastruktury kolejowej. Pro-
gram ma eliminować wykluczenie 
komunikacyjne poprzez zapewnienie 
lepszego dostępu do kolei. Realizacja 
Programu Kolej Plus wpłynie na po-
prawę warunków życia mieszkańców 
i wzrost atrakcyjności wielu regionów 
Polski. Program służy także promo-
waniu ekologicznych środków trans-
portu oraz wspieraniu polskiej gospo-
darki poprzez stymulowanie inwesty-
cji infrastrukturalnych. Warto dodać, 
że kolejowy transport pasażerski emi-
tuje średnio trzy razy mniej CO2 niż 
transport drogowy oraz ponad osiem 
razy mniej niż transport lotniczy. Jest 

to najbardziej ekologiczna forma 
transportu pasażerów w komunikacji 
zbiorowej. Więcej towarów na torach 
oznacza także mniej tirów na drogach.
Program skierowany jest przede 
wszystkim do jednostek samorządu 
terytorialnego zainteresowanych roz-
wojem infrastruktury kolejowej na 
swoim terenie, przy uwzględnieniu 
potrzeb komunikacyjnych mieszkań-
ców. Zakłada realizację inwestycji li-
niowych, tj. modernizację istnieją-
cych lub budowę nowych linii kolejo-
wych oraz inwestycje punktowe, np. 
budowę nowych przystanków, mija-
nek czy łącznic kolejowych. Inwesty-
cje będą mogły być sfinansowane w 
85 proc. ze środków Programu, a w 15 

proc. ze środków pochodzących z sa-
morządów. Program Kolej Plus zapla-
nowano do realizacji do 2028 r.

Kolejny etap
Do 26 sierpnia b.r. jednostki samo-
rządu terytorialnego, mogą składać w 
formie formularza zgłoszenia projek-
tu i pomysły inwestycyjne. Następnie 
zgłoszenia będą oceniane pod wzglę-
dem formalnym i kwalifikowane do 
etapu drugiego. W drugim etapie sa-
morządy będą miały 12 miesięcy na 
opracowanie wstępnego studium pla-
nistyczno-prognostycznego. Więcej 
o Programie Kolej Plus https://www.
plk-sa.pl/program-kolej-plus/.

Dokończenie na s. 2

Wieś Janówek pod Grójcem z miasteczkiem Brasław na Białorusi łączy historia Władysława 
Sygnarka, ułana z okresu pierwszej wojny światowej oraz wojny polsko-bolszewickiej, który w 
1920 r. oddał swoje młode życie za Polskę. Jego nazwisko wyryto na kamieniu, stojącym od 1939 r. 
w pobliżu kościoła w Worowie, upamiętniającym piętnastu mieszkańców gminy Kobylin poległych 
w walkach o niepodległość w latach 1918-1920. 

skiej giełdzie, nawet się nie śniły. 
Zmarł 9 marca 1827 r., pozostawia-
jąc po sobie żonę –  Annę z Broni-

kowskich oraz synów – Jana i Pio-
tra, czyli dziadka naszego Włady-
sława Sygnarka. Piotr  16 stycznia 
1842 r. ożenił się z Marianną Ro-
sińską, panną ze Słomczyna, gdzie 
zarabiała na chleb na tzw. służbie.  
Do 1863 r.  krzątał się w kącińskim 
dworze jako parobek, nazywano go 
też kopiarzem, bowiem za robotę 
otrzymywał wynagrodzenie w po-
staci kop zboża. Całe jego życie  
zmieniło się po uwłaszczeniu ogło-
szonym w 1864 r. Już pod rokiem 
1865 występuje w źródłach jako  
„włościanin cząstkowy ze wsi Ką-
cina”, a pod rokiem  1871 r. jako 
kolonista w Kącinie. Zatem Piotr 
z chłopa pańszczyźnianego stał 
się kimś: właścicielem gospodar-
stwa rolnego i przede wszystkim 
wolnym człowiekiem. Zmarł 22 
września 1901 r. w wieku 82 lat, 
przeżywszy żonę, która przenio-
sła się do wieczności 3 paździer-
nika 1898 r.

Dokończenie na s. 10 

Grójeccy ułani. Od lewej: Tadeusz Mankiewicz, Władysław Sygnarek , Antoni Ostaszewski
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ŻYCIE GRÓJCA

Drodzy Mieszkańcy Gminy Grójec,
81 lat temu, 1 września 1939 r., rozpoczęła się II wojna światowa. 
6 września Luftwaffe zbombardowało Grójec. Natomiast już 
17 września 1939 r. zaatakowali Polskę Sowieci. Ówczesny 
burmistrz Grójca Tadeusz Olszewski, z uwagi na swoje zasługi 
w Odzyskaniu Niepodległości i jego stosunek do hitlerowców, 
musiał uciekać z Grójca i ukrywać się w Warszawie, gdzie podjął 
walkę z okupantem. Pamiętając o naszym bohaterze i honorowym 
obywatelu miasta, odrestaurowaliśmy jego grób na cmentarzu 
przy ul. Mszczonowskiej. W dniu rocznicy jego śmierci 16 września 
oddamy cześć Jego Pamięci. Ze względu na stan epidemii nie 
będzie w tym roku tradycyjnych uroczystości, upamiętnienia 
tamtych tragicznych wydarzeń. Niemniej, pamiętajmy o 
bohaterskiej postawie naszych żołnierzy i mieszkańców, którzy 
stanęli do walki z okupantem, przypłacając to krwią.
Jest jeszcze jedna kwestia, która poniekąd wiąże się z Tadeuszem 
Olszewskim. Tak jak on, uważam, że kolej jest potrzebna naszym 
mieszkańcom. Już przed II wojną światową ujął on w programie 
Rozwoju Miasta poszerzenie torów wąskotorówki z Grójca do 
Warszawy. Program Kolej Plus to nadal wielka niewiadoma, ale 
myślę, że warto było złożyć wniosek, który nas przecież nic nie 
kosztuje. Szansą na realizację jest pomoc ze strony samorządu 
wojewódzkiego. Warto też dodać, że Grójec posiada 30% udziałów 
w całej infrastrukturze kolejki wąskotorowej. Może i taki wkład 
własny będzie się liczył, ale żeby się o tym przekonać minie jeszcze 
sporo czasu. Ministerstwo Infrastruktury podaje, że od 1990 r. 
w Polsce było 26 tys. km linii kolejowych, a po transformacji 
ustrojowej głównie rozbierano tory. W każdym razie kolej jest 
przedsięwzięciem pożądanym przez naszych mieszkańców.

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec 
Dariusz Gwiazda

SŁOWO OD BURMISTRZA

Grójec doczeka się publicznego żłobka

NOWE STOWARZYSZENIE W GRÓJCU
Towarzystwo Przyjaciół Grójca będzie miało za zadanie w głównej mierze szerzenie wiedzy o historii naszego miasta. 
7 lipca w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy i Miasta Grójec odbyło się pierwsze założycielskie spotkanie. Przyjęto nowych członków stowarzysze-
nia, powołano zarząd i określono najważniejsze cele działania. 
Głównym celem  na początek będzie utworzenie najpierw Izby Pamięci, następnie opracowanie materiałów do przewodnika po gminie Grójec, a 
także podjęcie innych działań popularyzujących historię naszej Małej Ojczyzny.
Prezesem został Remigiusz Matyjas, wiceprezesem Krzysztof Lichosik, natomiast  funkcję skarbnika objął Łukasz Rejer, członkiem zarządu stowa-
rzyszenia został Mariusz Wojno, a  sekretarzem Monika Kozłowska. 
Powołano również komisję rewizyjną w składzie: Monika Maciak, Marzanna Skoczek, Janusz Ostrowski. Członkowie stowarzyszenia podjęli 
uchwałę o ustanowieniu honorowego prezesa stowarzyszenia w osobie pana Andrzeja Roli-Stężyckiego, który jest ikoną w zakresie dziejów na-
szych przodków.
– Dziękuję i gratuluję wszystkim, którzy pojawili się na spotkaniu. Nie ukrywam, że powstanie grójeckiego stowarzyszenia historycznego  jest 

spełnieniem moich marzeń, bowiem od za-
wsze historia Grójca była moją ogromną pasją. 
Jako burmistrz będę wspierał wszystkie Pań-
stwa działania, możecie zawsze liczyć na moją 
pomoc – mówił po spotkaniu burmistrz, Dariusz 
Gwiazda. 
Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Grójca za-
praszają wszystkich pasjonatów historii, przyro-
dy i geografii naszego regionu do wspólnej pra-
cy. Wszelkie informacje o stowarzyszeniu można 
uzyskać w Wydziale Edukacji, Promocji i Spraw 
Społecznych UGiM Grójec. Tel. 048 66430 91 
wew. 300.
                                                                             Szymon Wójcik 

Dokończenie ze s. 1
Redakcji "Życia Grójca" udało się 
ustalić, że wstępna prognoza finan-
sowa budowy nowej ok. 40 km li-
nii Warszawa Lotnisko Chopi-
na – Nadarzyn – Grójec opiewa na 
niebagatelną kwotę 1 mld 800 mln 
zł. Takie kalkulacje znajdują się w 
tzw. „master planie transportu ko-
lejowego aglomeracji warszaw-
skiej” na stronie Polskich Linii Ko-
lejowych S.A. Wkład własny w 
wysokości 15% całej inwestycji  
od każdej gminy to pokaźne kwo-
ty, które udźwigną tylko najbogat-

sze JST. Do takiego przedsięwzię-
cia należałoby szukać dodatkowe-
go finansowania, bo gmina Gró-
jec nie byłaby w stanie wygenero-
wać milionowego wkładu własne-
go.Burmistrz Grójca upatruje szans 
na realizację idei  w udziałach gmi-
ny w kolejce wąskotorowej oraz 
pomocy ze strony samorządu wo-
jewództwa.
– Grójec posiada udziały w 30 % 
torów wąskotorowych od Piasecz-
na po Nowe Miasto, więc można 
założyć, że tory na terenie gminy 
mogą stać się naszymi po uzgod-

Z Grójca do Warszawy koleją? nieniach z innymi udziałowcami. 
Samorząd Województwa też mógł-
by dofinansować taką linię, mówi 
się, że gmina mogłaby oddać te-
reny pod jej budowę, więc może 
wąskotorówka byłaby wystarcza-
jąca – sugeruje burmistrz Dariusz 
Gwiazda. Warto nadmienić, że  
rozciągnięty harmonogram inwe-
stycji do 2028 r. może skutecznie 
zniechęcać samorządy do podjęcia 
inwestycji. 

Kolej pożądana
Nie zmienia to faktu, że kolej naszym 
mieszkańcom jest potrzebna. Wie-
lu z nich dojeżdża do stolicy  autem 
albo pekaesem. Szybka kolej uspraw-
niłaby komunikację oraz udrożniłaby 
z pewnością ruch drogowy w ponie-
działki i piątki, kiedy tworzą się naj-
większe korki przy wjeździe i wyjeź-
dzie z Grójca.
– Kolej Plus jest więc pożądaną ini-
cjatywą, bo po transformacji ustrojo-
wej głównie rozbierano tory, zamiast 
budować nowe. Ale jej realizację będą 
utrudniać nie tylko problemy budże-
towe samorządów, ale także ich brak 
doświadczeń z tanimi i efektywny-
mi inwestycjami kolejowymi – pisze 
Adam Woźniak z Rzeczypospolitej. 
Czy rządowy program okaże się ko-
lejną niespełnioną obietnicą i o no-
wym połączeniu komunikacyjnym 
ze stolicą będziemy mogli tylko po-
marzyć? Tego na razie chyba nie wie 
nikt, ale dobrze, że ustawiliśmy się już 
w kolejce… 

Mateusz Adamski, 
Szymon Wójcik

Na koniec lipca został ogłoszony 
przetarg na projekt publicznego 
żłobka w Grójcu. Na dniach 
dowiemy się, która firma złożyła 
najkorzystniejszą ofertę.

Przypomnijmy, że żłobek  
ma powstać na dwóch 
działkach sąsiadujących 
z terenem Publicznego 

Przedszkola nr 4. Jedną z tych nie-
ruchomości urząd nabył w ubie-
głym roku od prywatnych właści-
cieli, druga zaś stanowi dziś frag-
ment grójeckiego parku.
Zgodnie z dokumentacją przetar-
gową, w żłobku znajdzie się miej-
sce dla 64 dzieci i 12 osób doro-
słych. Obiekt będzie wyposażony 
w zaplecze kuchenne przystosowa-
ne do wydawania nawet 200 porcji 
posiłków dziennie.
Żłobek będzie budynkiem jedno-

kondygnacyjnym, parterowym z 
możliwością rozbudowy w przy-
szłości o kolejną kondygnację na-
ziemną. Pomiędzy obiektem a po-
bliskim przedszkolem zostanie wy-
budowany łącznik. Urzędowi za-
leży też, aby budynek żłobka był 
energooszczędny (montaż energo-
oszczędnych urządzeń i oświetle-
nia oraz ogniw fotowoltaicznych).
Obok żłobka powstanie plac za-
baw. Cały teren ma być ogrodzony 

i monitorowany – takie informacje 
podał w swoim materiale dla gaze-
ty "Jabłonka", Dominik Górecki. 
Firma, która zostanie wyłoniona w 
przetargu, będzie miała 45 dni na 
sporządzenie dokumentacji budo-
wy. 
– Liczę, że wszelkie prace będą 
przebiegać zgodnie z planem i w 
najbliższej przyszłości nasi naj-
młodsi mieszkańcy będą mogli 
uczęszczać do pierwszego publicz-
nego żłobka, którego budowa była 
jednym z punktów mojego progra-
mu wyborczego. W gminie Grójec 
każdego roku rodzi się około 260 
dzieci. Najwyższy czas wspomóc 
rodziców w opiece nad swoimi po-
ciechami. Mam nadzieję, że plano-
wana inwestycja spełni oczekiwa-
nia – powiedział burmistrz Dariusz 
Gwiazda.              

Szymon Wójcik
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Pozyskane dotacje to 
łączna kwota 157 tys. 
zł, a cel to dofinansowa-
nie inwentaryzacji źró-

deł ciepła w ramach programu: 
"Mazowiecki Instrument Wspar-
cia Ochrony Powietrza Mazow-
sze 2020". 
Na terenie gminy Grójec wy-
stępuje obszar przekroczeń po-
ziomu dopuszczalnego pyłu za-
wieszonego PM10 oraz PM2,5 
wskazanych w programie ochro-
ny powietrza dla stref w woje-
wództwie mazowieckim. Wy-
konanie inwentaryzacji będzie 
podstawą wdrożenia skutecz-
nych rozwiązań mających na 

celu obniżenie poziomu substan-
cji w powietrzu do dopuszczal-
nych i docelowych, a tym sa-
mym na poprawę stanu zdrowia 
i jakości życia mieszkańców.
Zostaną zlokalizowanie wszyst-
kie źródła niskiej emisji, w któ-
rych spalanie odbywa się w nie-
efektywny sposób i przyczynia 
się bezpośrednio do obniżenia 
jakości powietrza.
– Dziękuję władzom Samorządu 
Wojewódzkiego Mazowieckie-
go za kolejne wsparcie dla gmi-
ny Grójec – napisał na swoim 
profilu społecznościowym Face-
book, Dariusz Gwiazda.
Urząd Gminy i Miasta Grójec 

Wsparcie na ochronę powietrza
Burmistrz Dariusz Gwiazda podpisał kolejną umowę na 
dotację z Urzędu Marszałkowskiego. Pozyskane środki 
pozwolą na wdrożenie skutecznych rozwiązań, mających 
na celu poprawę jakości powietrza na terenie gminy 
Grójec.

W sobotę 8 sierpnia odby-
ło się oficjalne otwarcie prze-
budowanych dróg gminnych 
161570W w Woli Worowskiej 
oraz 161572W w Woli Worow-
skiej i Zalesiu. Na długości oko-
ło 1,7 km wykonano nawierzch-
nię asfaltową z poboczami de-
struktowymi.

W przecięciu wstęgi 
udział wzięli: minister 
Marek Suski, wicewo-
jewoda Artur Stan-

dowicz, burmistrz Grójca Dariusz 
Gwiazda, przewodniczący Rady 

Miejskiej Karol Biedrzycki, rad-
ny Tomasz Justyński, sołtys Zalesia 
Agnieszka Włodarska oraz Ochotni-
cza Straż Pożarna z Zalesia.
Na realizację tego przedsięwzięcia 
gmina Grójec otrzymała dofinan-
sowanie w wysokości 1.018.804 zł 
w ramach Funduszu Dróg Samo-
rządowych, co stanowi 70% całe-
go zadania. Pozostałe środki po-
chodzą ze środków własnych gmi-
ny. Całkowita wartość inwestycji to 
1.455.434,45 zł. To największa od 
ponad 30 lat inwestycja drogowa w 
tej części gminy.
– Dziękuje za zaproszenie. Myślę, 

że to ważne wydarzenie dla wszyst-
kich mieszkańców Zalesia i Woli 
Worowskiej. Cieszę się, że kolej-
ne rządowe pieniądze trafiają na 
szeroko pojętą ziemię grójecką. 
Chciałbym podziękować panu bur-
mistrzowi i jego urzędnikom za do-
brze złożony wniosek pod kątem 
przede wszystkim merytorycznym, 
jak i formalnym. Podziękowania na-
leżą się także panu ministrowi Mar-
kowi Suskiemu, z którym niejed-
nokrotnie rozmawiałem o inwesty-
cjach drogowych – podsumował 
wicewojewoda Artur Standowicz.
                                        Szymon Wójcik 

UROCZYSTE OTWARCIE DROGI GMINNEJ

SPRAWDZILI SIĘ PODCZAS MANEWRÓW
14 sierpnia na terenie dawnego dworca kolejowego w Grójcu, przy ulicy Przedstacyjnej odbyły się ,,Manewry gminne” zorganizowane przez Komendanta Gminno-Miejskie-
go dh Sławomira Maroszka, w których udział wzięły wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Grójec, wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą KP Państwowej Straży Pożarnej w 
Grójcu.
Ćwiczenia składały się z dwóch epizodów realizowanych jednocześnie, z których to jeden zakładał silnie rozwinięty pożar budynku dworca wraz z osobą poszkodowaną uwięzioną 
w jednym z pomieszczeń. Drugi zaś przewidywał wypadek samochodu osobowego. 
Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było przetestowanie planu działania wobec najczęściej występujących zagrożeń oraz zgranie się i wymiana doświadczeń wśród 
jednostek OSP oraz JRG. Każde ćwiczenia to także doskonały sposób na sprawdzenie wiedzy i umiejętności, jakie posiadają strażacy oraz przygotowanie sprzętu będącego na 
wyposażeniu samochodów ratowniczych.  
Cieszy fakt, że udział w ćwiczeniach wzięły wszystkie jednostki z gminy Grójec. Założenia w głównej mierze opierały się na działaniach prowadzonych przez strażaków ochotników.  

Zaprezentowane umiejętności, wyposażenie, wiedza oraz zaangażowanie pokazały, iż wszystkie jednost-
ki z naszej gminy są gotowe do prowadzenia działań, a co za tym idzie do ratowania życia i mienia ludz-
kiego. 
Ćwiczenia z zaciekawieniem obserwowali zaproszeni goście: Leszek Przybytniak - radny Sejmiku Woje-
wództwa Mazowieckiego, zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Grójec - Jarosław Rupiewicz,  zastępca Ko-
mendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu st. kpt. Marcin Błoński wraz z dowódcą 
JRG Grójec st. kpt. Grzegorzem Michalskim, prezes Zarządu Gminno-Miejskiego dh Marek Płotica oraz or-
ganizator ćwiczeń komendant Gminno-Miejski dh Sławomir Maroszek. 
Na zakończenie wręczony został sprzęt ratowniczy dla czterech jednostek spoza Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego, który ufundował marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Dla 
dwóch jednostek znajdujących się w strukturach KSRG nagrody ufundowała gmina Grójec. Oficjalne-
go przekazania w imieniu marszałka dokonał Leszek Przybytniak, a w imieniu gminy Jarosław Rupiewicz. 
Dodatkowo każda jednostka otrzymała słodki upominek oraz strażacki poczęstunek na zakończenie ma-
newrów.                                                                                                                                                                       Michał Maroszek 
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Święto Wojska Polskiego i 100-lecie Bitwy Warszawskiej w garnizonie Grójec 
W związku z przypadającą w 
tym roku 100.rocznicą Bitwy 
Warszawskiej tegoroczne obchody 
Święta Wojska Polskiego w 
garnizonie Grójec miały o wiele 
bogatszą treść i oprawę niż zwykle.

Głównymi organizatora-
mi uroczystości – zgod-
nie już z wieloletnią gar-
nizonową tradycją – byli 

komendant i żołnierze Grójeckiego 
Centrum Rozpoznania i Wsparcia 
Walki Radioelektronicznej im. ppłk. 
Jana Kowalewskiego (CRiWWRE), 
którzy razem z burmistrzem Gminy i 
Miasta Grójec, dyrektor Grójeckiego 
Ośrodka Kultury oraz prezesem Klu-
bu Strzeleckiego „CEL” zaoferowali 
niezwykle bogaty (zwłaszcza jak na 
dobę pandemii) program obchodów 
święta. Całości wszystkich rocznico-
wych zamierzeń patronował  Marek 
Suski  – Poseł na Sejm Rzeczypospo-
litej Polskiej.

