
Kosztowne zamieszanie  
przy LO w Warce
Władze Starostwa w Grójcu zrezygnowały z zamiaru przeniesienia Liceum do Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych.  
Po naciskach uczniów, rodziców, nauczycieli i samorządowców w piątek 16 grudnia władze Powiatu  
wycofały się z nieprzemyślanych decyzji  i podpisały umowę z  Gminą Warka o dalszym funkcjonowaniu  
Liceum w budynku CeSiR w Warce.
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Akcja w internecie i w wareckich szkołach, 
mobilizacja uczniów, rodziców i nauczycieli 
wspierana przez samorządowców, zakończo-
na zebraniem blisko 1000 podpisów, okazała 
się sukcesem.  Petycja z podpisami trafiła na 
biurko starosty Ścisłowskiego w grudniu. 
Na efekty akcji nie trzeba było długo czekać.  
W piątek 16 grudnia burmistrz Warki pod-
pisał umowę ze starostą grójeckim, która 
gwarantuje nam dalsze funkcjonowanie li-
ceum w budynku CeSiR.

 Myślę, że warto przedstawić kulisy całego 
zamieszania wywołanego przez Zarząd Po-
wiatu kierowanego przez starostę Ścisłow-
skiego. Ten przykry  incydent powinien być 
dla nas przestrogą, nauczką i wskazówką na 
przyszłość. Pomysł na przeniesienie ware-
ckiej szkoły od początku kadencji był po-
mysłem autorskim starosty Ścisłowskiego, 
zaś argumentem koronnym były obciążenia 
finansowe, jakie ponosił powiat, żeby ko-
rzystać z pomieszczeń CeSiR należącego do 

samorządu wareckiego. Determinacja Ści-
słowskiego w realizacji tego pomysłu nie do-
puszczała konsultacji i dyskusji z udziałem 
bezpośrednio zainteresowanych. Na spot-
kaniu, które odbyło się wiosną 2015 roku,  
a w którym uczestniczyli samorządowcy  
Warki, zostaliśmy poinformowani o pomy-
słach powiatowych władz w stosunku do 
wareckiego liceum i tyle. Ścisłowski wów-
czas nie był w stanie przedstawić jakiej-
kolwiek analizy i jakiegokolwiek studium 
wykonalności tej operacji na żywym orga-
nizmie naszego „ogólniaka” i z pewnością 
nie miał zmaterializowanej koncepcji reali-
zacji swojego zamierzenia nigdy. Głuchy na 
nasze argumenty i krótkowzroczny w kon-
sekwencjach swoich decyzji trwał w swoim 
przekonaniu, wywołując panikę w Warce. 
Zamieszanie i niepewność losów liceum 
trwała blisko dwa lata.  Trwająca niepew-
ność istnienia liceum w Warce, strach, jaki 
wytworzyły władze swoimi nieprzemyślany-
mi działaniami już mają wymierny skutek. 
Decyzja w żaden sposób niezbadana pod 
względem organizacyjnym, finansowym 
czy też czysto merytorycznym, prowadzo-
na brutalnie bez konsultacji, odbierana była 
bardzo emocjonalnie. „To właśnie z powodu 
owej niepewności i chaosu informacyjnego 

szkoła odczuwa odpływ młodzieży, która 
wybiera bardziej zasobne licea w Piasecz-
nie czy Warszawie.” – twierdzą nauczyciele.  
W roku szkolnym 2016/2017 utworzono 
tylko jedną klasę liceum i to ponad 40- oso-
bową – władze powiatu nie zezwoliły na po-
dział na dwie klasy. Dla społeczności miasta 
i okolic połączenie szkoły zawodowej i ogól-
nokształcącej jest rozwiązaniem nie do przy-
jęcia. Rodzice, młodzież i nauczyciele nie 
wyobrażają sobie, że LO przy Warszawskiej 
mogłaby przestać  istnieć jako samodzielna 
placówka. Mieszkańcy nie chcą słyszeć, że 
„ogólniak” będzie w zawodówce. Dlatego 
też obawa przed puszczeniem dziecka do 
liceum, o którego przyszłych losach nic nie 
wiadomo spowodował, że część rodziców 
nie zdecydowała się zapisać swojego dziecka 
do naszego liceum.  

Historia, tradycja i prestiż takiej szkoły 

jak Liceum Wysockiego w Warce jest war-
tością, której przekreślić nie można jedną 
niekonsultowaną, nieprzemyślaną decy-
zją. Wśród absolwentów LO w Warce  jest 
wielu światłych, pracowitych i uczciwych 
ludzi. Pracują na prestiżowych uczelniach, 
prowadzą pracę naukową, służą społeczeń-
stwu, zakładają rodziny, wychowują dzieci.  
I niezależnie od tego, czy są prawnikami czy 
lekarzami, czy też nauczycielami, rolnikami 
czy może- pracownikami mniej nobliwych 
firm lub zakładów, stanowią o sile naszego 
regionu, są cennym kapitałem kulturowym. 
Często po studiach wracają w rodzinne stro-
ny- tu pracują, zakładają firmy bądź stąd 
dojeżdżają do pracy w Warszawie.  Jaką 
szkołę za kilka lat wybiorą dla swoich dzieci? 
Może ci najbardziej mobilni i snobistyczni 
zdecydują się na elitarne licea warszawskie? 
Może zaproponują im liceum w Grójcu?  Co  
z tymi, którzy -kierując się nie tylko głosem 
rozwagi-zechcieliby wybrać ogólniak  na 
Warszawskiej?  Dobrze się stało, że władze 
powiatu poszły po rozum do głowy, dobrze, 
że społeczeństwo Warki jest jednomyślne 
i aktywne w ważnych sprawach dla naszej 
społeczności, dobrze, że mamy naszych sa-
morządowców zaangażowanych  i oddanych 
ważnym dla naszej społeczności sprawom, 
dobrze, że mamy wiernych swemu powo-
łaniu nauczycieli!   Warto wiedzieć, że za-
angażowanie i aktywne działanie przynosi 
pożądany skutek, że czasami trzeba zmusić 
opornych do myślenia.

Maciej Dobrzyński

Szanowni Państwo,

Jako organizacja pozarządowa jesteśmy wydawcą miesięcznika Nasze Czasy, który ukazuje 
się na terenie Powiatu Grójeckiego od pięciu lat, starając się rzetelnie i z pełną odpowiedzial-
nością komentować ważne wydarzenia dotyczące naszej wspólnoty. Pomimo podejmowania 
trudnych tematów i przedstawiania ich w sposób bezpośredni, i bardzo często krytyczny, nie 
spotkaliśmy się z negatywnym odbiorem naszej pracy przez  władze samorządowe – aż do dziś.

Jesteśmy zbulwersowani i przerażeni incydentem, jaki miał miejsce w Starostwie Powiato-
wym w Grójcu. Otóż, 25 listopada, wicestarosta Dariusz Piątkowski, używając siły, odebrał i 
zniszczył listopadowe wydanie naszego miesięcznika. Na sesji zaś Starosta Marek Ścisłowski 
oznajmił Radzie, że  „zakazał pracownikom, żeby gazeta Nasze Czasy ukazywała się na terenie 
starostwa” – pomimo możliwości kolportażu innych tytułów. 

Fundamentalne prawa demokracji zostały podeptane – wolność słowa została poturbowana 
i wrzucona do kosza. Strach rządzących powiatem przed rzetelną krytyką, przed prawdą, 
odebrał im zdolność racjonalnego myślenia i postępowania. 

Nie sposób przejść nad tym incydentem obojętnie, nie wolno nam wszystkim, w milczeniu,  
akceptować reżimowych zapędów rządzących.  