Uczcili pamięć
W przeddzień Święta Wojska Pol-
skiego, obchodzonego na pamiąt-
kę zwycięskiej Bitwy Warszaw-
skiej, delegacja żołnierzy odwiedzi-
ła na terenie Garnizonu Grójec miej-
sca pamięci oraz mogiły, w których 
spoczywają prochy uczestników 
wojny 1920 r. – bohaterskich Sy-
nów tej ziemi. 
Znicze pamięci zapalono także na 
grobach byłych dowódców jednost-
ki oraz na mogiłach żołnierzy i pra-
cowników resortu obrony narodo-
wej, którzy wspólnie – przez 63 lata 
istnienia grójeckiej jednostki – swo-
ją wierną służbą i pracą zbudowali w 
mieście i regionie piękny wizerunek 
Wojska Polskiego.

Uroczysty apel
Grójeccy radioelektronicy obcho-
dy swojego żołnierskiego święta tra-
dycyjnie zainaugurowali uroczy-
stym apelem w podwojach jednostki, 
pod pomnikiem patrona Grójeckie-
go Centrum Rozpoznania i Wspar-
cia Walki Radioelektronicznej – ppłk. 
Jana Kowalewskiego, który w 1920 
r. – jako as wywiadu i wybitny kryp-
tolog – położył nieocenione zasługi 
w wygranej bitwie z bolszewikami. 
Czcząc jego pamięć, a także w po-
dziękowaniu za wiktorię sprzed 100 
lat delegacje żołnierzy i pracowni-
ków wojska złożyły kwiaty i zapali-
ły znicze. Podczas tej zbiórki uhono-
rowano także zasłużonych żołnierzy i 
pracowników resortu obrony narodo-
wej – dziękując im za codzienny trud 
i służbę.
W oparciu o decyzję ministra Obro-
ny Narodowej Mariusza Błaszczaka, 
komendant CRiWWRE, płk Andrzej 

Kozera, nadał kilku wyróżniającym 
się żołnierzom medale „Za zasługi 
dla Obronności Kraju”, a kilku ko-
lejnym wręczył decyzje o awansach 
służbowych i mianowaniu na wyższe 
stopnie wojskowe.

Capstrzyk
Kulminacja tegorocznych uroczysto-
ści nastąpiła jednak w wigilię święta 
żołnierzy, 14 sierpnia, kiedy to wie-
czorem, z udziałem niezliczonej rze-
szy mieszkańców miasta i powiatu, 
w sercu miasta, pod pomnikiem Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego, w asy-
ście pocztów sztandarowych, rozpo-
częto – capstrzykiem – uroczyste ob-
chody Święta Wojska Polskiego oraz 
100-lecia Bitwy Warszawskiej.
W uroczystości udział wzięli: Po-
seł na Sejm Marek Suski, zastępca 
burmistrza Grójca, przedstawiciele 
władz samorządowych powiatu, re-
prezentanci wszystkich służb mun-
durowych i duchowieństwa, a także 
przedstawiciele wielu instytucji mia-
sta i regionu.
Nad przebiegiem uroczystości woj-
skowych, zorganizowanych zgod-
nie z Ceremoniałem Wojskowym 
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej, czuwał dowódca uroczystości 
mjr Józef Paradowski. Część wojsko-
wą rozpoczął on złożeniem Dowód-
cy Garnizonu Grójec, płk. Andrze-
jowi Kozerze, meldunku o gotowo-
ści pododdziałów do uroczystości. 
Po odegraniu hymnu państwowego i 

podniesieniu flagi państwowej nastą-
piła dalsza część uroczystości, w któ-
rej m.in. głos zabrali Dowódca Gar-
nizonu (i Komendant CRiWWRE 
w jednej osobie) płk Andrzej Koze-
ra i zastępca burmistrza Grójca Ja-
rosław Rupiewicz, a także odczyta-
no list okolicznościowy do żołnierzy 
Wojska Polskiego i społeczeństwa od 
ministra Obrony Narodowej Mariu-
sza Błaszczaka. 

Obelisk
Głównym wydarzeniem piątkowych 
obchodów było odsłonięcie i poświę-
cenie obelisku ku czci mieszkańców 
Ziemi Grójeckiej, poległych za Oj-
czyznę w 1920 r. oraz upamiętniają-
cego patrona CRiWWRE ppłk. Jana 
Kowalewskiego. Pamięć bohaterów 
sprzed 100 lat upamiętnia tablica z in-
skrypcją: „W 100. Rocznicę Bitwy 
Warszawskiej, w podziękowaniu za 
obronioną niepodległość, wszystkim 
walczącym bohaterom ziemi grójec-
kiej oraz wybitnemu kryptologowi 
Janowi Kowalewskiemu, z wdzięcz-
nością. Mieszkańcy i Żołnierze Gar-
nizonu Grójec”.
Pamięć o tych wybitnych Synach 
Ziemi Grójeckiej, którzy walczyli 
w obronie polskiej niepodległości w 
1920 r., przywołano również  w Ape-
lu Pamięci, po którym – dla uczcze-
nia Ich imienia – została oddana sal-
wa honorowa. Uroczystości wojsko-
we w tej części capstrzyku zakończy-
ło złożenie przez delegacje wiązanek 

kwiatów i zapalenie znicza pamię-
ci pod obeliskiem oraz pod pomni-
kiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
po czym – po krótkim koncercie pie-
śni wojskowych w wykonaniu orkie-
stry wojskowej z Radomia – zapre-
zentowano niezapomniany pokaz la-
serowy, dedykowany grójeckim bo-
haterom wojny polsko-bolszewickiej.

Wystawa, koncert i kino
Uroczystej i podniosłej ceremonii 
wojskowej tego święta, w części or-
ganizowanej przez żołnierzy CRiW-
WRE im. ppłk. Jana Kowalewskiego, 
towarzyszyła również wystawa tema-
tyczna oraz śpiewanie pieśni patrio-
tycznych z towarzyszeniem  zespo-
łu instrumentalno-wokalnego „Elek-
troniczni”, a także seans filmu. „1920 
Bitwa Warszawska”, przygotowany 
w kinie plenerowym we współpracy 
z Grójeckim Ośrodkiem Kultury.
Trzydniowe obchody Święta Woj-
ska Polskiego i 100-lecia Bitwy War-
szawskiej uzupełniła sobotnia msza 
święta, celebrowana w grójeckim ko-
ściele pw. Miłosierdzia Bożego w in-
tencji Ojczyzny oraz żołnierzy i pra-
cowników resortu obrony narodowej. 
Całości programu obchodów dopeł-
nił Piknik Rodzinny i Zawody Strze-
leckie pod Patronatem Posła Mar-
ka Suskiego oraz Burmistrza Dariu-
sza Gwiazdy, które okraszone zosta-
ły statyczną wystawą sprzętu wojsko-
wego, cieszącą się wielką popularno-
ścią wśród mieszkańców Grójecczy-
zny, tak aktywnie świętujących tego-
roczny 15 Sierpnia razem z grójecki-
mi żołnierzami.
Organizatorzy trzydniowych obcho-
dów Święta Wojska Polskiego wy-
rażają swoją wielką wdzięczność za 
bardzo wymierne wsparcie finanso-
we i materialne: Burmistrzowi Gmi-
ny i Miasta Grójec, Burmistrzowi 
Gminy i Miasta Nowe Miasto n/Pili-
cą oraz wójtom gmin: Pniewy, Belsk 
Duży i Jasieniec. Wielkie podzięko-
wania za pomoc kierujemy również 
do prezes Cukierniczej Spółdziel-
ni Inwalidów „Jedność” Małgorzaty 
Kaczkowskiej oraz do Zakładu Pro-
dukcyjnego „Ferrero” z Belska Duże-
go. Dziękujemy!

Z upoważnienia Komendanta 
CRiWWRE Grójec,

Ryszard Piotr Olik

Na początku lipca informowaliśmy 
o zanieczyszczeniu rzeki Jeziorki 
wskazując na kilka czynników, które 
mogły przyczynić się do zaistniałej 
sytuacji. Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji w Grójcu Sp.z o. o. (ZWiK) 
otrzymał wyniki badań wody z rzeki 
oraz separatorów przy trasie E7. 

Przypomnijmy, że Koło Pol-
skiego Związku Wędkarskie-
go nr 17 w Piasecznie infor-
mowało na swojej stronie in-

ternetowej o ciemnej, nieprzejrzystej 
wodzie, na której powierzchni widocz-
ny jest rodzaj kożucha/nalotu, a w toni 
i przy brzegach obserwowano śnięte 
ryby. 

Czyja wina?
Oczyszczalnia w Kobylinie, która jest 
w strukturach ZWiK Sp. z o. o. w Grój-
cu, została posądzona o zanieczysz-
czenie rzeki, do którego doszło 2 maja 
2020 roku.  Po wykonaniu badań wody 
przez laboratorium firmy Jars S.A.  
stwierdzono, że oczyszczalnia ścieków 
nie mogła wygenerować aż tak dużego 
skażenia rzeki. 

Olej rzepakowy oraz nielegalne szamba przyczyną zanieczyszczenia Jeziorki
Oczywiście przy obfitych opadach 
deszczu, oczyszczalnia mogła nie na-
dążyć w magazynowaniu dopływa-
jących wraz ze ściekami wód opado-
wych i prawidłowym ich przefiltro-
waniu, ale w tych przypadkach,  zgod-
nie z Rozporządzeniem Ministra Go-
spodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądo-
wej, z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego oraz warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadza-
niu do wód lub do ziemi ścieków, a 
także przy odprowadzaniu wód opa-
dowych lub roztopowych do wód lub 
do urządzeń wodnych, takie przekro-
czenia norm są dopuszczalne. 
Zdaniem kierującego oczyszczalnią w 
Kobylinie Grzegorza Woźniaka, tak 
duże zanieczyszczenie wody, skutku-
jące śnięciem ryb może być spowo-
dowane jedynie bardzo gwałtownym 
poderwaniem dużej ilości mułu na-
gromadzonego w korycie rzeki wraz 
z dużym dopływem zanieczyszczeń z 
pól, sadów, ulic i przydrożnych rowów, 
podczas bardzo gwałtownego opadu 
deszczu w połączeniu z substancjami 
toksycznymi (herbicydy, nawozy, sub-

stancje ropopochodne itp.) lub co wy-
daje się bardziej prawdopodobne w za-
istniałej sytuacji, opróżnieniem jakie-
goś dużego zbiornika (może kilku) z 
toksycznymi ściekami albo zagnitym 
osadem, bądź zanieczyszczonego sta-
wu (osadnika) z zagnitym mułem”. 

Węglowodory
Z badań  wynika, że oczyszczalnia w 
Kobylinie nieznacznie przekroczy-
ła normy w okresie obfitych opadów, 
natomiast wyniki pobranych próbek z  
separatorów przy E7, które podlega-
ją Generalnej Dyrekcji Dróg i Auto-
strad, wykazały, że normy zostały tam 
przekroczone ponad 1000-krotnie,  je-
śli chodzi o zawartość węglowodorów 
oraz co najmniej 7-krotnie, jeśli chodzi 
parametry ChZT (chemiczne zapotrze-
bowanie tlenu).  
Na początku lipca ZWiK Grójec wy-
raźnie wskazywał, na podstawie prze-
prowadzonych dochodzeń własnych i 
analiz, iż ciemny, tłusty nalot to praw-
dopodobnie olej rzepakowy i resztki 
paliwa pochodzące z kraksy cysterny, 
która miała miejsce pod koniec grud-
nia 2019 roku. Wówczas z ciężarów-

ki wylało się ok. 25 ton tej substancji.  
To wszystko zostało spłukane z jezd-
ni na teren trawnika stacji benzynowej i 
dostało się przez rowy oraz separatory, 
będące w posiadaniu Głównej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad do rze-
ki  Molnicy. Podczas pogody bezdesz-
czowej stało to w zbiornikach i rowach, 
a kiedy pojawiały się ulewne deszcze, 
substancje te trafiały bezpośrednio do 
rzeki. 

Nielegalne szamba
Dodatkowym źródłem nieczystości od 
dawna są tzw. „nielegalne ścieki” przy 
gospodarstwach domowych. 
Zdarza się, że mieszkańcy rejonów 
nadrzecznych bezpośrednio spuszcza-
ją nieczystości do rzek, o czym alarmo-

wał jeden z mieszkańców okolic Praż-
mowa na portalu Piasecznonews.pl, 
umieszczając nagrany film i wyraża-
jąc żal, że władze, pomimo poinformo-
wania, nic z tym nie robią. Widzimy na 
filmie, jak wyprowadzane nielegalnym 
podłączeniem ścieki trafiają prosto do 
rzeki, woda w tym miejscu ma barwę 
brunatną i jest spieniona.  
Problem takich szamb jest w tej chwili 
jednym z najpilniejszych do rozwiąza-
nia i najbardziej palących dla wydzia-
łów ochrony środowiska we wszyst-
kich gminach sąsiadujących z dorze-
czem Jeziorki. Wymaga to dużego wy-
siłku organizacyjnego i musi być nie-
stety powiązane z poniesieniem odpo-
wiednich kosztów.

Szymon Wójcik
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Zakończył się projekt „Stop Smartfonizacji” zorganizowa-
ny przez GKS Mazowsze Grójec wspólnie z Urzędem 
Gminy i Miasta w Grójcu, Grójeckim Ośrodkiem Spor-
tu Mazowsze, Komendą Powiatową Policji w Grójcu, 

Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
Grójeckim Ośrodkiem Kultury. W czterech tygodniowych turnu-
sach uczestniczyło ponad 164 dzieci z terenu naszej gminy.
Zgodnie z nazwą głównym celem projektu było oderwanie 
dzieci od telefonów, tabletów i innych urządzeń elektronicz-
nych na rzecz aktywnego spędzenia czasu na świeżym powie-
trzu. Podczas zajęć jeżdżono więc na rowerach, rolkach, ćwi-
czono sporty walki, grano w piłkę nożną, strzelano na strzelnicy 
sportowej, poznawano historię naszego miasta oraz uczono się 
zdrowego odżywiania. Przed czyhającymi niebezpieczeństwami 
przestrzegali funkcjonariusze grójeckiej policji.

Podziękowania
Zarząd GKS Mazowsze Grójec chciałby serdecznie podziękować 
za pomoc w realizacji całego przedsięwzięcia: Arturowi Szlisowi, 
historykowi i radnemu naszego miasta – za przekazanie wiedzy 
historycznej dotyczącej naszego regionu,  naczelnikowi Wydzia-
łu Prewencji KPP w Grójcu podinsp. Pawłowi Korczakowi,  nad-
kom. Agnieszce Wójcik,  asp. sztab. Ewelinie Kozdruj, sierż. sztab. 
Pawłowi Krawczykowi,  Marcelemu Bińkowskiemu i jego Sto-
warzyszeniu Karate Marceli TEAM, Grzegorzowi Krajewskiemu i 

Szkółce Rolkarskiej SOUL www.
rolkigrojec.pl, Klubowi Strzelec-
kiemu CEL Grójec, firmie APNO-
VA (za dostarczanie uczestnikom 
projektu świeżych owoców), Dru-
karni Offsetowej Inferior oraz 
Pensjonatowi Leśny Zakątek w Li-
sówku.

Ze sportowym
 pozdrowieniem,

Zarząd GKS Mazowsze Grójec

O projekcie
Od stycznia odbywały się zarów-
no zajęcia i warsztaty w szkołach, 
jak i spektakle w Grójeckim Ośrodku Kultury. W maju, gdy ze-
zwolono na otwarcie boisk, we wszystkich szkołach organizowa-
ne były zajęcia sportowe, które sfinansowano z budżetu Gmin-
nej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA). 
Do każdej ze szkół trafił także sprzęt sportowy. Czas wakacji to 
półobozy i półkolonie. Każde z ponad 400 miejsc było dofinan-
sowane przez gminę: Półkolonia Fabryka Wspomnień – wspar-
cie w wysokości 150 zł dla 160 osób (z budżetu GKRPA), Nieobo-
zowa Akcja Letnia organizowana przez ZHP – wsparcie w wy-
sokości 200 zł dla 150 uczestników (z gminnej dotacji i budżetu 

GKRPA), Zajęcia Sportowo- Edukacyjne GKS Mazowsze – wspar-
cie w wysokości 407 zł (z gminnej dotacji i budżetu GKRPA).
– Jestem harcerzem, działaczem, społecznikiem – mówi Dariusz 
Gwiazda. – Zależy mi, aby nasze dzieciaki wakacje i czas wol-
ny spędzały na świeżym powietrzu, na grach w piłkę, zabawach, 
wędrówkach, a nie tylko na graniu w gry komputerowe. Dlate-
go wprowadziłem akcję stop smartfonizacji, na którą od począt-
ku roku przeznaczam środki finansowe – podsumował przedsię-
wzięcie burmistrz. 
                                                                            Urząd Gminy i Miasta Grójec

SMARTFONIZACJI POWIEDZIELI "STOP"

Lada chwila wystartuje 
nowy rok szkolny. 
Inauguracji towarzyszy 
jednak niepewność. 
Wszystko przez zagrożenie 
epidemiologiczne. 
O przygotowania do powrotu 
do szkoły zapytaliśmy 
Monikę Kozłowską, naczelnik 
Wydziału Edukacji, Promocji 
i Spraw Społecznych Urzędu 
Gminy i Miasta Grójec. 

Za kilka dni dzieci wrócą do 
szkół. Jak wyglądały przygoto-
wania kadry kierowniczej do 1 
września? Pytam zwłaszcza w 
kontekście epidemiologicznym.
Odpowiedzialność za przygoto-
wanie procedur spada na dyrek-
tora. 20 sierpnia odbyła się nara-
da z dyrektorami wszystkich szkół 
prowadzonych przez gminę Gró-
jec. Podczas spotkania poczyni-
liśmy wstępne ustalenia co do 
tego, jak ma wyglądać początek 
roku. Zdecydowaliśmy, że nie bę-
dzie uroczystego rozpoczęcia dla 
całej społeczności szkolnej. Tyl-
ko w niektórych szkołach odbę-
dzie się inauguracja dla pierwszo-
klasistów. Na pewno dzieci cho-
re nie będą mogły wejść do szko-
ły, zostaną przeprowadzone szko-
lenia dla nauczycieli, dzieci i ich 
rodziców w temacie zachowania 
bezpieczeństwa. Ponadto, wszyst-
kie placówki zostały wyposażone 
w maseczki, przyłbice i płyny de-
zynfekujące. 
Chcę też zwrócić uwagę na fakt, 
że nieco inaczej będą wygląda-
ły procedury w niedużej szkole 

Gotowi na nowy rok szkolny
w Częstoniewie niż np. w bardzo 
licznej „jedynce”. 

Czy dzieci będą chodzić po szkole 
w maseczkach?
Na lekcjach – nie. Natomiast na ko-
rytarzu – tak. Dodam, że – tam, gdzie 
to możliwe – dzieci nie będą wy-
puszczane na przerwy w tym samym 
czasie. 

Jaki jest sens nakazywać dzieciom 
zakładanie maseczek na prze-
rwach, a na lekcjach już nie?
Chodzi o to, żeby – gdy dojdzie do 
zakażenia – jak najmniejsza licz-
ba osób się zaraziła. Wtedy, załóż-
my, tylko jedna klasa będzie poddana 
kwarantannie, a nie cała szkoła.

A co ze stołówkami? 
Tę kwestię też regulują wytycz-
ne Głównego Inspektoratu Sanitar-
nego. Na przykład trzeba dezynfe-
kować ręce przed wejściem na sto-
łówce, nie można wnosić zbędnych 
przedmiotów, powinno się zacho-
wać dystans w oczekiwaniu na po-
siłek. Posiłki będą wydawane zmia-
nowo, co oznacza, że każda klasa bę-
dzie jeść oddzielnie, o określonej go-
dzinie według określonego harmo-
nogramu. Po każdej grupie stoliki i 
krzesła będą wyczyszczone.

Czy dzieci będą mieć mierzoną 
temperaturę przed wejściem do 
szkoły?
Nie. Poprosimy rodziców, żeby nie 
przyprowadzali do szkoły dzieci, 
które są chore.

A jeżeli u jakiegoś dziecka, u jego 
rodziców, nauczyciela lub pracow-
nika szkoły zostanie potwierdzony 
koronawirus? Co wtedy?

Będziemy stosować się do zaleceń 
Sanepidu. Domownicy zakażone-
go trafiają na kwarantannę. Sanepid 
sprawdza również, z kim zarażony 
miał do czynienia. Zbiera listę osób, 
dzwoni do nich i pyta o objawy. Je-

żeli ktoś ma objawy, robi się test. 
Gdyby w jakiejś szkole doszło do 
dużej liczby zakażeń, dyrektor w 
porozumieniu z Sanepidem i burmi-
strzem może zamknąć placówkę. Wte-
dy wrócimy do nauczania zdalnego.

Czy szkoły są przygotowane na na-
uczanie zdalne? 

Tak, podczas ostatnich trzech miesię-
cy już to praktykowaliśmy i możemy 
w ten sposób prowadzić zajęcia. Robi-
my wszystko, aby sytuacja znana nam 
od marca nie powtórzyła się. Zarówno 
dzieciom, rodzicom, jak i nauczycie-
lom życzę zdrowego i pomyślnego po-
wrotu do szkół.

Rozmawiał Dominik Górecki
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OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC

o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części miasta Grójca wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

w dniach od 9 września 2020 r. do 7 października 2020 r.

w siedzibie w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
ul. J. Piłsudskiego 47,  pok. Nr 4, w godz. od 8:00 do 15:00.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miejskiej w Grójcu  o przystąpieniu 

do sporządzenia zmian miejscowego planu wymienionych niżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu następujących projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z pro-

gnozami oddziaływania na środowisko:
1. Teren przy ul. Armii Krajowej, drodze krajowej nr 50 i ul. ks. Piotra Skargi,
obejmujący obszar oznaczony w obowiązującym planie symbolem UU4A

(Uchwała Nr XIV/108/19 z dnia 07 października 2019r., o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca).

 2. Teren przy drodze krajowej nr S7, ul. Fabrycznej, ul. Spółdzielczej i ul. Armii Krajowej. obejmujący obszary 
oznaczone w obowiązującym planie symbolami PTU2A i PTU1B.

(Uchwała Nr XIV/109/19 z dnia 07 października 2019r., o  przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca).

 3.  Działka nr 3352/18 przy ul. Relaksowej w Grójcu. 
(Uchwała Nr XV/132/19 z dnia 04 listopada 2019r., o  przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca).
Projekty planów miejscowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do pu-

blicznego wglądu) są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu w Biuletynie 
Informacji Publicznej (https://grojecmiasto.bip.info.pl/).

 Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w nastę-
pujących terminach:

                   Projekt zmiany planu                                                dzień godzina
            Teren przy ul. Armii Krajowej,                                                  01.10.2020        12:00 
drodze krajowej nr 50 i ul. ks. Piotra Skargi

Teren przy drodze krajowej nr S7, ul. Fabrycznej,       01.10.2020        13:00
ul. Spółdzielczej i ul. Armii Krajowej.  
 
Działka nr 3352/18 przy ul. Relaksowej w Grójcu       01.10.2020  14:00

 
w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. J. Piłsudskiego 47 – sala konferencyjna.

Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków 
ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi można wnosić na piśmie do Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z podaniem imienia i nazwiska lub na-
zwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczal-

nym terminie do dnia 21 października 2020 r.
Pisma należy kierować na adres Urzędu Gminy i Miasta, ul. J. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec lub w postaci 

elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: urzad@grojecmiasto.pl lub 
przez platformę ePUAP.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z późniejszymi zmianami) w związku z 
prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i 

czasie wyłożenia projektów ww. zmian planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z 
niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pro-
gnozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitar-

nego w Grójcu, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Zainteresowani udziałem 
w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko, mogą 

składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Burmistrza 
Gminy i Miasta Grójec na adres Urzędu Gminy i Miasta, ul. J. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, ustnie do proto-
kołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności za pomocą poczty elektronicznej 
na adres e-mail email: urzad@grojecmiasto.pl lub przez platformę ePUAP, w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 21 października 2020 r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projek-
tu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
są rozpatrywane przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich skła-
dania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej 

urzędu https://grojecmiasto.bip.info.pl.

Już wkrótce w całej Polsce rozpocznie się Powszechny 
Spis Rolny – obowiązkowy dla każdego użytkownika 
gospodarstwa rolnego. Oto odpowiedzi na podstawowe 
pytania związane z tym ważnym badaniem.

Rolniku, przygotuj się do spisu!

Kiedy odbędzie się spis rolny?
Spis rozpocznie się 1 września i potrwa 3 miesiące, do 30 listo-
pada 2020 r. Dane będą zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.

Kto musi się spisać? 
Spisowi podlegają faktyczni użytkownicy gospodarstw rolnych. 
Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego otrzyma list od Pre-
zesa GUS. Oprócz informacji o obowiązku spisania się, list bę-
dzie zawierać ważne informacje potrzebne do logowania się w 
aplikacji spisowej. Dlatego to pismo należy zachować aż do mo-
mentu spisania się! 

Jak się spisać? 
W Powszechnym Spisie Rolnym 2020 przewidziano trzy meto-
dy do wyboru. Samospis internetowy to kluczowa metoda spi-
sowa i o niej w pierwszej kolejności powinni pomyśleć rolni-
cy. Jest to metoda wygodna, ponieważ spisać się można samo-
dzielnie w domu przez komputer lub telefon z dostępem do In-
ternetu, w dogodnym dla siebie momencie. Dla rolników, którzy 
nie posiadają komputera lub telefonu z dostępem do Internetu, 
planowane jest przygotowanie na czas spisu Gminnego Punktu 
Spisowego - w budynku Urzędu Gminy i Miasta Grójec w po-
koju nr 5. Jeśli rolnik z jakichś ważnych powodów nie może lub 
nie chce spisać się przez Internet, powinien zadzwonić na infoli-
nię spisową (pod numer 22 279 99 99) i spisać się przez telefon. 
Rolnik, który nie skorzysta z żadnej z obu wspomnianych opcji 
(Internet lub telefon), może spodziewać się wizyty rachmistrza. 
Rolnicy powinni pamiętać, że w takim przypadku nie będą już 
mogli odmówić udzielenia odpowiedzi i przełożyć tego na inny 
termin. Rachmistrze rozpoczną pracę 1 października 2020 r.

Dlaczego spis rolny jest potrzebny? 
Powszechny Spis Rolny jest organizowany co 10 lat. Jako ba-
danie obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne w kraju jest je-
dynym źródłem informacji pozwalającym na ocenę stanu pol-
skiego rolnictwa. Samym rolnikom wyniki spisu pozwolą oce-
nić zmiany w produkcji roślinnej i zwierzęcej mające wpływ na 
opłacalność ich produkcji.

Gdzie szukać informacji? 
Podstawowym źródłem informacji o Powszechnym Spisie Rol-
nym 2020 jest strona internetowa https://spisrolny.gov.pl/. War-
to też na bieżąco śledzić stronę internetową lub konta społecz-
nościowe (Facebook) urzędu gminy oraz Urzędu Statystyczne-
go w Warszawie.
Ponadto od 17 sierpnia 2020 r. wsparcie i pomoc uzyskamy 
dzwoniąc na infolinię spisową pod numer: 22 279 99 99.Więcej 
informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl
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Wczesna wiosna 
upłynęła nam 
pod znakiem tzw. 
lockdownu. Za-

mknięto wtedy wszystko, co 
da się zamknąć. Wprowadzono 
liczne zakazy, obostrzenia i wy-
tyczne. Te decyzje naród przy-
jął z umiarkowanym zrozumie-
niem. W końcu dla wszystkich 
była to nowa sytuacja, polegają-
ca na walce z nieznanym i nie-
widzialnym wrogiem. Ale życie 
nie znosi próżni, toteż wspania-
łomyślnie zarządzono powrót 
do prawie normalności. Złośli-
wi powiedzą, że władzom ła-
twiej było luzować sytuację, bo 
zbliżały się wybory prezydenc-
kie, które przecież wiążą się ze 
spotkaniami i namawianiem lu-
dzi do pójścia do urn. Jednak, 
niezależnie od motywacji, od-
mrożenie gospodarki było ko-
niecznością. Z wirusem trzeba 
po prostu żyć. 

Maseczki na weselach?
Niespodziewanie tuż po wybo-
rach nastąpił nagły wzrost za-
chorowań (czyżby przed gło-
sowaniem statystyka była ła-
godniejsza?). Winne temu, jak 
obwieściły media, są wese-
la, gdzie o dystansie społecz-
nym i maseczkach nie może być 
mowy. 
Coraz głośniej o dodatkowych 
obostrzeniach obowiązujących 
weselników. O ile rejestr we-
sel wydaje się być logiczny, o 
tyle pomysł nakazu noszenia 
maseczek podczas imprez i za-
kaz uczestnictwa w nich senio-
rów – już niezbyt. Jak bawić się 
z zasłoniętą twarzą? A co jeśli 
rodzice młodych są seniorami? 
Czy nie mogą być na weselu 
swoich dzieci? 
Swoją drogą cicho o zakaże-
niach wyborczych. Czy to moż-
liwe, że nikt nie zaraził się na 
wiecach kandydatów? Co praw-
da, osoba zakażona, nie wie-
dząc zapewne o tym, że nosi w 
sobie wirusa, uczestniczyła w 
spotkaniu z prezydentem w Od-
rzywole. Nie wiemy jednak, czy 
ktoś jeszcze, celebrując wybor-
cze zwycięstwo PAD, został za-
rażony.

Efekt maseczek
Wiele uwagi poświęcamy też 
kwestii maseczek. Jest ich tyle 
rodzajów, że w zasadzie nie 

Wirusie, daj żyć!

sposób określić, czy oddycha-
jąc przez nie, chronimy się 
przed koronawirusem. Sami 
obywatele nie wiedzą, co mają 
o tym myśleć. Ale jak może być 
inaczej, skoro sam były już mi-
nister zdrowia i autorytet me-
dyczny dr Łukasz Szumowski 
najpierw stwierdził, że masecz-
ki nic nie dają, a potem kazał je 
nosić wszystkim. Można jed-
nak pokusić się o stwierdzenie, 
że maseczki przynoszą jakiś 
efekt – otóż, mając je na twa-
rzy, mniej chętnie rozmawiamy 
z innymi (albo nawet czasem 
ich nie poznajemy).

Cztery kolory
Ciekawie wygląda kwestia czer-
wonych i żółtych stref, gdzie 
obowiązują dodatkowe rygo-
ry reżimu sanitarnego. Ponad-
to, jest też lista różowa, na któ-
rej są „powiaty zagrożone do-
datkowymi obostrzeniami”. W 
tej pierwszej w obecnej chwili 
mamy 7 powiatów, w żółtej – 
12, zaś w różowej – 7. 
Nie do końca wiadomo, jakimi 
kryteriami kieruje się Minister-
stwo Zdrowia, usuwając bądź 
dodając jakiś obszar na daną li-
stę. Na przykład powiat lipski 
nie był na różowej ani na żół-
tej, natomiast od razu włączono 
go do czerwonej. Z kolei powiat 
limanowski, który do tej pory 
był oznaczony kolorem żółtym, 
spadł do zielonej strefy (tu nie 
ma dodatkowych zakazów). ”To 
o tyle ciekawe, że żeby wydo-
stać się z żółtej strefy liczba no-
wych przypadków w powiecie 
limanowskim w ciągu 14 dni 
musiałaby być mniejsza niż 80. 
Tymczasem w ciągu ostatnich 
dwóch tygodni odnotowano tam 
114 nowych przypadków koro-
nawirusa” – pisze Głos 24 Ma-
łopolska. 
Do nieco komicznej sytuacji 
związanej z kolorowymi ozna-
czeniami doszło na terenie Ślą-
ska, gdzie granice pomiędzy 
jednym miastem a drugim są 
niemal niezauważalne. Po jed-
nej stronie ulicy znajduje się 
Ruda Śląska, wcześniej będą-
ca w strefie czerwonej, a teraz 
już w żółtej. Kilka metrów da-
lej, po drugiej stronie dalej, jest 
już Zabrze, które jest „zielone”. 
Mieszkańcy łatwo radzą sobie 
z restrykcjami. Chcesz pospa-
cerować bez maseczki albo po-
ćwiczyć na siłowni? Wystarczy, 
że opuścisz Rybnik (strefa czer-
wona) i pojedziesz, kilkanaście 
kilometrów dalej, na przykład 
do Knurowa lub do Raciborza, 
które są w strefie zielonej. To 
samo dotyczy wesel – kto może 
przenosi je ze obszarów czer-
wonych i żółtych do zielonych.

Polaku, lecz się sam
Koronawirusowych absurdów 
jest oczywiście więcej. W re-
stauracjach należących do jed-
nej ze słynnych amerykańskich 
sieci nie można siadać przy nie-
których stolikach. „Nie siadać. 
Prosimy, wybierz inny stolik, 
aby zachować dystans” – głosi 
naklejka umieszczona na stoli-

ku. Natomiast nikt nie zaprzą-
ta sobie głowy kwestią dystan-
su, gdy ludzie kilka metrów da-
lej tłumnie czekają na odbiór 
zamówienia. 
Inny przykład pochodzi z PKP 
Intercity. System sprzedaży bi-
letów na pociąg jest tak skon-
struowany, że jeden wagon jest 
praktycznie pusty, a w drugim 
ludzie są wręcz upchani. Od-
setek pustych miejsc jest? Jest! 
Spółka zapowiedziała zmiany w 
systemie, więc miejmy nadzie-
ję, że wkrótce rozmieszczenie 
pasażerów przejdzie do strefy 
zdroworozsądkowej.
Dość zabawnie jest podczas te-

leporad lekarskich. Często wy-
gląda to tak, że pacjent sam su-
geruje lekarzowi, jakie lekar-
stwo powinien mu przepisać (w 
myśl zasady: Polaku, lecz się 
sam). Jak pomoże, to świetnie. 
Gorzej, gdy zaszkodzi. Jesz-
cze gorzej, gdy przez trudności 
z dostaniem się do specjalisty, 
zaniedbamy jakąś dolegliwość. 
Zapewne nikt nigdy nie poli-
czy, ile jest ofiar koronawirusa, 
które zmarły nie bezpośrednio z 
powodu COVID-19, a właśnie 
przez brak opieki. 

Rozsądek i spokój
Obostrzenia i związane z nimi 

absurdy często śmieszą, czasem 
denerwują, ale wyciskają też 
łzy. Włączenie danego obsza-
ru do strefy czerwonej ma po-
ważne konsekwencje dla przed-
siębiorców, którzy i tak już wie-
le przeszli w trakcie ogólnopol-
skiego lockdownu. Tymczasem, 
jak twierdzi wiceminister finan-
sów Piotr Patkowski, możliwe 
jest kolejne zamrożenie gospo-
darki, przypominające to wio-
senne. 
Wydarzenia ostatnich kilku 
miesięcy pokazują, że zamknię-
cie wszystkiego nie jest roz-
wiązaniem problemu. Owszem, 
ograniczyło ono tymczasowo 
liczbę zakażeń i zapobiegło sy-
tuacji, w jakiej znalazły się pół-
nocne Włochy, gdzie trzeba 
było decydować kogo ratować, 
a kogo nie. Pandemii jednak nie 
udało się wygasić. Zachorowań 
wciąż jest dużo. Wirus przenosi 
się bardzo łatwo, więc wszystko 
wskazuje na to, że dopóki ludz-
kość nie znajdzie szczepion-
ki, będzie wyraźnie obecny w 
naszym życiu. A kolejny lock-
down doprowadzi jedynie do 
tymczasowego spadku zakażeń 
i gigantycznych problemów ko-
lejnych przedsiębiorstw.
Życie musi toczyć się dalej. Bez 
histerii, ale z rozsądkiem i spo-
kojem. Tylko zdrowy rozsądek i 
spokój mogą nas uratować. 

Dominik Górecki 

Gdyby Tuwim i Słonimski wciąż stąpali po tej ziemi i 
obserwowali światowe zmagania z koronawirusem, 
najpewniej mieliby inspirację do tworzenia kolejnych tomów 
„W oparach absurdu”.
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W sobotę 4 lipca ba-
wiono się podczas 
Bajkowego Pikni-
ku Rodzinnego w 

Ogródku Jordanowskim. Można 
było zjechać na wielkim dmu-
chańcu Królowej Krainy Lodu, 
pobawić się olbrzymimi bań-
kami mydlanymi, zrobić sobie 
bajkowy makijaż, zagrać w pił-
kę nożną z Czerwonym Kap-
turkiem, objadać się łakociami. 
Wręczono nagrody  – za prace 
plastyczne – uczestnikom  kon-
kursu  fejsbukowego  „Mój czas 
wolny w czasie pandemii". O 
oprawę muzyczną zadbała or-
kiestra dęta OSP  Grójec. 
Wieczorem tego samego dnia 
– w ramach kina plenerowego 
"Pod gwiazdami" – wyemito-
wano na pompowanym ekranie 
pneumatycznym film muzycz-
ny  „Moja gwiazda: TeenSpirit". 
Dla widzów przygotowano leża-
ki.  Było bajkowo i nastrojowo.
Następny  seans kina „Pod 
Gwiazdami” odbył się 16 lip-
ca, kiedy to obok hali sporto-
wej „Spartakus” zaprezentowa-
no polską komedię „Kochaj”.
Z kolei 14 sierpnia, z inicjatywy 
Centrum Rozpoznania i Wspar-
cia Walki Radioelektronicznej, 
we współpracy z Burmistrzem 
Gminy i Miasta Grójec, Klubem 
Strzeleckim „Cel” oraz Grójec-
kim Ośrodkiem Kultury, zorga-
nizowano  uroczystości związa-
ne z setną rocznicą zwycięskiej 
Bitwy Warszawskiej, zwanej 
„Cudem nad Wisłą”. Tego wie-
czoru  w ramach kina plenero-

wego pokazano film „1920 Bi-
twa Warszawska”.
W niedzielne przedpołudnie 23 
sierpnia przenieśliśmy się wraz 
z naszymi milusińskimi do da-
lekiej Azji. Podczas muzycznej 
wycieczki dzieci poznały tra-
dycyjne instrumenty i  muzykę 
chińską. Po koncercie w Gale-
rii GOK zaaranżowano plastycz-
ne warsztaty malowania manda-
li etnicznej. 
28 sierpnia w piątek dzieci obej-
rzały przedstawienie „Legenda 
o Smoku Wawelskim", a następ-
nego dnia w Ogródku Jordanow-
skim wyświetlono dla najmłod-
szych  film „Wakacje Mikołaja”.   
1 września, w 81. rocznicę wybu-
chu II Wojny Światowej, wystą-
pi na naszym rynku zespół Jan-
ka Młynarskiego WARSZAW-
SKIE COMBO TANECZNE z 
repertuarem dawnych szlagie-
rów przedwojennej Warszawy. 
Po koncercie w sali widowisko-
wej GOK odbędzie się projekcja 
filmu niemego ,,Ponad Śnieg” z 
muzyką na żywo w wykonaniu 
zespołu (trio) Waldemara Ry-
chłego.
Na zakończenie lata, 12 wrze-
śnia, zapraszamy na grójecki ry-
nek na Piknik Rodzinny „Dmu-
chawce, latawce… Rock”, pod-
czas którego będzie można obej-
rzeć przedstawienie Teatru Ma-
ska „Na misiowych urodzinach” 
oraz aktorsko-muzyczny show 
„Sceniczne Metamorfozy Mro-
tek&Gmitrzuk”, a także poba-
wić się na dmuchanych zjeż-
dżalniach. Wieczorem zaprasza-

Wakacje z Grójeckim Ośrodkiem Kultury
Oferta wydarzeń i zajęć dla dzieci oraz młodzieży w Grójeckim Ośrodku Kultury była tego lata nieco okrojona 
z uwagi na stan epidemiologiczny. Ale pracownicy na czele z dyrektor GOK-u robili, co mogli, aby urozmaicić 
ten czas mieszkańcom gminy Grójec.  

my na rockowy blok koncerto-
wy na placu Wolności.
Ponadto 29 sierpnia ruszyły u 
nas bezpłatne Warsztaty Robo-
tyki, podczas których dzieci na-

uczą się programowania robo-
tów LEGO WeDo 2.0, a od 12 
września zapraszamy do wzięcia 
udziału w Warsztatach Akade-
mii Odkrywców, w trakcie któ-

rych młodzi odkrywcy pozna-
ją krainę przedmiotów ścisłych, 
zgłębią tajniki fizyki, chemii i 
biologii.

Grójecki Ośrodek Kultury

Podczas wakacji z GOK zieci bawiły się znakomicie

Podczas seansu kina plenerowego wyemitowano film "Teen spirit"
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Malowany świat seniora
W sobotę 12 września w godzinach 12:00 – 14:00 w Pracowni 
PAADM  odbędzie się otwarcie wystawy prac pań z grupy Ma-
lowany Świat Seniora. Prezentowane obrazy powstały w trak-
cie cyklu warsztatów malarskich w ramach projektu pt. „Ma-
lowane Pędzlem”.  Siedem dwugodzinnych zajęć połączonych 
było z elementami edukacyjnymi, m.in. z historii sztuki. Odbyły 
się również zajęcia w plenerze na terenie Grójca. 

Tematem przewodnim wystawy jest inspiracja twórczością mi-
strzów. Seniorki wczuwały się w nastroje i przeżycia, które nio-
są ze sobą obrazy stworzone przez znanych malarzy:  Tadeusza 
Makowskiego i Edvarda Muncha, czy też bardziej nam współcze-
snych: Jerzego Nowosielskiego, Mariana Czaplę,  Ewę Kunicką 
czy Nicego Vasileva. Tradycyjne przedstawienia i awangardowe 
propozycje malarskie zainspirowały uczestniczki do odkrywania 
własnego języka wyrazu. 

Nowe rozwiązania techniczne
Warsztaty malarskie umożliwiły uczestniczkom bliższe zapo-
znanie się z szerokim wachlarzem technik malarskich i rysunko-
wych na papierze, płótnie oraz na materiale. Poza powstałą pod-
czas pierwszych zajęć „poezją znalezioną”, seniorki poznały nowe 
rozwiązania warsztatowe oraz sposoby łączenia różnych me-
diów. Nowym doświadczeniem było tworzenie kolaży w forma-
cie A2 z użyciem unikalnych marmurków (powstałych w techni-
ce olejnej), mieszając odpowiednio farby od matowych temper 
po błyszczące akryle lejące z użyciem kleju PVA, silikonu oraz me-
dium do spękań. Część elementów wykończono przy użyciu ko-
lorowych markerów oraz pasteli. Powstałe w ten sposób obra-
zy są wyraziste i atrakcyjne również pod względem uzyskanych 
struktur. 
W myśl Gustava Klimta: „Jeśli ktokolwiek chce mnie zrozumieć, 
powinien uważnie patrzeć na moje obrazy”,  uczestniczki miały 
możliwość obserwacji własnych wyborów tematów i formy wy-
powiedzi wizualnej. By móc bardziej wyrazić się na zewnątrz, w 
życiu codziennym, stworzyły również formy użytkowe, malując 
przeróżne motywy na torbach czy koszulkach. 

W plenerze
Nowym doświadczeniem dla grupy Malowany Świat Seniora był 
udział w plenerze malarskim na terenie Grójca w ogrodzie jed-
nej z uczestniczek. W kameralnej, bezpiecznej atmosferze senior-
ki z przejęciem tworzyły swoje pierwsze pejzaże z natury, wyra-
biając umiejętności wnikliwej obserwacji i analizy rzeczywistości. 
Każda z Pań otoczona została indywidualną opieką artystyczną. 
Były rozmowy o specyfice pracy w plenerze, o zmieniającym się 
świetle, ulotności zjawisk, relacji koloru światła i cienia oraz o per-
spektywie powietrznej. Zadanie to realizowano przy użyciu tech-
nik takich jak: gwasz, tempera oraz pastele olejne rozcieńczane 
w wodzie, malowane na papierze do akwareli. 

Zachęcam do odwiedzenia wystawy prac Pań Seniorek z gru-
py Malowany Świat Seniora w sobotę 12 września w godzinach 
12:00 – 14:00. Będzie można spotkać się autorkami wystawy, któ-
rymi są: Hanna Gaweł, Maria Kuhnke, Elżbieta Malinowska, Bar-
bara Szewczyk, Łucja Władzińska. 

Wystawa będzie dostępna do 2 października, czynna od ponie-
działku do piątku w godz: pon. 12:00 - 20:00, wt. 12:00 - 15:00, śr. 
12:00 - 20:00, czw. 12:00 - 20:00, pt. 12:00 - 15:00 w Pracowni Ar-
tystycznej PAADM, ul. Bankowa 3/7 (wejście od podwórka, 2 pię-
tro) w Grójcu.

Wsparcia finansowego na  zakup materiałów niezbędnych do 
wykonania prac plastycznych udzieliło Stowarzyszenie Radom-
skie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Radomiu, które na 
podstawie umowy zawartej z Mazowieckim Centrum Polityki 
Społecznej przekazuje środki w formie bonu społecznego na re-
alizację inicjatyw społecznych.
                                                  Opieka artystyczna: Anna Merska-Mitan 

NASZE WYSTAWYBilans bieżący
Możliwość owocowania w różnych 
miejscach jednocześnie daje 
satysfakcję i siły  do dalszego, w 
sensie pozytywnym oczywiście, 
przeszkadzania światu. Tak jest 
teraz właśnie w przypadku  poety 
Kazimierza Kochańskiego, o czym 
świadczy choćby kilka wybranych 
faktów z ostatnich tygodni.

Jakże często, aż sam się dziwi, w 
jego życiu wydarza się coś pięk-
nego. „Kaziowe  słowa” płyną z 
płyt, z filmików na YouTubie,  z 

książek, z gazet, owocując, czyli wy-
wołując uśmiechy, refleksje i wzrusze-
nia, a przy okazji promując także Gró-
jec, i to daleko poza granicami miasta, 
powiatu czy Mazowsza. 

Trzy piosenki
Ukazała się płyta duetu Yanistan. Two-
rzą go: Janusz Kasprowicz – muzyk, 
kompozytor, autor tekstów, wokali-
sta, śpiewający specyficznym, ochry-
płym głosem, oraz Stanisław Marin-
czenko – multiinstrumentalista. Arty-
ści mają w repertuarze utwory: L. Co-
hena, J. Kaczmarskiego, zespołu Ti-
ger Lillies, T. Waitsa i W. Wysockie-
go, a także oryginalne – napisane do 
wierszy m.in. A. Bursy, J. Kasprowi-
cza  oraz własnych tekstów. Na płycie 
zatytułowanej tak jak nazwa zespołu, 
czyli „Yanistan”, znajdujemy trzy pio-
senki z tekstami Kazimierza Kochań-
skiego: „Swoje wiem”, „Nowomo-
wa”, „Dryft”. 

Raba Wyżna
Poeta  zaistniał w Rabie Wyżnej, wiel-
kiej wsi, liczącej ponad 4 tys. miesz-
kańców, czyli dwa razy tyle co nasza 
Mogielnica (miasto), położonej w wo-
jewództwie małopolskim, w powiecie 

nowotarskim, nad rzeką Rabą, w Ko-
tlinie Rabczańskiej. Wspaniałą  robotę  
wykonuje tam Joanna Słodyczka, ab-
solwentka Informacji Naukowej i Bi-
bliotekoznawstwa na Akademii Pe-
dagogicznej w Krakowie, szefowa  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Ra-
bie Wyżnej, poetka, mająca za mot-
to słowa J. Czechowicza: „Kto czy-
ta – żyje wielokrotnie”. Oczywiście, 
im lepsza lektura, tym większa wie-
lokrotność życia. Zatem nie dziwi, że 
pani Joanna – w ramach inicjatywy 
„Czytanie w czasach zarazy" – zinter-
pretowała magiczne wiersze pana Ka-
zimierza: „Bez niedomówień”, „Janta-
rowo”, „Na rozstaju”. 

Ameryka i Grójec
Jego twórczość prezentowały czasopi-

sma "Polonia" (dwutygodnik spo-
łeczno-kulturalny w Connecticut)  
oraz "Przypływ" (magazyn literac-
ki  południowej Florydy). Szkoda 
tylko, że z powodu pandemii nie 
udało się rozstrzygnąć 40. – ju-
bileuszowej – edycji Ogólnopol-
skiego Konkursu Poetyckiego o 
Laur Jabłoni. 
– A zorganizowałem już, na prośbę 
MGBP w Grójcu, najlepsze z moż-
liwych jury. Uroczystość obcho-
dów 40-lecia konkursu, planowa-
ną na wrzesień, dopełnić miała sto-
sowna publikacja – bilansuje ostat-
nie tygodnie Kazimierz Kochański, 
zapraszając tymczasem na prowa-
dzoną/administrowaną  przez siebie  
stronę Zarządu Głównego Związku 
Literatów Polskich, obchodzącego 
w tym roku, za sprawą Stefana Że-
romskiego, 100. rocznicę powsta-
nia.                     Remigiusz Matyjas
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Wojny czy zarazy niejednokrotnie 
stanowiły cezurę dziejów. Za taką 
uznana  zostanie kiedyś pandemia 
koronawirusa, z którą przyszło nam 
jakże gorzko się zaprzyjaźnić? Czy 
ostatnie sześć miesięcy to okres w 
zupełności stracony, czy może jednak 
okazał się on dla nas także szansą na 
zgłębienie prawdy o samym sobie i o 
świecie?

Tej prawdy – w swej sztu-
ce i przez nią – poszukuje 
Agnieszka Cecylia Kazała, 
malarka mieszkająca w Grój-

cu, nauczycielka plastyki w Szkole Ka-
nadyjskiej w Warszawie, prowadząca 

O poszukiwaniu prawdy w czasach pandemii
w Grójeckim Ośrodku Kultury Takie 
Tam Warsztaty. 
Pandemia pozbawiła jej tego, co ko-
cha: żywej pracy z młodzieżą, lasu i 
podróży.
– To już nie ten sam świat. Klasycz-
ną  lekcję plastyki zastąpiono zdal-
nym nauczaniem, więc prowadziłam 
zajęcia on-line przy pomocy kompu-
tera i dodatkowo przygotowywałam 
dla moich uczniów filmiki instrukta-
żowe. Wczoraj witaliśmy się podając 
sobie ręce, a dziś machamy do  sobie 
z daleka na ulicy, bo tak bezpieczniej. 
Zaczęliśmy się siebie bać.  A gdy jesz-
cze zamknięto lasy, nie wytrzymałam 

– wyznaje  pani Agnieszka.
Co  zrobiła? Zaczęła malować w tech-
nice mieszanej (akryl i pastel) autopor-
trety. Jeden z nich,  zatytułowany „Dia-
ry of my sadness” („Pamiętnik moje-
go smutku”), ukazuje ją w stanie wy-
sokiego zaniepokojenia postępującym 
na naszych oczach procesem rozpły-
wania się świata. Z tego bólu i smut-
ku, w zdawałoby się odwiecznej me-
lancholii, zrodziły się następne dzieła, 
wszystkie w arcytrudnej  technice  bati-
ku:  Kind of transition”  („Rodzaj przej-
ścia”), „The way” („Droga”), „Wave of 
stones” („Fala kamieni”), „Rebuilding” 
(„Odbudowa”), „Looked down from 
the sky” („Spojrzał z nieba”), „Some-
where between Heaven and Earth” 
(„Gdzieś pomiędzy Niebem a Zie-
mią”), „Melting away” („Rozpływając 
się”), „Falling” („Spadanie”), „Scatte-
red” („Rozproszony”), „Here comes 
the sun” („Nadchodzi słońce”). 
- Ucząc w szkole w Warszawie  i pro-
wadząc warsztaty w Grójcu, mając 
przecież i inne obowiązki, do tej pory 
malowałam głównie  wieczorami albo 
nocami. Nagle oto, dzięki okrutnej 
pandemii, otrzymałam więcej czasu na 
malowanie, utwierdzając się w prze-
konaniu, że właśnie w ten sposób chcę 
dociekać prawdy – tłumaczy autorka 
niezwykłego cyklu prac o przemijaniu, 
zainspirowanego pandemią.  
Przemijanie, w filozofii  Agnieszki Ce-
cylii Kazały, nie jest destrukcją, po pro-
stu rozpływamy się, raz smutni, raz za-
gubieni, innym razem – za Beatlesami 
–  pełni wiary w to, że słońce wkrótce  
dla nas zaświeci.

Remigiusz Matyjas
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Ułan z Janówka
Dokończenie ze s. 1
Walenty Sygnarek, najstarszy syn 
Piotra, urodzony 4 lutego 1845 r., ko-
wal, ożeniwszy się 19 listopada 1865 
r. z 16-letnią Marianną Lewandow-
ską, przeniósł się z Kącina do gro-
du ks. Skargi, gdzie, jak wielu ów-
czesnych mieszczan, nie wstydził 
się być rolnikiem. W marcu 1912 
r. umarła mu żona, a już we wrze-
śniu tego roku powiódł do ołtarza 
47-letnią wdowę, Zofię z Nowickich 
Zwierzchowską. A jego bracia? An-
drzej gospodarował w Kącinie, Roch 
w Słomczynie, a Jakub w Janówku.  

Śmierć ojca
Jakub Sygnarek, ojciec Władysła-
wa, urodził się 14 listopada 1860 r. w 
Kącinie. Umiał się podpisać. Mając 
29 lat, ożenił się  z 16-letnią Julian-
ną Kataną z Grudzkowoli. Małżon-
kowie osiedli na własnym gospodar-
stwie w Janówku, gdzie w sierpniu 
1890 r. przyszedł na świat ich pier-
worodny syn, Jan. Julianna Sygna-
rek  urodziła jeszcze: Stanisława, He-
lenę, Władysława, Katarzynę, Bro-
nisława, Józefa, Aleksandra, Stefa-
na  i Antoniego. We wczesnym dzie-
ciństwie do grona aniołków dołączy-
li  Bronek i Józio, toteż  Jakub Sygna-
rek, wydając z siebie ostatnie tchnie-
nie w majowy wieczór 1907 r., w 
wieku 46 lat, pozostawiał  po sobie 
34-letnią wdowę wraz z ośmiorgiem 
dzieci, z  których najstarsze miało 17 
lat, a najmłodsze rok. 
– Jezusie Nazareński, jak utrzymać 
gospodarstwo? Jak wyżywić, wy-
chować, opłacić naukę dzieci? – roz-
paczała przed świętym obrazem 
wdowa.

Za chlebem
Dla wszystkich nie mogło wystar-
czyć w Janówku chleba. Władysław 
Sygnarek, urodzony w 1894 r., ciem-
ny blondyn, o piwnych oczach, śred-
niego wzrostu, mając 16 lat,  wyje-
chał  do Warszawy, znajdując stancję  
u wuja Jana Raka, noszącego prze-
działek na środku głowy i podkrę-
cane wąsy. Pracował, każdą wolną 
chwilę wykorzystując na naukę. Ze-
tknął się z ideą niepodległościową, 
przynależąc zapewne  do tajnej orga-
nizacji. Znajdując się pod wpływem 
popularnej wtedy idei jedności Sło-
wian, winą za rozbiory Polski obar-
czał nie Rosjan, lecz Niemców.
– Niemcy w maskach rosyjskich, jak  
Katarzyna II, Niemka ze Szczecina 
na carskim tronie, już  w drugiej po-
łowie XVIII w. prowadzili swój pod-
stępny Drang nach Osten – twierdził.  

Misja
Gdy w 1914 r. wybuchła wielka woj-
na, Władysław Sygnarek zjawił się 
w rodzinnym Janówku, żeby  agi-
tować młodzież w wieku poboro-
wym do wstępowania na ochotnika  
do tworzonego za zgodą władz car-
skich  Legionu Puławskiego, mają-
cego walczyć, u boku Rosjan, z pań-
stwami centralnymi. Jego młodszy 
brat, Antek, w 1914 r. mający osiem 
lat, zapamiętał, iż Władek z grupą 
młodzieży wyruszył w  bliżej nie-
określonym kierunku. Poszedł z nim 
m.in. jeden z Maliszewskich, który 
po  kilku tygodniach, utraciwszy ko-
nia, wrócił do domu na pieszo.

Matczyne troski
Władek przepadł jak kamień w 
wodę. Stasiek, jako poddany Mikoła-
ja II, służąc w carskiej kawalerii, do-
stał się do niemieckiej niewoli.  Janek 

zginął w 1916 r. podczas wybuchu w 
jednej z podgrójeckich gorzelni. Hela  
była kaleką, a Stefek i Antek chodzi-
li do szkoły. Zarobkował tylko Olek, 
pracując w fabryce narzędzi rolni-
czych Leżańskiego w Grójcu. 
– Co z Władkiem? – myślała z niepo-
kojem podczas wieczornej modlitwy  
Julianna Sygnarek.

Dowborczyk
A on dzielnie walczył, o czym świad-
czy przyznany mu przez Rosjan 
Krzyż św. Jerzego. Zapewne  wstą-
pił na ochotnika do szwadronu uła-
nów przy Legionie Puławskim, prze-
kształconego w 1916 r. w Polski 
Dywizjon Ułański Brygady Strzel-
ców Polskich, a w kwietniu 1917 r. 
w 1. Pułk Ułanów. Pułk ten nazwa-
ny jest krechowieckim, albowiem 
swój pierwszy zwycięski bój stoczył 
27 lipca 1917 r. pod ukraińską wsią 
Krechowce, powstrzymując natarcie 
Niemców na Stanisławów. Po bitwie 
pułk wycofał się do Besarabii, skąd 
przemieścił się do miejsca koncen-
tracji 1. Korpusu Polskiego w rejonie 
Mińska i Bobrujska, stanowiącego 
jakby wyspę obleganą przez Niem-
ców i bolszewików. Właśnie w twier-
dzy Bobrujsk w 1918 r. Władysław  
Sygnarek zrobił sobie zdjęcie, na któ-
rym widzimy go w mundurze ka-
prala 1. Pułku Ułanów. 3 lipca 1918 
r. dowództwo 1. Korpusu Polskiego 
potwierdziło, że Sygnarek – „jako 
należący do składu Korpusu przed 
dniem 11 marca 1918 roku i uczest-
niczący w walkach za Niepodległość 
Polski i Wolność Polskiego Naro-
du” – ma prawo nosić krzyż z orłem, 
tarczą i mieczami. Pod dokumentem 
podpisał się  dowódca korpusu, gene-
rał porucznik Józef Dowbor-Muśnic-
ki. Jego żołnierzy, takich  jak wnuk 
Piotra Zychnarka vel Sygnarka, zwa-
no później Dowborczykami. 

Powroty
Na podstawie umów z dowództwem 
niemieckim z 21 maja 1918 I. Kor-
pus Polski rozformowano. Ułani tra-
fili do niewoli niemieckiej, z któ-
rej byli  grupami uwalniani i wraca-
li do domów.  Około połowy czerwca 
1918 r. do domu w Janówku wszedł 
mężczyzna w wojskowym unifor-
mie, w długich butach z ostrogami.
– Władek!!! – wykrzyknęła Julianna 
Sygnarek.
Na obiad zaserwowała synowi za-
cierki z mlekiem i ziemniaki ze sło-
niną. A w październiku wrócił z nie-
woli niemieckiej  Stasiek, chory, wy-
mizerowany. 

Randki z Polską
Władek, schowawszy mundur do  
szafy, założył garnitur, w którym zro-
bił sobie zdjęcie w Warszawie,  po 

czym w albumie ze zdjęciami napi-
sał prorocze słowa: „Kto kocha Oj-
czyznę, nie boi się śmierci, bo ona 
słodką jest”. Jako Dowborczyk, czyli  
element podejrzany politycznie,  su-
miennie wypełniał obowiązek mel-
dowania się w Grójcu, czym zy-
skał sobie u szefa żandarmów przy-
domek: „grzeczna chlopaka”. Gdy-
by niemiecka żandarmeria wiedzia-
ła, czym tak naprawdę w grójeckiej 
okolicy zajmuje się Sygnarek, od 
razu zmieniałaby o nim zdanie. Ale 
tego, gdzie znika wieczorami, nie 
wiedzieli nawet domownicy. 
–  Pora się żenić, mamo, więc łażę do 
dziewuchy – zażartował.
Najmłodszy z braci, Antek, dla któ-
rego Władek był  wielkim autoryte-
tem, wyczuwał, że owa dziewucha 
ma na imię: Polska. Od lipca 1918 r., 
jak czytamy w zaświadczeniu wyda-
nym 3 lutego 1937 r. przez grójeckie-
go burmistrza Tadeusza Olszewskie-
go, b. komendanta 14. Obwodu Pol-
skiej Organizacji Wojskowej, Wła-
dysław Sygnarek działał w POW, or-
ganizacji przygotowującej młodzież 
do walki o wolną Polskę. Miejscowa  
konspiracja potrzebowała kogoś ta-
kiego jak on. 

Grójecka kawaleria
11 listopada 1918 r.  Sygnarek ode-
grał dużą rolę w rozbrojeniu Niem-
ców  w Grójcu. Następnego dnia całe 
miasto opowiadało, jak wywiódł w 
pole komendanta żandarmerii. Nie 
czekając na dowody uznania, wie-
dząc, że dzień 11 listopada jedynie 
początkuje proces tworzenia się nie-
podległego państwa, od razu wziął 
się za organizowanie  oddziału jazdy. 
Wśród około 40 jeźdźców, wywo-
dzących się z  młodzieży,  znaleźli się 
zapewne: Tadeusz Mankiewicz, An-
toni Ostaszewski i Stanisław Stud-
niarek.  
Jesienią 1918 r. nasz skromny boha-
ter  po raz kolejny  opuścił   rodzinny 

Władysław Sygnarek
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dom. Siwa maść konia stopiła się z 
bielą padającego śniegu, kiedy jechał 
przez pola w kierunku Krobowa, a 
mama czyniła za nim znam krzyża. 

Wspólnie z radomianami
Władysław Sygnarek na czele sfor-
mowanego przez siebie oddziału wy-
ruszył w  kierunku Radomia, gdzie 
też tworzyła się polska kawaleria. 
Po kilku dniach Stasiek przyniósł do 
domu wiadomość: radomianie, my-
śląc, że zbliżają się Niemcy, zajęli 
stanowiska i otworzyli ogień. 
– Dzięki rozwadze Władka nie doszło 
do bratobójczej walki – tłumaczył. 
W końcu grójczanie i radomianie po-
łączyli się w jedną jednostkę o na-
zwie Samodzielny Szwadron Ra-
domski, który uczestniczył  m.in. w 
odsieczy Lwowa. To wyjaśnia, dla-
czego  Władysława Sygnarka uhono-
rowano odznaką pamiątkową „Orlę-
ta” przyznawaną uczestnikom walk 
w obronie miasta Lwowa i Kresów 
Wschodnich podczas wojny polsko-
ukraińskiej. Wiosną 1919 r. kawale-
rzystów skierowano do Pińczowa, 
gdzie ich jednostka weszła w skład 
11. Pułku Ułanów, przerzuconego 
wkrótce na front litewsko-białoru-
ski.  W tym pułku Sygnarek, w stop-
niu plutonowego, przydzielony zo-
stał do 4. szwadronu, awansując po-
tem na wachmistrza. 

Urlop
Zapewne na początku listopada 1919 
r. do Janówka przyszedł list z wia-
domością, że Władek przyjedzie na 
pięciodniowy urlop. Wraz z nim  do 
rodzin zjechali ułani: Mankiewicz,   
Ostaszewski i Studniarek. Sygna-
rek, Ostaszewski i Mankiewicz uda-
li się do  grójeckiego zakładu foto-
graficznego Murillo. Wykonane wte-
dy zdjęcia trzech ułanów długo wi-
siały w gablocie wystawowej, bu-
dząc duże zaciekawienie miejscowe-
go społeczeństwa, a zwłaszcza wy-
rostków marzących o wojennych 
przygodach.  
Drugiego dnia urlopu do domu w 
Janówku przyszło  kilku sąsiadów. 
Narzekali na własną biedę, dziwiąc 
się, że Władek zamiast  żołnierskich 
opowieści serwuje im  pytania  o 
sprawy ogólne, o przyszłość itp. 
– Chcecie słuchać o przygodach 
wojennych? Było ich wiele. Padły 
pode mną cztery konie, a rannego 
siwka z Grójca musiałem zastrzelić, 
by się nie męczył… Żal… Dobrze 
macham szablą, ale szablą się nie 
żywi i nie orze, nią się zabija. Wa-
szej pracy towarzyszy zapach świe-
żo zaoranej roli i świeżego siana, a  
mojej zapach krwi – odpowiedział 
filozoficznie. 

Sen, przewidzenie
 „Plut. Sygnarek Władysław z 11 p. u. 
w bojach Frontu Litewsko-Białoru-
skiego w obronie i ku chwale Ojczy-
zny stoczonych, zasłużył sobie mę-
stwem osobistym i walecznością na 
uznanie i pochwałę w imieniu służby, 
co stwierdzam niniejszym patentem” 
– napisał 21 marca 1920 r. w Wil-
nie generał Stanisław Szeptycki, do-
wódca Frontu Litewsko-Białoruskie-
go. W tym czasie na nielicznych kart-
kach  pocztowych wysyłanych  do 
domu przez Sygnarka oraz Jana Ma-
liszewskiego, sanitariusza ze szpitala 
polowego, był stempel poczty polo-
wej z identycznym numerem. W Ja-
nówku nie wiedziano,  gdzie obaj są.  
–  Śnił mi się Władek, mamo. Jechał 
powozem zarzężonym w czwórkę 
karych koni. Głowę miał zabandażo-
waną, widać było dwie plamy krwi 
na czole – oznajmił 6 czerwca, w nie-
dzielny poranek, spocony Stasiek. 

A w południe przyjechał z Warszawy  
wuj Jan Rak.  
– Gdzie jest Władek? – zapytał na po-
witanie. 
Zdziwił się, że go nie ma. Bo przecież 
rankiem widział  Władka  w Warsza-
wie, najpierw jadącego tramwajem, a 
potem wsiadającego do pociągu do 
Grójca. Machali sobie rękoma. 
– Wsiadłem w następny pociąg i oto 
jestem, a jego nie ma. Gdzie on może 
być? –  zastanawiał się wuj.  

Gazeta
Około połowy czerwca do  Sygnar-
ków  przyszedł wójt gminy Kobylin, 
Walenty Maliszewski z Janówka, oj-
ciec Janka. 
– Władek jest lekko ranny i  przeby-
wa w szpitalu polowym, Janek się 
nim opiekuje – poinformował panią 
Juliannę. 
Tego samego dnia Sygnarkowie do-
wiedzieli się, że Ostaszewscy mają 
gazetę, w której jest coś o Władku. 
Antek pobiegł do Grójca. Pani Osta-
szewska wzdrygała się, niby nie mo-
gła znaleźć gazety, a  gdy nie ustępo-
wał, podała mu „Kurier Warszaw-
ski”.  Na jednej ze stron ujrzał dwie 
duże, wypisane grubym tłustym dru-
kiem klepsydry, podpisane przez  
oficerów i ułanów 4. szwadronu 11.  
Pułku Ułanów. Pierwszą poświęco-
no śp. podporucznikowi Wincente-
mu Ozdze-Stroynowskiemu, a dru-
gą śp. wachmistrzowi Władysła-
wowi Sygnarkowi. Obaj polegli na 
polu chwały 5 czerwca 1920 r. pod 
miejscowością Szczołno, a pocho-
wani  zostali 7 czerwca na cmen-
tarzu parafialnym w Brasławiu pod 
Dyneburgiem. 

Ostatni papieros
Wachmistrz Stanisław Studniarek, 
notabene kawaler Srebrnego Krzyża  
Orderu Virtuti Militari, po powrocie 
do Grójca opowiedział Antkowi Sy-
gnarkowi o okolicznościach śmier-
ci brata. Czerwoni byli w ofensy-
wie. 4 czerwca Władek dowodził 
ubezpieczeniem tylnym pułku. Wy-
znaczywszy tzw. obserwację, skrył 
ułanów za wzniesieniem. Pozwolił 
im zejść z koni i zapalić. Gdy Stud-
niarek zapytał, kto ma papierosa, 
wyjął  z kieszeni papierośnicę, czę-
stując go jednym z dwóch ostatnich 
papierosów. 
– Mnie jeden papieros wystarczy 
– powiedział cicho, z odcieniem 
smutku, jakby coś przeczuwając. 

Dwie kule
Następnego dnia, gdy nacisk nie-
przyjaciela z każdą godziną nara-
stał, szwadron, odesławszy konie 
do tyłu, okopywał się.
– Szło na nas istne mrowie, prowa-
dząc silny ogień maszynowy. Pierw-
szy zginął podporucznik Wincen-
ty Ozga-Stroynowski, a potem dwa  
pociski trafiły w czoło Władka – 
opowiadał ze smutkiem Studniarek.
– Obu zawieziono jednokonnym 
wozem do szpitala polowego, ale 
na ratunek było już za późno – do-
dał Jan Maliszewski, świadek po-
grzebu Stroynowskiego i Sygnarka.

Odmówiła
Maliszewski  przywiózł do Janów-
ka rzeczy Władka. Julianna Sy-
gnarek mocno przytuliła je do ser-
ca. Zdjęcie syna wraz z medala-
mi, wśród których znalazł się nada-
ny pośmiertnie Krzyż Walecz-
nych, oprawiła w ramki i powiesi-
ła na ścianie swojego pokoju. Gdy 
po latach zaproponowano jej rentę 
po synu – bohaterze, nie chciała jej 
przyjąć.             

Remigiusz Matyjas 



ŻYCIE GRÓJCA  |           SIERPIEŃ 2020 HISTORIA 11

Generał Józef Haller, ge-
neralny inspektor Armii 
Ochotniczej, szef Obywa-
telskiego Komitetu Wy-

konawczego Obrony Państwa, 18 lip-
ca 1920 r. mianował pełnomocnikiem 
Obywatelskiego Komitetu Wojewódz-
kiego Obrony Państwa na powiat gró-
jecki ziemianina Władysława Lesz-
czyńskiego z Kopanej. 

Komitet powiatowy
Już 22 lipca w Grójcu ukonstytuował 
się Obywatelski Komitet Powiatowy 
Obrony Państwa (OKPOP) w skła-
dzie: ziemianin Władysław Leszczyń-
ski z Kopanej, ziemianin Stanisław 
Czekanowski z Kośmina, ziemian-
ka Maria Iwanicka z Ogrodzienic, zie-
mianka Anna Janaszówna z Błędowa, 
nauczyciel Łapiński z Boglewic, rolnik 
Tomasz Nocznicki z Lipia, ks. Edward 
Skupieński z Chynowa, ks. Stanisław 
Wilkoszewski z Przybyszewa, staro-
sta Stanisław Gołąb, inspektor szkol-
ny Rudolf Janiszewski, sędzia Jan Ka-
ryory, adwokat Stanisław Ajewski, ro-
botnik Dutkiewicz – wszyscy z Grójca. 
OKPOP miał swoją siedzibę przy gró-
jeckim Syndykacie Rolniczym. 

Komitety gminne
W. Leszczyński mianował 22 pełno-
mocników, którzy powołali komitety 
gminne, składające się z jednostek wy-
różniających się aktywnością  na polu 
społeczno-politycznym. Dla przy-
kładu,  Obywatelski Komitet Obro-
ny Państwa w Grójcu tworzyli: dok-
tor Wincenty Mazurkiewicz, burmistrz 
Antoni Wojdak, wiceburmistrz Zyg-

munt Ruciński i ks. Teofil Aranowski. 
W komitetach gminnych, ściśle współ-
działających z OKPOP, udzielało się 
blisko 100 osób. 

Wszystko dla wojska
Zakres działalności był szeroki. Otwie-
rano gospody, w których strudzeni wo-
jacy mogli odpocząć, coś zjeść i wy-
pić, zakładano szwalnie, w których wy-
czarowywano  dla nich – z czego tyl-
ko się dało –  koszule i kalesony, wspie-
rano materialnie rodziny żołnierzy wal-
czących na froncie, opiekowano się 
uchodźcami z terenów wschodnich 
objętych wojną, a nawet w Brzostow-
cu koło Mogielnicy założono uzdrowi-
sko, w którym umieszczono 66 żołnie-
rzy rekonwalescentów. 

66 wieców
Największym wyzwaniem było jednak 
zachęcenie rodaków  do wstępowania 
do Armii Ochotniczej – nie wystarczała 

Egzamin obywatelskiej dojrzałości
Latem 1920 r. wojska bolszewickie zbliżały się do Warszawy. Żeby uratować kraj, w walkę musiał zaangażować 
się cały naród, zarówno w sensie militarnym – wstępując do Armii Ochotniczej, jak i społecznym – działając 
w obywatelskich komitetach obrony państwa. Przed egzaminem obywatelskiej dojrzałości stanęło także 
społeczeństwo ziemi grójeckiej.

już bowiem sama akcja werbunkowa 
prowadzona przez Urząd Ewidencyjny 
w Grójcu. Po wsiach ukrywali się nie-
zliczeni dezerterzy, a do szerzenia defe-
tyzmu przyczyniali się także uciekinie-
rzy z terenów zajętych już przez Armię 
Czerwoną.  
– Nadchodzi „czerwona zaraza”!!! – 
relacjonowali z przerażeniem ziemia-
nom czy gospodarzom, u których zna-
leźli schronienie. 
Nie każdy rwał się do wojska. W ra-
mach akcji agitacyjnej zaaranżowa-
no w różnych miejscowościach po-
wiatu grójeckiego aż 66 wieców! Go-
rąco namawiano do zgłaszania się do 
armii, składania ofiar (w pieniądzach i 
w naturze) oraz podpisywania pożycz-
ki państwowej. Co ciekawe, aż w 16 
punktach powiatu przemawiała Anna 
Hallerówna, siostra generała Józefa 
Hallera, nauczycielka języka polskie-
go, patriotka i społeczniczka. 
– Wstąpienie do Armii Ochotniczej 

jest najpierwszym obowiązkiem 
obywatela Polaka – tłumaczyła chło-
pom i mieszczanom zgromadzonym 
w kościołach, w remizach, na pla-
cach targowych. 

Słowo drukowane
Do inteligentów odwołano się meto-
dą zawstydzenia, tzn. wydając odezwę, 
ujawniającą, kto z wezwanych wstą-
pił do wojska, a kto wykręcił się od pa-
triotycznego obowiązku sianem. Po-
nadto kolportowano broszury, odezwy 
czy plakaty o wielce wymownych ty-
tułach: „Bolszewicy w Płocku”, „Co 
robić?”, „Do władzy przez kłamstwo, 
krew i niedolę ludu”, „Francuz do Po-
laków”, „Krwawa gościna bolszewi-
ków w mieście Brodach”, „Ochotnik”, 
„Podpułkownik Lis-Kula”, „Polki”, 
„Reforma rolna”, „Rodacy” „Straż-
nica”, „Żołnierzu” itd. Bolszewików 
przedstawiano jako utożsamienie zła, 
nie szczędząc zresztą drastycznych 
przykładów ich okrucieństwa, za-
czerpniętych z toczącej się wojny. 

Gwałty w Brodach
Głośnym echem odbiły się m.in. wy-
darzenia w Brodach pod Lwowem z 
przełomu lipca i sierpnia 1920 r., kie-
dy miasto znajdowało się pod okupa-
cją bolszewików. Brody odbite przez 
Polaków 5 sierpnia przedstawiały  
„obraz niesłychanego brudu, znisz-
czenia i zamieszania”. „Mieszkańcy 
nie zdołali jeszcze ochłonąć po tortu-
rach 10-dniowego pobytu bolszewi-
ków... Nie oszczędzono nikogo: ob-
rabowano doszczętnie kupców, inte-
ligencję, włościan, całą bez wyjątku 

ludność polską, rusińską i żydowską... 
Wieczorem dopuszczano się masowo 
gwałtów nad kobietami i dziewczęta-
mi...Kilku kozaków zarąbało szabla-
mi półtoraroczne dziecko ubogiego 
robotnika Żyda...” – informował pla-
kat kolportowany w powiecie grójec-
kim, kończący się oczywistą puentą: 
„Oto co czeka miasta polskie po wtar-
gnięciu dziczy bolszewickiej! DO 
BRONI!” Każdy mieszkaniec Grójca, 
Góry Kalwarii, Mogielnicy czy War-
ki, Polak czy Żyd, przeczytawszy taki 
tekst, miał od razu chwytać karabin do 
ręki, żeby nie pozwolić na bolszewic-
ki terror w swojej rodzinnej miejsco-
wości. 

152 ochotników
Propaganda poskutkowała. Do Urzę-
du Ewidencyjnego w Grójcu zgłosiło 
się 152 ochotników, w tym 42 przed-
stawicieli inteligencji, głównie na-
uczyciele. Niektórych z nich widzi-
my na zdjęciu wykonanym pod ko-
niec sierpnia, kiedy to przedstawicie-
le OKPOP i Służby Narodowej Ko-
biet  żegnali uroczyście w gospodzie 
żołnierskiej w Grójcu oddział jazdy 
ochotniczej, wyruszający na front pod 
komendą porucznika Antoniego Wie-
niawskiego. W większości młodzi, 
wręcz młodziutcy ochotnicy siedzą 
za długim stołem, trzymając w dło-
niach butelki z napojem. Żaden  z nich 
nie uśmiecha się do obiektywu, jakby 
przeczuwali, że prawdziwa wojna nie 
ma nic wspólnego z zabawą ołowia-
nymi żołnierzykami. 

Szwoleżer
Do domu nie wrócił m.in. Stanisław 
Pruszkowski, dziedzic Drwalewa, 
członek Wydziału Powiatowego w 
Grójcu, który jako podporucznik 201. 
Ochotniczego Pułku Szwoleżerów 
poległ  22 sierpnia w szarży pod Żu-
rominkiem. Dwa dni później na wieść 
o śmierci męża samobójstwo popełni-
ła żona. Oboje spoczywają na Powąz-
kach.                       Remigiusz Matyjas

Rok 1920. Pożegnanie ochotników w Grójcu

Ważną rolę w wojnie z bolszewicką 
Rosją (1919-20) odegrali ochotnicy 
i poborowi, którzy zasilili szeregi 
polskiej armii. Byli wśród nich 
mieszkańcy praktycznie wszystkich 
miejscowości Grójecczyzny. 
Niektórych z nich upamiętnia kamień 
przy kościele w Worowie i pomnik 
przy kościele w Jasieńcu. 

Bolszewicy, uderzając na Pol-
skę, liczyli na wsparcie chło-
pów i robotników. Błędnie 

wierzyli, że większe znaczenie będą 
miały dla nich uczucia klasowe niż 
narodowe. 

Obóz Narodowy
To nie był przypadek, ale wielki suk-
ces kierowanego przez Romana 
Dmowskiego Obozu Narodowego. 
Narodowi demokraci przekonali mi-
liony chłopów, że są Polakami, więc 
mają „obowiązki polskie” i stano-
wią część nowoczesnego narodu, któ-
ry obejmuje nie tylko szlachtę, jak w 
I Rzeczypospolitej, ale wszystkie sta-
ny. Dlatego w 1920 r. przed „dyktatu-
rą proletariatu” broniło Polski i Euro-
py chłopskie i robotnicze wojsko. 

Dziuba
– Mój dziadek, Jan Dziuba z Kolo-
nii Bądków (gmina Goszczyn), po-
szedł w wieku 19 lat na ochotnika 
bić się z Sowietami. Walczył w oko-
licach Warszawy. W czasie okupacji 
niemieckiej był sierżantem AK – opo-
wiada Michał Karpowicz, zastępca 

Ochotnicy z Grójecczyzny w 1920 r.
redaktora naczelnego dwumiesięczni-
ka „Sieci Historii”.
Lista żołnierzy z gminy Goszczyn, któ-
rzy polegli na wojnie z bolszewika-
mi liczy 17 nazwisk. Niestety, nie upa-
miętnia ich żadna tablica... 

 Orzechowski i Kociszewski
– Jako ochotnik na wojnę z bolszewi-
kami poszedł mój stryj, absolwent pod-
chorążówki, podporucznik Kazimierz 
Orzechowski, który walczył w 58. puł-
ku piechoty. Kiedy wyruszał na woj-
nę, pradziadek Maksymilian kupił mu 
najpiękniejszego konia i uzbrojenie. 
Nie był jedynym mieszkańcem naszej 
gminy, który poszedł bić się za Polskę. 
Wielu młodych ludzi z radością szło 
do wojska. Na kolejkę do Kozietuł od-
prowadzała ich orkiestra i Straż Pożar-
na – mówi była wójt Goszczyna Ma-
ria Dziuba.
Kazimierz Orzechowski nie doczekał 
zwycięstwa.
– Poległ 19 września 1920 w Kozisz-
czach na Białorusi. Jego ciało sprowa-
dzili: pradziadek Maksymilian, długo-
letni wójt Goszczyna i dziadek Józef, 
który już wtedy był posłem do Sejmu. 
Stryj Kazimierz został odznaczony 
brązowym krzyżem „Na polu chwa-
ły” za rok 1920, spoczywa na cmen-
tarzu w Goszczynie niedaleko bramy 
wejściowej – wspomina Dziuba. – W 
Legionach był też cioteczny brat Ka-
zimierza, podporucznik 5. pułku pie-
choty Legionów Eugeniusz Koci-
szewski. Zginął 12 czerwca 1920 r. w 

Borodziance, 50 kilometrów od Kijo-
wa. Pozostał na zawsze w tamtej zie-
mi – dodaje. 
Męstwo polskich żołnierzy walczą-
cych o Borodziankę zostało upamięt-
nione na tablicy Grobu Nieznanego 
Żołnierza w Warszawie. 

Z gminy Rykały
W „Wykazie obywateli gminy Ry-
kały, powiat grójecki, którzy polegli 
we wszystkich polskich formacjach 
wojskowych w latach 14-20”, wy-
stawionym w 1938 r. i podpisanym 
przez wójta gminy Rykały Stanisła-
wa Opaska oraz sekretarza urzędu Ze-
nona Sikorskiego, znajdują się nastę-
pujące nazwiska: z Bądkowa – Woj-
ciech Tkaczyk, syn Michała, 5. pp, le-
gionista, zg. 1920 r.; Jan Neska, 10. 
pułk strzelców granicznych, zg. 1920 
r.; Władysław Tkaczyk, s. Stanisła-
wa, 205. pp, zg. 1920 r. ; z Goszczyna 
–  Kazimierz Orzechowski, s. Maksy-
miliana, 58. pp, zg. 1920 r.; Eugeniusz 
Kociszewski, 5. pp, legionista, zg. w 
czerwcu 1920 r.; Jan Głogowski, ka-
walerzysta, zg. 1920 r.; z Gracjano-
wa – Józef Gwardiak, artylerzysta, zg. 
1920 r.; z Józefowa – Antoni Dziko-
łowski; Józef Kot, 5. pp, legionista, zg. 
1920 r.; z Lisewa – Jan Gutowski, zg. 
1919 r.; z majątku Wysoka (obecnie 
Mała Wieś) – Stanisław Małek i Fran-
ciszek Wizoliński, piechota, zg. 1920 
r.; z Sanek – Jan Małek, zg. 1914 r.; 
z Małej Wsi – Franciszek Jaworski, 
piechota; z Olszewa – Józef Łubiń-

ski, Związek Wojskowych Polaków 
(ZWP), zg. 1918 r.; Adam Jagiełło, 
ZWP, zg. 1917 r.;  Władysław Prusz-
kowski, ZWP, zg. 1917 r.;  z Modrze-
winy – Władysław Sitarek, 17. pp w 
Rzeszowie, zginął bez wieści. 

Pradziadkowie 
W wojnie z bolszewikami bili się 
dwaj moi pradziadkowie, Jan Plasko-
ta (ur. 1898) z Brogowej w powiecie 
przysuskim i Władysław Urbański z 
Goszczyna. 
– Tata w latach 1919-1922 był arty-
lerzystą w 10. kaniowskim pułku ar-
tylerii polowej. Walczył z bolszewi-
kami m.in. pod Hrubieszowem. Jako 
człowiek wierzący mówił o bitwie 
warszawskiej: nie wierzcie w cud. 
Bolszewicy rzucali karabiny i maso-
wo się poddawali. W polskiej niewo-
li mieli lepiej niż na wolności w Rosji 
sowieckiej – wspomina Władysław 
Plaskota. 
Ze relacji córki pradziadka Urbań-
skiego, cioci Jadwigi Giski, wynika, 

że służył on w Wilnie i Grodnie. 
Piórek i inni
– Brat mojego pradziadka Wincen-
ty Piórek jako dziewiętnastolatek po-
szedł na ochotnika bić się z bolszewi-
kami. Po wojnie pracował przez jakiś 
czas w Filtrach w Warszawie, później 
służył w Korpusie Ochrony Pograni-
cza. W 1939 r. kiedy wybuchła woj-
na, walczył przez dwa dni z Sowieta-
mi. Z moich rodzinnych Pabierowic 
w 1920 r. zginęli Jan Smoliński i Wa-
cław Siemirski – wspomina Janusz 
Karbowiak. 
W maju 1920 r. do Kijowa w mundu-
rze Wojska Polskiego wkraczał Stani-
sław Dudek z Warpęs. 
– Jak chodziłem do podstawówki w 
Jasieńcu pokazywał samowar. Mówił, 
że przywiózł go z Kijowa. Miał też 
dwa ordery z 1920 r. Kiedy w 1990 r. 
była impreza na stadionie koło szko-
ły na „dołku” w Grójcu, przyjechał na 
kasztance ubrany w piękne buty ofi-
cerskie. Miał wtedy prawie 90 lat – 
dodaje Karbowiak.  Tomasz Plaskota

Pomnik upamiętniający bohaterów znajduje się przy kościele w Worowie
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Maria Czerwińska, od lat 
60. ubiegłego wieku, 
pracowała w Stacji Ho-
dowli Roślin w Dańko-

wie, zajmując się sprawami kadr. Z 
opowieści córki wynika, że często or-
ganizowała wycieczki zagraniczne za-
równo dla dorosłych, jak i dla dzieci. 
Starała się dbać również o edukację i 
rozrywkę, z pomocą rodziny aranżo-
wała regularne spotkania z aktorami i 
pisarzami. Podczas uroczystości odby-
wających się w Dańkowie przyciągała 
wzrok wielu przybyłych gości.
– Poznałem panią Marię w latach 70. 
Zwróciłem na nią uwagę, ponieważ 
zadawała dużo pytań. Widać było, że 
interesuje się życiem lokalnej społecz-
ności i jej mieszkańców – wspomina 
Janusz Dulemba.

Dialog społeczny
– Mamę cechowała miłość do rodzi-
ny i szacunek do drugiego człowieka. 
Chciała, aby ludziom było dobrze, za-
wsze oferowała pomoc – mówi córka, 
Małgorzata Czerwińska. 
W 2002 r., będąc już na emeryturze, 
wraz z rodziną przeprowadziła się do 
Grójca, gdzie zamieszkała w jednym 
z bloków znajdujących się na osie-
dlu Centrum. Przeniesienie do innego 
miasta zachęciło ją do ubiegania się u 
władz lokalnych o tworzenia miejsc i 
wydarzeń, które pomogłyby miesz-
kańcom w poprawie komfortu i jako-
ści życia. 
– Najbardziej ubolewała, że w Grójcu 

mało było imprez organizowanych dla 
dzieci i młodzieży – zauważa córka.
Jedyną okazję do wspólnych spotkań 
stanowiło wtedy Święto Kwitną-
cych Jabłoni. Ona jednak nie była 
w całości zadowolona ze sposobu 
jego organizacji. Opowiadała się za 
organizacją bezpłatnych wydarzeń 
dla najbiedniejszej części lokalnej 
społeczności. Do jej mieszkania na 
osiedlu Centrum często dochodził 
hałas z niedaleko zlokalizowanego 
pubu. Podchodziła jednak do spra-
wy z rezerwą i zrozumieniem. 
– Zawsze mówiła, że młodzież 

Wspomnienie o Marii Czerwińskiej
„Teraz takich ludzi już nie ma”– tak opisują wieloletnią mieszkankę Grójca rodzina i przyjaciele. Dobro, 
miłość i tolerancja to cechy Marii Czerwińskiej, które na stałe wpisały się we wspomnienia bliskich.

musi się wyszaleć – przyznaje rad-
ny Dulemba.  
Jednocześnie aktywnie włączyła 
się w inicjatywę powstania krytej 
i otwartej pływalni oraz kortu teni-
sowego, które służyłyby w szcze-
gólności dzieciom i młodzieży.

Życie prywatne
Na emeryturze jej pasją okazały się 
kwiaty. Najwięcej wolnego czasu 
spędzała przy pielęgnacji przydo-
mowego ogródka.
– To było jej oczko w głowie, co-
dziennie widziano ją wśród wyho-

dowanych roślin – opowiada przy-
jaciółka, Daniela Mastalerz.  
– Ludzie często mówili: „O, pani 
Maria znowu siedzi w kwiatkach!” 
– dodaje radny Dulemba. 
Maria Czerwińska została w okre-
sie dzieciństwa, wraz ze swoją ro-
dziną, zesłana na przymusowe ro-
boty do Niemiec. W ostatnich la-
tach spisywała wspomnienia swo-
je i  rodziny, które miały stać się 
pamiątką dla przyszłych poko-
leń. Niestety, nie dokończyła dzie-
ła, jednak wierzyła, że tą sprawą 
zajmie się jej wnuczka. Rozważa-
ła wydanie wspomnień w postaci 
książki. Pomimo trudnych chwil i 
wielu przykrych przeżyć nie straci-
ła pogody ducha.
– Nie mogła się pogodzić z tym, 
że Polacy, którzy kiedyś tyle prze-
szli, teraz, mając niepodległość, nie 
mogą żyć ze sobą w zgodzie – za-
uważa  Janusz Dulemba.  
Przyjaciele i rodzina wspominają 
Marię Czerwińską jako osobę to-
lerancyjną, która uważała, że bez 
względu na wyznawaną ideologię 
i przekonania, trzeba zawsze usiąść 
wspólnie przy jednym stole. „Każ-
dy może kiedyś popełnić błąd” – to 
motto, które na stałe wpisało się w 
życie Marii Czerwińskiej. 

Problemy 
Nigdy nie miała większych proble-
mów zdrowotnych. W czasie roz-
woju pandemii koronawirusa, ze 

względu na sędziwy wiek (93 lata), 
aby uchronić się przed zarażeniem, 
ograniczyła kontakty międzyludz-
kie jedynie do spotkań ze swoją 
córką. Nic nie wskazywało na to, 
jaka tragedia przydarzy się całej ro-
dzinie.
– Myśleliśmy, żeby wyprawić ma-
mie kolejne urodziny, już 94. Nie-
stety nie udało się nam – mówi 
Małgorzata Czerwińska. 
Nastał kolejny dzień, który Ma-
ria Czerwińska zaczęła rutynowo. 
Po zjedzeniu posiłku i rozwiązaniu 
krzyżówki, chcąc obejrzeć ulubio-
ny serial telewizyjny, wstała z fo-
tela i skierowała się w stronę sofy. 
– Usłyszałam wtedy przeraźliwy 
krzyk – relacjonuje córka.
Ból pochodził z dolnych kończyn. 
Po konsultacji ze specjalistą z jed-
nej z grójeckich przychodni, córka 
dostała wskazówkę, aby regularnie 
mierzyć tętno mamy i jak najszyb-
ciej zgłosić się do szpitala. Opisa-
ne objawy wskazywały na zakrzep. 
Po przybyciu na oddział szpitalny 
okazało się, że jedyną szansą na ra-
tunek jest amputacja nogi.  Po krót-
kim pobycie w placówce, rodzina 
zdecydowała się na umieszczenie 
chorej w domu.
– Wolałam mieć ją przy sobie – 
wyznaje córka. 
Przebywała stale pod stałą opieką 
zarówno specjalistów, jak i rodziny. 
Niestety, 9 maja odeszła z tego 
świata. Mając samych prawnuków, 
zawsze marzyła o prawnuczce. 
Przed śmiercią udało się jej jeszcze 
przekazać radosną nowinę o jej na-
rodzinach. Niestety nie zdążyła uj-
rzeć dziecka na własne oczy –  koń-
czy opowieść o swojej kochanej 
matce Małgorzata Czerwińska.

Aleksandra Szymczak

Maria Czerwińska

Szczególnym punktem obchodów 
100-lecia Bitwy Warszawskiej 
było oddanie hołdu żołnierzom 
roku 1920, spoczywającym na 
cmentarzach parafialnych. W 
odróżnieniu od wielu towarzyszy 
broni, których szczątki leżą gdzieś 
w mazowieckiej, białoruskiej czy 
ukraińskiej ziemi,  powrócili  z 
wojny polsko-bolszewickiej do 
domów.  Jednak na długie lata 
zostali zapomniani tak samo jak 
tamci.

Weterani 1920 r., któ-
rym przyszło żyć w 
pojałtańskiej Polsce, 
nie chwalili się udzia-

łem w wojnie z państwem, pod któ-
rego „opiekuńczymi” skrzydłami po 
1945 r. znalazła się ojczyzna. 

Czas milczenia
Zwyczajnie, po ludzku, bali się kon-
sekwencji dla siebie i dla najbliż-
szych. Ci ostatni nierzadko  nie mie-
li zielonego pojęcia o ich  wojen-
nej przeszłości. Czy ktoś wpadł na 
pomysł,  aby – w tajemnicy  – spi-
sać relację o wojennych przygodach 
dziadka, ukryć ją w komodzie, gdzie 
czekałaby na lepszy czas? Tak, za-
brakło świadomości i wizjonerstwa, 
a do tego ewentualne  souveniry   z 
wojska, jak i wiele innych,  uległy 
dematerializacji. Stąd wziął się nie-
dostatek  źródeł, stąd problem z iden-
tyfikacją żołnierzy 1920 r.

Wyznanie
– Pamiętam, jakie wrażenie zrobi-
ła na mnie opowieść  stryjeczne-
go dziadka, śp. Stefana Sygnarka, 

mieszkającego w Grójcu przy uli-
cy Jatkowej, znanego z bitności i za-
dziorności. Ni stąd, ni zowąd po-
chwalił się uczestnictwem  w woj-
nie 1920 r. – wspomina Sławomir 
Sygnarek, architekt, przedsiębior-
ca budowlany, mieszkaniec Janów-
ka. – To, że na tej wojnie zginął jego 
brat, Władek, już wiedziałem, ale 
nasz „Sztefan” wcześniej nigdy nie 
chwalił się swoją żołnierską metry-
ką. Przy okazji wydało się, że dziu-
ra, którą miał w głowie, to pamiąt-
ka  po bolszewickiej pice. Nie został 
dłużny wrogowi, traktując go szablą, 
aż głowa niczym arbuz potoczyła się 
po podwórzu – mówi pan Sławomir, 
pokazując zdjęcie siedemnastoletnie-

WYDOBYCI Z ZAPOMNIENIA
go Stefana w mundurze  żołnierza 
polskiego.
Stefan Sygnarek wstąpił do woj-
ska zapewne na ochotnika, a prze-
cież jego matka, Julianna Sygna-
rek, straciła już na tej wojnie jednego 
syna – Władysława oraz chrześniaka 
– Bronisława Sygnarka. Być matką 
w ogóle nie jest łatwo, tym bardziej 
wtedy, gdy synowie jednych matek 
zabiją synów drugich matek. 

Już można
W latach PRL weterani nie pisa-
li sobie na grobach: „Żołnierz 1920 
r.”. Na szczęście dziś można już bez 
obaw kultywować ich pamięć, czego  
świadectwem są m.in. głazy  stojące 

w pobliżu sanktuarium Matki Bożej 
Lewiczyńskiej, z nazwiskami miesz-
kańców okolicznych wiosek, którzy 
100 lat temu spełnili swój obywa-
telski obowiązek wobec ojczyzny. 
Właśnie dzięki takim obrońcom Pol-
ski, jak oni, księżna Maria Lubomir-
ska z Małej Wsi mogła podarować 
do Lewiczyna wotum w podzięce za 
„cud nad Wisłą’.

Trzeba chcieć
Klimat jest odpowiedni, ale ktoś  
musi chcieć go wykorzystać. Chciał 
pułkownik Andrzej Kozera oraz jego 
żołnierze z Centrum Rozpoznania i 
Wsparcia Walki Radioelektronicznej 
im. ppłk. Jana Kowalewskiego. Wy-
stąpili z inicjatywą uczczenia 100-le-
cia Bitwy Warszawskiej oraz Świę-
ta Wojska Polskiego poprzez odda-

nie hołdu żołnierzom 1920 r., pocho-
wanym na cmentarzach parafialnych 
albo zapisanym w miejscach takich 
jak ogród  pamięci w Lewiczynie. O  
pomoc  w zlokalizowaniu mogił, do-
tąd nieoznaczonych, poprosili samo-
rządy gminne. 
– Jestem szczęśliwa, że rzecz do-
szła do skutku i odbyła się tak god-
nie – wyznaje Emilia Tomasiak, któ-
ra partycypowała w przedsięwzię-
ciu z ramienia Urzędu Gminy w Bel-
sku Dużym. – Lista żołnierzy walk 
o niepodległość będzie uzupełniana, 
a owocna współpraca z wojskiem 
kontynuowana – zapowiada. 

Wąchal i inni
Są rzeczy na niebie…  i ziemi… 14 
sierpnia na nekropoliach i w miej-
scach pamięci gminy Belsk pojawi-
li się żołnierze, samorządowcy, na-
uczyciele, przedstawiciele rodzin, o 
harcerzach nie wspominając, aby od-
dać hołd zapomnianym  bohaterom  
roku 1920: Janowi Augusiewiczo-
wi, Józefowi  Chrynowi, Stanisławo-
wi Głowackiemu, Piotrowi Jakub-
czakowi, Wiktorowi Jełowickiemu, 
Władysławowi Jóźwiakowi, Józefo-
wi Katanie, Franciszkowi Kozłow-
skiemu, Józefowi Matyjasowi, An-
toniemu Mirkowskiemu, Józef Pun-
cewiczowi, Piotrowi Słomińskie-
mu, Władysławowi Węglarzowi, Jó-
zefowi Zarębie, zwanemu Wącha-
lem. Ten ostatni gospodarz, ochotnik  
236.  pułku piechoty, uczestnik bitwy 
pod Ossowem, który do połowy lat 
70. stanowił oryginalny element kra-
jobrazu, ciągle gdzieś jadąc wozem 
konnym, pewnie teraz w niebie pod-
kręca z radości wąsy, a może wraz z 
dziadkiem Józiem, który nie docze-
kał wnuka, snują wojenne opowie-
ści.                      Remigiusz MatyjasCm
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Od 20 lipca ruszył waka-
cyjny konkurs „Zakład-
ka: wspomnienie lata” 
skierowany do dzieci w 

wieku od 6 do 12 lat. Prace można 
składać do 31 sierpnia 2020 r.  

Woda i sól
W każdy wtorek i czwartek od 

Wakacje w naszej bibliotece

godziny 13:00 do 14:00 udo-
stępniamy wąż z delikatną wod-
ną mgiełką. Akcja „Trochę 
Wody dla Ochłody” cieszy się 
powodzeniem. Gdy świeci słoń-
ce i na powietrzu jest 30 stop-
ni, bardzo miło jest się ochło-
dzić. 27 lipca zamieściliśmy na 
portalach społecznościowych 

Biblioteki (Facebook oraz In-
stagram) nakręcony przez nas 
filmik „Sól do kąpieli”.  Krok 
po kroku dzieci mogą zoba-
czyć jak zrobić własną, koloro-
wą i pachnącą sól, tak napraw-
dę niewiele trzeba by powsta-
ło coś,  co może cieszyć ma-
łych czytelników i wypełnić im 

Zajęcia wakacyjne przebiegają w tym roku przed budynkiem Biblioteki. 
Staramy się zapewnić naszym małym czytelnikom bezpieczne atrakcje.

Ile lat jest Pan prezesem GPSZ 
Głuchów? 
Od roku 2004, czyli od samego po-
czątku istnienia klubu. W rozgryw-
kach wystartowaliśmy w 2009 r. 

Jakie były początki drużyny i bo-
iska? 
Podpatrzyliśmy inną gminną druży-
nę – Lesznowolę, która grała na swo-
im własnym boisku. Na treningi do 
pobliskiego sołectwa  jeździło 6 ludzi 
z Głuchowa. W naszej wsi też było 
boisko, ale niepełnowymiarowe. Za-
nim powstał klub, był tutaj jakiś Lu-
dowy Zespół Sportowy. Pamiętam 
stary zdezelowany autobus i piach 
pokrywający większość boiska. Za-
częliśmy kopać tutaj w piłkę albo w 
parku przy szkole. Wpadłem na po-
mysł, żeby odbudować boisko i dru-
żynę. Odradzano mi to, ale postano-
wiłem spróbować i w pierwszej ko-
lejności zwróciłem się o pomoc do 
władz gminy. Dostałem informację, 
że dostanę pomoc wtedy, kiedy to 
boisko już będę miał (śmiech).  
Zaczęliśmy sami to robić, z wielką 
pomocą pana Zygmunta Frączaka i 
lokalnej społeczności. Zupełnie bez-
interesownie przyjechał swoją ko-
parką kopać, wycinać i dokonywać 
wszelkich prac, których człowiek nie 
jest w stanie wykonać samemu. Usu-
nęliśmy karpy, nawieźliśmy ziemię i  
trochę gruzu. Udało się! Boisko było 
oczywiście początkowo bez ogro-
dzenia. Dużo pomogła również soł-
tys, pani Barbara Pawlak.

A jak wyglądał start  w rozgryw-
kach ligowych? 
Jak zaczynaliśmy, było tylko boisko 
i dwa przystanki przeznaczone na 
ławki dla rezerwowych drużyn. Te-
raz przepisy nie dopuściłyby żadne-
go obiektu w takim stanie. Nie mie-

liśmy też pieniędzy, toteż  pierwszy 
sezon graliśmy w zasadzie bez żad-
nego budżetu. Wszystko opierało się 
na składkach, a w głównej mierze 
na moim graniu po weselach. Poło-
wa zarobionej kasy szła na opłacenie 
sędziów, a druga połowa trafiała do 
żony (śmiech).  Nie było szatni, za-
wodnicy przebierali się w samocho-
dach. Drużyny przyjezdne nie były z 
tego zadowolone, więc podstawiali-
śmy bus, w którym można było się 
przebrać. 
Po rozegraniu pierwszej jesiennej 
rundy, dzięki poparciu lokalnej spo-
łeczności, z funduszu sołeckiego sfi-
nansowaliśmy zakup szatni. Zrobili-
śmy sami wylewkę i przygotowali-
śmy teren.  Z drugiego funduszu so-
łeckiego zakupiliśmy trybuny. 

Były jakieś chwile zwątpienia? 
Jasne, że były. Trudne chwile są do 
tej pory, kiedy co jakiś czas ktoś coś 
tutaj zniszczy i w sumie nie wiadomo 
dlaczego. Wyjątkowo ciężko było w 
momencie, kiedy dziki  całkowicie 
poryły boisko. Mogliśmy jedynie po-
układać murawę i czekać na ich ko-
lejną wizytę. Pojawił się temat gro-
dzenia, ale oczywiście ze względu 
skromny na budżet  brakowało na to 
pieniędzy. Jeździłem po okolicznych 
skupach złomu i umawiałem się, że 
jak tylko pojawią się jakieś elemen-
ty ogrodzenia, to je odkupię.  Udało 
się to jakoś skompletować. Odkupi-
liśmy też stare elementy ogrodzenia 
od klubu z Warki, a część elementów 
dostaliśmy z Mazowsza. 

Obowiązki i zadania prezesa Głu-
chowa? 
Zajmuję się w zasadzie wszystkim, 
chociaż rzecz jasna wspierają mnie  
mieszkańcy Głuchowa, trener oraz 
chłopaki z drużyny. Istotną częścią 

Coś z niczego, czyli nie ma głupich marzeń
Z Robertem Małkiem,prezesem gminnego klubu piłkarskiego GPSZ Głuchów, rozmawia Szymon Wójcik.

moich obowiązków jest wypełnia-
nie wniosków i rozliczanie dotacji 
na klub. Kosimy murawę, zbieramy 
śmieci, wykonujemy prace porząd-
kowe, tak że moja rola daleko odbie-
ga od tej, którą gra Stanisław Tym w 
„Misiu”(śmiech). Bezinteresowność  
jest różnie traktowana w dzisiejszych 
czasach. Słyszałem już kiedyś, że je-
stem wariatem, że  niepotrzebnie po-
święcam temu zajęciu swój wolny 
czas i pieniądze. Cóż, nie da się być 
pasjonatem, jednocześnie wszystko 
przeliczając na kasę. 

Czego obecnie klub potrzebuje 
najbardziej? 
Nie będę w tej kwestii oryginalny, 
bo największym problemem są fi-
nanse. Po awansie do A klasy potrze-
bujemy przede wszystkim bieżącej 
wody. Początkowo zrobiliśmy zrzut-
kę i uzbieraliśmy na wykop studni. 
Niestety po trzech nieudanych pró-
bach musieliśmy porzucić ten po-
mysł. Z pomocą przyszyły grójec-
kie wodociągi i władzę miasta. Uda-
ło nam się znaleźć wspólne rozwią-
zanie i woda wkrótce będzie na na-
szym boisku. Marzenia się spełniają! 
Jeszcze wcześniej radni Henryk Fe-
liksiak i Dariusz Prykiel pomogli do-
prowadzić prąd do obiektu. 

Trener Głuchowa, Paweł Gaik, 
otrzymał statuetkę trenera roku 
portalu grojec24.net. Jak ocenia 
Pan jego wkład w wyniki druży-
ny ? 
Jak wszyscy wiedzą, głównie dzięki 
pandemii drużyny Głuchowa, Ma-
zowsza i Lesznowoli awansowa-
ły ligę wyżej. W B klasie przed ko-
ronawirusem zajmowaliśmy trze-
cie miejsce.  Pierwsze spotkania w 
A klasie (2 wygrane i jeden remis 
przyp. red.) dowiodły, że będzie-

my rywalizować z pozostałymi jak 
równi z równymi. To bardzo dobry 
wynik i spora zasługa Pawła Ga-
ika. To człowiek, który od wielu lat 
był związany z Mazowszem, mają-
cy bardzo dobrą opinię w środowi-
sku sportowym, co przełożyło się na 
świetną współpracę z naszymi pił-
karzami. Wyróżnienie, jakie otrzy-
mał, to wysokie uznanie dla jego 
pracy. 

Ciężko jest zapanować nad tylo-
ma różnymi osobowościami? Co 
z atmosferą w szatni ? 
RM: Oczywiście, że tak. To jest 25 
różnych charakterów, od  chłopa-
ka, który ma 17 lat do najstarszego 
zawodnika, który ma 45 lat. Mło-
dzież trochę niepokorna, starsi bar-
dziej wyrozumiali. Kiedyś piłka 
była pierwszą i jedyną formą roz-

rywki. Codziennie przychodziliśmy 
pograć w piłkę, teraz młodzież ma 
dużo większe możliwości. 

Pamięta Pan jakieś zabawne mo-
menty z życia prezesa GPSZ Głu-
chów? 
Było tego trochę. Od ustawiania pa-
tyczków z substancją, która mia-
ła odstraszać dziki ryjące nasze bo-
isko, które sobie z tego nic nie ro-
biły, aż po sytuację, kiedy to jeden 
z naszych najwierniejszych kibiców 
podchodzi do mnie po wygranym 
meczu i,  klepiąc mnie po plecach, 
mówi: „Remis też jest dobry!”. 

Dziękuje za rozmowę
Ja również. Z piłkarskim pozdro-
wieniem dla wszystkich czytelni-
ków "Życia Grójca". Trzymajcie 
kciuki za GPSZ Głuchów!

czas. Dla rodziców to też może 
okazać się ciekawe i miłe zaję-
cie. Zachęcamy do spróbowa-
nia.

Stopy-ręce
Kolejną atrakcją  była gra 
„Stopy-ręce”, zorganizowana  
7 sierpnia. Znaleźli się śmiał-
kowie, którzy po kilku próbach 
zdołali przejść wszystkie etapy 
ułożenia rąk i stóp, co wcale 
nie było łatwe. W grę tę można 
bawić się również w domu. Wy-
starczy wydrukować albo odry-
sować swoje stopy i ręce na od-
dzielnych kartach,  następnie 
przykleić lekko taśmą do podło-
gi i zabawa gotowa. Dużo śmie-
chu gwarantowane!

Kreatywne malowanie
Podczas wakacji trzeba koniecz-
nie dać się ponieść swojej wy-
obraźni. Dlatego też 10 sierpnia 
odprawiliśmy zajęcia z malo-
wania pt. „Kreatywny mały ma-
larz”. Powstały cudowne rysun-
ki: wyspy z palmami, wozy stra-
żackie, zwierzęta, dzieła z odci-
sków dłoni zamoczonych w far-
bie i wiele innych. W ciepłych 
miesiącach zachęcamy do za-
bawy w piaskownicy, znajdują-
cej się za Biblioteką. Czytelni-
cy mogą skorzystać także z leża-
ków bibliotecznych. Można na 
nich przysiąść, oddać się lektu-

rze, podpatrując zarazem wod-
no-piaskowe pląsy pociech. 

Trochę statystyki 
Podczas wakacyjnych miesię-
cy, według danych z 21 sierpnia 
2020 r., Bibliotekę odwiedziło 
4172 osób, wypożyczono 8147 
woluminów, udzielono ponad 
400 informacji na temat zbiorów 
placówki, zasad korzystania oraz 
organizowanych imprez. 

Info Biblioteka
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wali z siebie wszystko i co naj-
mniej dwukrotnie wynik me-
czów decydował się w ostatniej 
chwili. Niestety żaden z tych po-
jedynków nie zakończył się na 
naszą korzyść. W pozostałych 
trzech starciach z drużynami w 
naszym zasięgu odnotowaliśmy 
dwa pewne zwycięstwa i jeden 
remis.
Ostateczny bilans 2-1-4 (wygra-
ne-remisy-przegrane) dał nam 
12 miejsce w zawodach. Biorąc 
pod uwagę bardzo niekorzyst-
ne kojarzenia, był to wynik na 
miarę naszych możliwości, acz-
kolwiek po ubiegłorocznym wy-
sokim 5 miejscu i otarciu się o 
awans do wyższej ligi pozosta-
je niedosyt. Indywidualnie re-
welacyjne zawody rozegrał na 4 
szachownicy Filip Pułapa, który 
zgromadziwszy 6,5 pkt w 7 par-
tiach, wywalczył indywidualny 
złoty medal. Solidnymi punkta-
mi drużyny byli Michał Smętek 
(4,5/7 na III szach.) i Jan Zbo-
rowski (4/7 na II szach.). Spo-
śród dziewcząt najlepiej wypa-
dła debiutantka Hanna Łoboda, 
która z wynikiem 3 pkt z 6 partii 
uzyskała IV kategorię.

Dwa tygodnie później kilku na-
szych juniorów wzięło udział w 
Indywidualnych Mistrzostwach 
Mazowsza Juniorów w Warsza-
wie. Turniej trwał dwa dni i od-
był się na dystansie 7 rund. Bar-
dzo wysoką dyspozycję po-
twierdził Filip Pułapa, któ-
ry uzyskawszy 5 punktów, zdo-
był wicemistrzostwo Mazowsza 
w grupie do lat 13. O medal w 
grupie dziewcząt do lat 9 otarła 
się Hanna Łoboda, która z wyni-
kiem 3 pkt zajęła 4 miejsce. Do-
bry rezultat osiągnął w grupie do 
lat 15 Michał Smętek, zajmując 
5 lokatę z 4 oczkami.

Adam Lasota

Po kilku miesiącach przerwy 
w turniejowych zmaganiach 
w świecie rzeczywistym, 
wraz ze zdejmowaniem 
części ograniczeń nałożonych 
uprzednio na wiele dyscyplin 
sportu, zaczęły pojawiać się 
możliwości rywalizacji dla 
naszych szachistów. 

W lipcu wzięliśmy 
udział w dwóch 
ważnych impre-
zach. Pierwszą z 

nich były Drużynowe Mistrzo-
stwa Mazowsza Juniorów (III 
liga), które odbyły się w dniach 
16-17.07 w Warszawie. W za-
wodach wzięło udział 16 sze-
ścioosobowych drużyn. W tym 
roku liga była silniejsza niż po-
przednio, ze względu na kil-
ka spadków mazowieckich klu-
bów z centralnej II ligi juniorów. 
Nasza drużyna miała 9 nr star-
towy. Rozgrywki składały się z 
siedmiu meczów. Czterokrot-
nie graliśmy „pod górę” ze zde-
cydowanie silniejszymi „na pa-
pierze” drużynami (1-4 nr star-
towe). Kojarzenia można uznać 
zatem za bardzo nieszczęśliwie. 
Mimo tego nasi zawodnicy da-

SZACHOWE ŻYCIE GRÓJCA – Filip Pułapa królem lata

Filip Pułapa

Po pięciu latach na szcze-
bel IV ligi powróci-
ło Mazowsze Grójec. W 
pierwszej drużynie klubu 

ze stadionu przy ulicy Laskowej 
doszło do sporych zmian perso-
nalnych. Do zespołu trenera Ma-
cieja Soroki dołączyło aż dzie-
więciu nowych futbolistów: Artur 
Dębiec (ostatnio Ursus Warsza-
wa), Grzegorz Wilczyński (Dru-
karz Warszawa), Dominik Tro-
janowski (Żyrardowianka Żyrar-
dów), Jacek Kowalski (Piast Pia-
stów), Kacper Urbański (Drukarz 
Warszawa), Hubert Gołąbek (KS 
Warka), Paweł Młodziński (Broń 
Radom), Mateusz Ostrowski (Ur-
sus Warszawa) oraz Alistair Se-
lamolela (Polonia Warszawa). Z 
drużyny odeszło natomiast trzech 
graczy: Rafał Sobczak do KS 
Warka, Przemek Sieczko do Mar-
covii Marki i Dawid Skrzycki do 
Naprzodu Stare Babice.
Po awansie zarządowi klubu uda-
ło się pozyskać kilku nowych 
sponsorów. Cała pierwsza druży-
na została wyposażona w nowy 
komplet strojów meczowych, a 
podczas spotkań rozgrywanych 
na stadionie przy ulicy Lasko-
wej pojawiły się banery reklamo-

we firm i instytucji wspierających 
klub. 

Jeden punkt trzeba szanować
Powrót na IV-ligowe boiska pił-
karze Mazowsza okrasili pew-
nym zwycięstwem 4:0 nad rezer-

Wakacje jeszcze trwają, a piłkarze już grają
Po ponad ośmiu miesiącach przerwy spowodowanej epidemią koronawirusa zawodnicy Mazowsza, 
Głuchowa i Lesznowoli wrócili na boiska, aby walczyć o ligowe punkty. 

wami I-ligowego Radomiaka Ra-
dom, które przyjechały do Grój-
ca w bardzo młodzieżowym skła-
dzie. Na listę strzelców wpisali 
się sprowadzeni przed sezonem: 
Alistair Selamolela, Hubert Go-
łąbek, Dominik Trojanowski oraz 
Mateusz Ostrowski. – Wspaniała 
atmosfera na trybunach i piękny 
wynik na boisku. Gratuluję dru-
żynie i zarządowi, wymarzonego 
startu w IV lidze! – podkreślił w 
mediach społecznościowych bur-
mistrz Grójca Dariusz Gwiazda, 
który obserwował mecz z trybun 
wraz ze swoim zastępcą, Jarosła-
wem Rupiewiczem. Na inaugu-
racyjnym meczu był też obecny 
Przewodniczący Rady Miejskiej, 
Karol Biedrzycki.
W drugiej kolejce Mazowsze wy-
brało się na derby powiatu do 
Warki. Mimo dość przeciętnej 
gry, popularni „żółto-niebiescy” 

wywieźli z terenu lokalnego ry-
wala jeden punkt. Grójczanom 
zabrakło kilku minut, aby sięgnąć 
po pełną pulę. Prowadzili od 19. 
minuty po trafieniu Huberta Go-
łąbka, jednak gospodarze w ostat-
niej minucie regulaminowego 
czasu gry zdołali wyrównać. 
Później podopiecznych trene-
ra Soroki czekały dwa tygodnie 
przerwy, bowiem z powodu wy-
krycia koronawirusa w drużynie 
rywali na wrzesień przełożono 
mecz z Pilicą Białobrzegi. 
Charakter grójczanie pokazali w 
meczu czwartej kolejki z Pion-
kach, gdzie do przerwy przegry-
wali z Prochem 0:2. W drugiej 
połowie żółto-niebiescy nie tyl-
ko doprowadzili do wyrównania, 
ale zdołali przechylić szalę zwy-
cięstwa na swoją korzyść. Świet-
ną zmianę dał doświadczony Da-
niel Złoch, który dwukrotnie po-
konał bramkarza rywali. Trzecią 
bramkę zdobył inny rezerwowy, 
Jacek Kowalski. 
– Start ligi oceniam jako dość 
udany. Mamy siedem na dziewięć 
możliwych punktów, a przy odro-
binie szczęścia mogliśmy mieć 
komplet. Myślę jednak, że ten je-
den punkt z Warką trzeba szano-
wać – podsumowuje w rozmowie 
z „Życiem Grójca” trener Maciej 
Soroka. 

Determinacja zawodników
Swój pierwszy historyczny se-
zon na poziomie A-klasy rozpo-
częli też zawodnicy GPSZ Głu-
chów i KS Lesznowola. Ci pierw-
si rozegrali dotychczas (przed za-
mknięciem tego wydania „Życia 
Grójca”) trzy mecze, w których 
podobnie jak Mazowsze, uzbie-
rali siedem punktów. Taki doro-
bek cieszy prezesa GPSZ Rober-
ta Małka. Zwraca jednak on uwa-
gę, że trzy pierwsze mecze druży-
na rozegrała na swoim obiekcie w 
Głuchowie. 
Szczególnie dużo emocji było na 
inaugurację. Podopieczni trene-
ra Pawła Gaika przegrywali dwo-
ma bramkami z Orłem Gielniów, 
ale byli w stanie się podnieść i 
wygrać całe zawody 3:2. – Nie 
przypominam sobie takiego me-
czu, żebyśmy z taką determina-

cją wyszli na drugą połowę, i gra-
jąc nawet w dziesiątkę byli w sta-
nie cały czas przeważać nad rywa-
lami – przyznaje sternik GPSZ. 
Dwa razy na listę strzelców wpisał 
się Dawid Balcer, a jedną bramkę 
dołożył Marek Fąfara.
Bezbramkowym remisem zakoń-
czył się drugi mecz Głuchowa z 
Ruszcovią Borkowice. Gospoda-
rze mogli pokusić się o zwycię-
stwo, ale w 80 minucie nie wyko-
rzystali rzutu karnego. 
Z kolei w trzecim meczu, mimo 
braku czterech podstawowych 
zawodników, podopieczni Paw-
ła Gaika pokonali 3:0 Powałę Ta-
czów. Co ciekawe dwie bram-
ki padły już w doliczonym cza-
sie gry, a ich autorami byli Adrian 
Abramowicz oraz Adam Lewan-
dowski. 
Cztery mecze i cztery punkty – 
taki bilans mają z kolei piłkarze 
drugiego beniaminka A-klasy z 
naszej gminy. Szczególnie efek-
townie wypadła inauguracja. KS 
Lesznowola rozpoczęła bowiem 
ligowe zmagania od efektowne-
go zwycięstwa 8:3 nad MKS Wy-
śmierzyce. Formą błysnął wypo-
życzony latem z Mazowsza Gró-
jec Kamil Zieliński, który skom-
pletował w tym meczu hattricka. 
Gole zdobywali także: Bartek Ko-
walczyk, Mariusz Brzeziński, Ma-
teusz Okolus, Piotr Iwański oraz 
grający trener Mariusz Jaskólski.
KS Lesznowola punktuje na ra-
zie tylko przed własną publiczno-
ścią (wspomniane zwycięstwo nad 
MKS Wyśmierzyce i remis 1:1 z 
Legionem Głowaczów). Na bo-
iskach rywali nie zdobył jeszcze 

ani jednego oczka (porażki 0:4 z 
Wulkanem Zakrzew i 2:4 z LKS 
Potworów). 
Przyczyn takiego stanu rzeczy 
szkoleniowiec Lesznowoli upatruje 
w okresie wakacyjnym, w którym 
rozpoczęto rozgrywki. Decyzję o 
starcie ligi już na początku sierpnia 
Mariusz Jaskólski ocenia bardzo 
krytycznie. Jak przyznaje, w nie-
których meczach z powodu wyjaz-
dów wakacyjnych czy imprez ro-
dzinnych nie mógł skorzystać aż z 
siedmiu swoich zawodników. 
– Na przykład do Potworowa poje-
chaliśmy tylko z jednym nominal-
nym obrońcą – dodaje. 
Trener Lesznowoli ma nadzieję, 
że od września, kiedy będzie mógł 
skorzystać z większej ilości zawod-
ników, wyniki będą lepsze niż do-
tychczas. 
                        Mateusz Adamski

G
łu

ch
ow

an
ie

  (
cz

er
w

on
e 

st
ro

je
) w

al
cz

yl
i z

 O
rłe

m
 G

ie
ln

ió
w

 (f
ot

. S
W

)

Alistair Selamolela (niebieski strój) w akcji (fot. MA)

Piłkarze Mazowsza otrzymali okazały puchar za awans do IV ligi (fot. MA)
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Jaki był plan na pokonanie tak 
zdumiewająco długiej i wyma-
gającej trasy? 
Jacek Antoniewicz: W kil-
ku słowach o DFBG B7S z per-
spektywy naszego startu. Zało-
żenie było proste – biegniemy 
od startu do mety razem. Odcin-
ki z górki i płaskie biegiem, pod 
górę marszem. Start odbywał się 
w 18-osobowych slotach, w któ-
rych puszczano zawodnika co 
10 sekund (ograniczenia związa-
ne z covid). Mieliśmy różne go-
dziny startu, ale udało się wsko-
czyć w lukę spóźnialskich i ru-
szyliśmy razem. Do punktu A5 81 
km wszystko według planu. Na-
wet bagna tuż przed Śnieżnikiem 
pokonaliśmy w miarę spokojnie, 
choć nie obeszło się bez dwukrot-
nej zmiany przemoczonych skar-
pet. Na tym punkcie odbyliśmy 
25 minut drzemki i było to jedy-
ne spanie pomimo planu na dru-
gą regenerację, ale o tym później. 
Po drzemce i posiłku ruszyliśmy 
z większą ochotą w stronę Kudo-
wy, gdzie mieliśmy zaplanowany 
przepak (miejsce, gdzie uczestni-
cy biegu mogą zostawić rzeczy na 
przebranie, dodatkowe jedzenie i 
inne; takich punktów jest kilka).

Jakieś krytyczne momenty na 
trasie? 

Dwa dni i dwie noce, w upale i deszczu! Pokonali dystans 240 kilometrów!

Ireneusz Wojciechowski: Ku-
dowa Zdrój A8 130 km. Z wie-
lu przyczyn punkt krytyczny 
tego biegu, przynajmniej w mo-
jej ocenie. Po pierwsze tu mo-
żesz zgłosić, że kończysz i do-
stać medal, co dla psychiki sta-
nowi mocną pokusę. Miałem 
taką, zwłaszcza po zdjęciu bu-
tów i obejrzeniu nóg. Pęcherze, 

odparzenia ze względu na bło-
to, deszcz i wzrost temperatu-
ry w ciągu dnia. Tu kończy się 
trasa Super Trail, a zaczyna 110 
KBL. Super Trail to bieg na dłu-
gości 130 km ze startem w Ląd-
ku i  metą w Kudowie, a KBL 
startuje z Kudowy i kończy się w 
Lądku Zdroju – 110 km. Jak po-
łączymy te dwie  trasy otrzyma-
my Bieg Siedmiu Szczytów, któ-
ry mieliśmy do pokonania.

Takie ekstremalne warunki z 
pewnością odczuły wasze sto-
py.
I.W: Jak wspomniałem wcze-
śniej, dość mocno. Szybko jed-
nak odrzuciłem pomysł dbania 
o stopy, przystąpiłem do przebi-
jania pęcherzy i  innych zabie-
gów mających na celu przywró-
cenie nóg do stanu użyteczności. 
Kolejna wymiana skarpet, nowe 
smarowanie, żele i plastry hydro-
żelowe robią robotę. Jacek doko-
nywał podobnych zabiegów, do-
datkowo wymienił swoje obu-
wie. Zostało nam 110 km i chyba 
najtrudniejszy odcinek pomiędzy 
A9 i A11 podczas drugiej nocy.
J.A: Przyłącza się do nas ja-
kiś biegacz, który chciał z nami 
przetrwać noc, bo jak twierdził, 
jest słabo. Słabo z nim było na-

Ireneusz Wojciechowski oraz Jacek Antoniewicz mogą pochwalić się nie lada osiągnięciem. Mieszkańcy Grójca wzięli udział w 
Dolnośląskim Festiwalu Biegów Górskich (DFBG), który odbywa się już od 8 lat. Z biegaczami rozmawia Szymon Wójcik.

prawdę. Jak  zatrzymaliśmy się 
na siku, przewrócił się... Położy-
liśmy go na 15 minut i nastawi-
liśmy budzik. Sami nie spaliśmy. 
Ruszamy, cały czas z biegaczem 
z Sosnowca nie ma kontaktu: śpi, 
idąc. W międzyczasie oczysz-
cza nam zapasy kofeiny i innych 
specyfików. Orientujemy się, że 
trzeba go zwieźć, bo nie dojdzie 
do punktu. Dzwonimy. Organi-
zacja odbioru człowieka jest sła-
ba, więc tracimy kolejne cenne 
minuty, czekając na samochód. 
W końcu postanawiamy mimo 
wszystko dotrzeć z nim do punk-
tu. Ten odcinek zajmuje nam o 
wiele więcej czasu niż planowa-
liśmy. W czasie oczekiwania na 
karetkę patrzymy na siebie i już 
wiemy, że stracone nocne godzi-
ny burzą nasz plan, a szczególnie 
szansę na jakąś małą regenerują-
cą drzemkę. Nagle po tylu godzi-
nach koleś się budzi, regeneru-
je, mówi nam, że przesadziliśmy 
dzwoniąc do organizatora i tyle 
go widzimy. Na szczęście mora-
le podnosi nam młoda biegaczka, 
która była świadkiem naszego 
wielogodzinnego poświęcenia, 
mówiąc, że tak po ludzku nale-
żało go po prostu ratować, zresz-
tą ona również próbowała spro-
wadzić mu pomoc. Później oka-
że się, że przybiegł do mety oko-
ło 2 godzin przed nami.

Można powiedzieć, że dzięki 
waszej pomocy ukończył całą 
trasę. Co wydarzyło się dalej ? 
I.W: Robimy swoje. Ranek za-
staje nas w jakimś miasteczku, 
nie pamiętamy nazwy. Mamy 
straszny kryzys, chce się spać, 
ale stracony czas nie pozwala 
nawet na krótką drzemkę. Wpa-
damy do Żabki na kawę, colę i 
ruszamy dalej. Dzień robi się 
strasznie gorący i parny, co moc-
no nam dokucza. Po ponad 36 
godzinach na szlaku dociera-
my do miejscowości Bardo. Tu 
mamy kolejny worek w depozy-
cie, z butami i kompletnym stro-
jem. Patrzymy po sobie, żadne-
mu nie chce się przebierać. Za-
tem tylko wymiana koszulki, 
szybkie jedzenie i ruszamy na 
podejście drogą krzyżową. Stro-
me i wymagające, z dodatkowy-

mi utrudnieniami ze względu na 
budowę jakiejś zjeżdżalni albo 
czegoś podobnego. Na spanie 
nie ma raczej szans. Idziemy da-
lej. Dołącza do nas inny zawod-
nik, narzeka na ból piszczela. 
Prawdziwy twardziel, zjada mi 
prawie cały zapas apapu, ale do-
ciera do mety. Ostatnie trzy od-
cinki to 12 km, 13 km i 12 km. 
Ruszamy do przodu, jest par-
no i oczywiste jest, że "walnie" 
deszcz. 

Zdążyliście przed ulewą? 
J.A: Nie zdążyliśmy i na ostat-
nich dwóch odcinkach dwukrot-
nie łapie nas ściana wody. Nawet 
nie zakładamy kurtek. Mówimy 
sobie: teraz to przynajmniej buty 
nam umyje. Po pierwszym desz-
czu nawet wyschła mi koszul-
ka. Drugi doprowadził do tego, 
że potoki spływały pod naszy-
mi nogami, ale my mieliśmy już 
mniej jak 10 km do Lądka, gdzie 
meta. 
Na Facebooku czytamy w jed-
nym z komentarzy: „Ciężko to 
jakoś ubrać w słowa, bo pomysł 
sam w sobie już szalony, ale w 
tym Grójcu widocznie dzieją się 
jakieś rzeczy nieodgadnione. 
Brawo Irek, brawo Jacek, brawo 
Grójec ! Jak dla mnie mega wal-
ka ciała z duchem”. 

Jak wyglądał moment i co czu-
liście, zbliżając się do mety? 
I.W: Wiedzieliśmy, że teraz to 
nawet na czworaka, ale dotrze-
my. Na mecie niesamowite uczu-
cie, radość i duma. Dodatkowo 
znajoma biegaczka, uczestnicz-
ka Złotego Półmaratonu, Ela Ro-
góż, wita nas ciastem i szam-
panem, niesamowite. Do Jacka 
przybiegł syn Adaś i tak z nim na 
barana witał na mecie żonę Na-
talię. Zajechani, piekielnie zmę-
czeni, ale szczęśliwi. Ukończyli-
śmy DFBG B7S. Za cały komen-
tarz jak trudno było, niech świad-
czy fakt, że tegorocznej edycji 
nie ukończyło  ponad 60% star-
tujących. To bardzo wymagający 
bieg, a właściwie raczej cała hi-
storia. Historia warta przeżycia.

Dziękuje za rozmowę. Gratu-
luję i życzę dalszych sukcesów.

DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL
BIEGÓW GÓRSKICH
Jego twórcą i dyrektorem jest Piotr Hercog zawodnik elity, trener i 
dyrektor kultowego DFBG, stojącego na podobnym poziomie co Kry-
nica, czy Cisna w Bieszczadach.  Można dobrać sobie dystans od 10 
km, 21 km przez 68 km, 110 km, 130 km aż po najdłuższy wokół całej 
Kotliny Kłodzkiej.
– Piękno tego regionu  kusiło od pewnego czasu. W 2019 r. posta-
nowiliśmy, że wystartujemy w Lądku Zdroju. A skoro tak, to na naj-
dłuższym dystansie. Przecież mieliśmy już za sobą biegi na różnych 
mniejszych dystansach pokonywane razem, jak i osobno. W związ-
ku z wyjątkową w tym roku sytuacją,  DFBG 2020  był naszym pierw-
szym startem w tym sezonie. Dwa dni i dwie noce (w deszczu, bło-
cie i upale), bo tyle trwa dla większości uczestników Bieg 7 Szczy-
tów (B7S), w którym startowaliśmy. Dystans około 240 km. Przygoto-
wania trwały wiele miesięcy, od jesieni 2019 r. Przepracowana solid-
nie zima dawała nadzieję na powodzenie przedsięwzięcia. Końców-
ka zimy i wczesna wiosna to już wspólne wielogodzinne treningi. Od 
krótkich 20 czy 30-kilometrowych  przebieżek po górskie na dystan-
sach 70 km albo ponad 100 km. Wspólne treningi i wspólny bieg w 
czasie zawodów, od startu do mety. Daliśmy radę!  Wspólnie spełnili-
śmy marzenie – opowiadają uczestnicy. 

Jacek Antoniewicz (z lewej) oraz Ireneusz Wojciechowski (z prawej)

11 sierpnia podpisano umowę na "Opracowanie do-
kumentacji projektowej na kompleksową przebudo-
wę stadionu miejskiego przy ul. Laskowej w Grójcu" 
na kwotę 97 170 zł.

– Przed wyborami zapowiadałem, że rozwój sportu w na-
szej gminie będzie jednym z priorytetów. I tak się dzie-
je – podkreśla burmistrz Grójca, Dariusz Gwiazda. 
Wykonawcą dokumentacji będzie pracownia Woźnicki 
Zdanowicz Architekci z Warszawy.
– Przebudowa stadionu jest konieczna, żeby mieszkańcy 
i uczniowie mieli gdzie biegać, uprawiać inne sporty oraz 
po to, aby na stadionie można było rozgrywać spotkania 
III ligi piłkarskiej – tłumaczy Dariusz Gwiazda.

Piłka, bieganie i lekkoatletyka
Projekt zakłada adaptację obecnej płyty głównej stadionu 
do funkcji pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy-
stosowanego do gry na poziomie III ligi. Jak zaznaczono 
w specyfikacji przetargowej, ma do tego dojść bez zna-
czącej ingerencji w lokalizację, geometrię i konstrukcję 

istniejącej płyty. Boisko ma otaczać bieżnia poliuretano-
wa 400-metrowa czterotorowa, a na odcinku 100 metrów 
sześciotorowa. Projekt przewiduje budowę skoczni: do 
skoku w dal i trójskoku oraz do skoku wzwyż, a także in-
nych urządzeń niezbędnych do przeprowadzania 
zawodów lekkoatletycznych na poziomie szkolnym.

Nowy budynek 
Projekt zakłada budowę nowego obiektu dla potrzeb 
klubu, stanowiącego zaplecze sanitarno-szatniowe i ma-
gazynowe. Mają się w nim znaleźć m.in.: szatnie, natryski, 
sanitariaty, pomieszczenia masażu, pokoje sędziów, ma-
gazyn na sprzęt sportowy, pomieszczenie socjalne dla 
konserwatora, toalety dostępne dla kibiców z zewnątrz 
budynku. W miejscu dotychczasowego boiska asfaltowe-
go powstanie boisko z nawierzchnią trawiastą.
Projekt ma obejmować także m.in. oświetlenia płyty bo-
iska, trybunę dla kibiców gości, miejsca dla osób nie-
pełnosprawnych przy istniejącej trybunie, kasy bileto-
we, automatyczną instalację nawadniającą boisko głów-
ne oraz instalację odwadniającą teren (odprowadzającą 

wody opadowe) oraz zbiornik retencyjny magazynują-
cy wodę deszczową do podlewania oraz monitoring ca-
łego obiektu. 
– Realizacja projektu i ogłoszenie przetargu na jego wy-
konanie przewidziane jest na początek 2021 roku – zapo-
wiada burmistrz Dariusz Gwiazda.
                                                                           Mateusz Adamski 

PRZEBUDOWA STADIONU PRZY ULICY LASKOWEJ

Trybuna stadionu przy ul. Laskowej (fot. MA)
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JAK HARCMISTRZ WYZWALAŁ 
NIEMIECKI OBÓZ KONCETRACYJNY
5 sierpnia 1944 r. harcerski batalion AK „Zośka” podczas Powstania 
Warszawskiego opanował więzienie na Gęsiówce i uwolnił 348 prze-
trzymywanych tam przez Niemców Żydów. Jednym z uczestników ak-
cji był twórca Szarych Szeregów w Grójcu porucznik Ludwik Michalski 
(1912-1985), ps. „Fil”, „Szer”, który wtedy pełnił funkcję kwatermistrza 
oddziału.

Michalski nie był grójczaninem, ale 
związał się z miastem przez pracę za-
wodową i społeczną. Był nauczycie-
lem, hufcowym ZHP, członkiem Związ-
ku Walki Zbrojnej. W 1944 r. z obawy 
przed aresztowaniem opuścił Grójec i 
przeniósł się do Warszawy, gdzie uczest-
niczył w akcjach dywersyjnych w sze-
regach elitarnego batalionu „Zośka”. Po 
upadku powstania przebywał w obo-
zach jenieckich w Bergen-Belsen i Lu-
bece. Nie wrócił już do Grójca. Zmarł 31 
maja 1985 r., spoczywa w Rembertowie. 

Konzentrationslager Warschau
Praktycznie nieznany jest natomiast fakt, że nieistniejące już więzienie na Gę-
siówce (przy ul. Gęsiej i Zamenhoffa) było częścią Konzentrationslager War-
schau, jedynego obozu koncentracyjnego założonego przez Niemców w 
stolicy okupowanego państwa. Było to także jeden z trzech obozów koncen-
tracyjnych w Generalnym Gubernatorstwie, poza Majdankiem i Płaszowem.
– KL Warschau obejmował znacznie większy obszar niż Gęsiówka. Teren był 
rozległy, ciągnął się od dzisiejszej ulicy Zamenhofa, czyli dawnej Dzikiej oraz 
wzdłuż dawnej ul. Gęsiej, prawie przylegającej do współczesnej ul. Aniele-
wicza, kończył się przy ulicy Okopowej. Dokładne plany obozu znajdują się 
w mojej książce pt. Konzentrationslager Warschau. Historia i następstwa – 
mówi historyk prof. Bogusław Kopka. 
Gęsiówka była również ostatnią siedzibą Judenratu, czyli Żydowskiej Rady 
Starszych, która administrowała gettem we współpracy z Niemcami.
KL Warschau powstał z rozkazu Heinricha Himmlera 11 czerwca 1943 r. Z nie-
wolniczej pracy więźniów korzystały niemieckie przedsiębiorstwa i III Rzesza. 
– Po likwidacji getta wiosną 1943 r. przebywali na Gęsiówce głównie Żydzi z 
zagranicy, m. in. z Grecji. W lipcu przybyło 300 kapo z Buchenwaldu, krymi-
nalistów. 15 sierpnia przyjechał pierwszy transport żydowskich mężczyzn z 
Auschwitz, którzy po selekcji zostali przeznaczeni do pracy. Kazano im od-
gruzowywać budynki. Nie mieli narzędzi, więc wszystko musieli robić ręko-
ma. Nie było lekarzy, ani łaźni. Opiekę lekarską zapewniał więzień Pawiaka 
dr Felicjan Loth. Niemcy stworzyli w obozie przemysł. Zbudowali nawet linie 
małej kolejki, co widać na zdjęciach lotniczych. Dobre cegły i metale koloro-
we wywozili do Niemiec, gruz wrzucali do Wisły – mówi prof. Kopka. 

Komory gazowe i krematoria 
Głównym inżynierem odpowiadającym za budowę KL Warschau był Hans 
Kammler, twórca komór gazowych i krematoriów w Auschwitz-Birkenau. W 
Warszawie komór gazowych nie było, według świadków Niemcy używali sa-
mochodu-komory gazowej. Krematorium miało znajdować się w miejscu, 
gdzie stoi blok przy ul. Karmelickiej 17A. 
– W latach 1943–1944 KL Warschau było niemieckim centrum zacierania 
zbrodni. Odkrycie sowieckiej zbrodni w Katyniu uświadomiło Niemcom, że 
trzeba zacierać ślady zbrodni. W ciągu kilku miesięcy Niemcy zamordowa-
li w Warszawie w egzekucjach ulicznych 10 tysięcy osób. Zwożeniem zwłok 
zajmowali się więźniowie obozu, żydowskie komanda śmierci, złożone z by-
łych więźniów Auschwitz-Birkenau. Warszawiacy wspominają, że zamordo-
wanych wywozili więźniowie w pasiakach. Zwłoki mielono i palono na Gę-
siówce. Nigdy nie dowiemy się dokładnie, ile osób Niemcy zamordowali w 
tym obozie, ponieważ podczas ewakuacji zniszczono dokumentację.  Część 
Niemców odpowiedzialnych za mordy w KL Warschau jeszcze żyje – opowia-
da historyk.   

Wiceprezydent USA oddaje hołd ofiarom niemieckich zbrodni 
– Kiedy w 1959 r. w Polsce był wiceprezydent USA Richard Nixon, złożył kwia-
ty pod pomnikiem Bohaterów Getta. Następnie ku zaskoczeniu wszystkich 
odwrócił się i podszedł w stronę budynku, gdzie było KL Warschau, przeszedł 
przez mur i złożył wieniec. Dokumentują to zdjęcia z czasopisma „Life”, któ-
re można obejrzeć w Internecie. Prawdopodobnie był to ostatni zagraniczny 
polityk, który upamiętnił niemiecki obóz w stolicy – zauważa prof. Kopka. 
W połowie lat 60. mimo protestów architektów budynki pozostałe po obo-
zie rozebrano.
 – Koło historii się zamknęło. Himmler postulował, żeby powstał tam park. W 
PRL po zrównaniu z ziemią najstarszego budynku KL Warschau posiano tra-
wę i założono park. Przez długi czas był to wybieg dla okolicznych psów. Na 
pierwszym dziedzińcu KL Warschau, na którego terenie obecnie znajduje się 
Muzeum Polin, Niemcy mordowali i palili ludzi – podkreśla prof. Kopka. 
– Gdy ujawniłem, że Muzeum Polin jest zbudowane na szczątkach ludzkich 
starano się zwolnić mnie z pracy z IPN. Słano na mnie donosy – wspomina 
historyk prof. Jan Żaryn. 
Być może KL Warschau zostanie upamiętnione w niedawno utworzonym 
Muzeum Getta Warszawskiego. 8 grudnia Narodowy Bank Polski wyemituje 
srebrną monetę okolicznościową upamiętniającą ofiary niemieckiego obozu 
koncentracyjnego w Warszawie. 
                                                                                                                                 Tomasz Plaskota

Burmistrz składa kwiaty pod pomnikiem
 Ludwika Michalskiego w Grójcu

Zawody, które odbyły 
się na boisku w Głu-
chowie, były podzie-
lone na dwie katego-

rie wiekowe. W obu zwyciężyła 
drużyna ze szkółki piłkarskiej 
FC Mundialito. Królami strzel-
ców zostali: Jeremi Brzozow-
ski (2012 ) i Tomek Matysiak 
(2013). Przez cały dzień poczy-
naniom małych futbolistów z 
zaciekawieniem przyglądali się 
zastępca burmistrza Jarosław 
Rupiewicz oraz przewodniczą-
cy Grójeckiej Rady Sportu, Ma-
riusz Pachocki.

5 drużyn i 100 dzieci
W letniej edycji Mundialito Su-

per Cup bawiło się i rywalizo-
wało o Puchar Burmistrza Gmi-
ny i Miasta Grójec blisko 100 
dzieci, chłopców i dziewczynek. 
Na murawie boiska w Głucho-
wie, oprócz drużyn gospodarzy, 
zobaczyliśmy m.in. młodych 
sportowców GKS-u Chynów, 
KS-u Warka, Plonu Garbatka, 
Orląt i Perły Złotokłos. Mecze 
były pełne wspaniałych akcji i 
pięknych goli. Emocjonujące 
zmagania dzieci fantastycznie 
wspierali kibice-rodzice. Wszy-
scy spisali się na medal.

Patronat burmistrza
Wydarzenie było objęte Hono-
rowym Patronatem Burmistrza 

Mundialito z Pucharem Burmistrza

Gminy i Miasta Grójec. Uro-
czystej dekoracji piłkarzy do-
konali: z-ca burmistrza oraz 
prezes GPSZ Głuchów Robert 
Małek. Organizatorami wyda-
rzenia byli: Michał Kocięba 
(FC Mundialito), GPSZ Głu-
chów oraz Szymon Wójcik (Ży-
cie Grójca). Stoiska i atrakcje 
zapewniła firma No. 1 Eventy. 
Imprezę zabezpieczały jednost-
ki: Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Zalesiu, Powiatowej Ko-
mendy Policji w Grójcu i Stra-
ży Miejskiej. Wydarzenie odby-
ło się zgodnie z obowiązujący-
mi wytycznymi sanitarno-epi-
demiologicznymi. 

Szymon Wójcik

PIKNIK RODZINNY Z KS "CEL"
Wydarzenie odbyło się 16 sierpnia i zwieńczyło wszystkie obchody związane z 100. Rocznicą Bitwy Warszaw-
skiej 1920. 
Na strzelnicę w Ogrodzienicach przyjechali nie tylko pasjonaci strzelectwa, piknik bowiem zapewnił mnó-
stwo atrakcji dla dzieci i młodzieży. Był pokaz ciężkiego sprzętu  bojowego, koncert Orkiestry Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Grójcu. Dla najmłodszych przygotowano także karuzele i stoiska z zabawkami. Honoro-
wym patronatem inicjatywę objęli Poseł na Sejm RP Marek Suski oraz Burmistrz Gminy i Miasta Grójec Da-
riusz Gwiazda.
Wydarzenie zainaugurował prezes Klub Strzeleckiego „Cel” Damian Gaik wraz z Dowódcą Garnizonu Grójec 
płk Andrzejem Kozerą.  Na miejscu obecni byli także z-ca burmistrza Gminy i Miasta Grójec Jarosław Rupie-
wicz, prezes Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego Tomasz Kwiecień, przewodniczący Rady Miejskiej w 
Grójcu, Karol Biedrzycki oraz radny Tomasz Justyński. 
– Jest mi niezmiernie miło powitać wszystkich na naszym Pikniku Rodzinnym. Pogoda dopisała, jest z nami 
rzesza sympatyków strzelectwa. Zawsze powtarzam, że strzelectwo sportowe powinno być najważniejszą 
dyscypliną w kraju, ponieważ kiedy jest pokój jesteśmy sportowcami, ale w razie konfliktu, stajemy się żołnie-
rzami – mówił na łamach Mazowieckiej TV Damian Gaik. 
Po uroczystym przemówieniu, przy akompaniamencie Orkiestry OSP Grójec, odbyła się ceremonia wciągnię-
cia flagi Polski na maszt. Następnie Korpus Artylerii Wojewody Podolskiego Marcina Kazanowskiego oddał  
wystrzały  z armaty i przystąpiono do Zawodów Strzeleckich. 
Na koniec pikniku wręczono puchary zwycięzcom poszczególnych konkurencji.  W konkurencji Pistolet Cen-
tralnego Zapłonu zwyciężył Krzysztof Liszka z klubu AMATOR- Wrocław; karabin centralnego zapłonu – Piotr 
Jakubczak KS Cel; strzelba gładkolufowa – Mariusz Rudnik z LTS Legionowo. Wyniki zawodów są dostępne na 
stronie www.kscel.pl.

SW 

Uczestnicy byli świadkami prawdziwego sportowego szaleństwa 
w wykonaniu 7- i 8-letnich gwiazd. 