Jedną z misji organizacji pozarządowych powinno być pokazywanie opinii publicznej niepo-
radności rządzących i dezawuowanie ich autorytarnych zapędów. Taką misję ma stowarzy-
szenie Nasze Czasy. Incydent, który miał miejsce w Starostwie, jest dla nas potwierdzeniem 
słuszności naszych działań i stanowi motywację do dalszej pracy. Jednakże takie postępowanie 
władz Powiatu powinno się spotkać ze zdecydowanym potępieniem mieszkańców Powiatu 
Grójeckiego.

Zarząd Stowarzyszenia Nasze Czasy

Liceum w Warce – okres międzywojenny

Dariusz Piątkowski – wicestarosta grójecki
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Z głupia frant, starosta  Ścisłowski zwo-
łał w grudniu  nadzwyczajną sesję Rady 
Powiatu i to nie z byle jakiego powodu. 
Bez uzasadnienia, bez konsultacji w  Ko-
misjach i bez udziału w obradach sesji 
dyrekcji nowomiejskiego szpitala, Radni 
zmuszeni zostali do podejmowania de-
cyzji o poręczeniu ośmiomilionowego 
kredytu dla SPZOZ w Nowym Mieście. 
Nie pierwszy to raz w ostatniej chwili  
i bez przygotowania analitycznego podej-
mowana jest decyzja skutkująca zadłuże-
niem samorządowego budżetu. Mimo że 
faktycznie pieniądze te zobowiązują się 
spłacać szpitale, to nikt myślący w to nie 
wierzy. Już dziś wiadomo, że obydwa szpi-
tale odnotują potężne straty w tym roku.  
Z szacunkowych danych wynika, że 
SPZOZ w Nowym Mieście zakończy rok  
z ponad milionową stratą, zaś PCM  
w Grójcu – ponad 2-milionową.  Pewnym 
jest zatem, że te zobowiązania będzie mu-
siał spłacać Powiat. To już kolejne takie 
decyzje, które w tej kadencji zadłużają 
Powiat o ponad 23 miliony złotych (z od-
setkami). Standardy i metody działania 
Zarządu kierowanego przez  starostę Ści-

Rzeczowej odpowiedzi brak.  Nie widać 
też żadnej refleksji na twarzy zarządzają-
cych – wszak to nie oni są winni, że służba 
zdrowia w Powiecie funkcjonuje źle i przy-
nosi straty, tak jest przecież w całej Polsce. 
Nic to, że nic nie robią żeby było inaczej, 
nic to że kupują program restrukturyzacji, 
którego nie realizują, to normalne, że za-
trudniają w szpitalach niekompetentnych 
ludzi. Chyba powinniśmy przestać się 
dziwić temu co dzieje się w powiatowym 
samorządzie, wszak - mottem zarządzają-
cych Powiatem jest maksyma kurtyzany  
króla Francji: „Po nas choćby i potop”.

Janusz Karbowiak
 Radny Rady Powiatu Grójeckiego

OŚWIADCZANIE LOKATORÓW  
BUDYNKU PRZY ULICY  

MOGIELNICKIEJ 28C  
„HOTEL PIELĘGNIAREK”

1. Jako mieszkańcy budynku na ul. Mogielnickiej 28G c w Grójcu czujemy się obra-
żeni i zniesławieni przez  wicestarostę Powiatu grójeckiego który podczas sesji Rady 
Powiatu Grójeckiego w dniu 3 czerwca 2016 roku w obecności Radnych Powiatu 
grójeckiego  oraz osób obecnych nazywał nas życiowymi nieudacznikami,  ludźmi 
bez ambicji, nieporadnymi życiowo. Pan Piątkowski oświadczył, że tak czy inaczej 
wylądujemy w kartonach a jeśli nie wyprowadzimy się ugodowo to „załatwi nas czyn-
szem”. Pan Wicestarosta okazywał nam brak wszelkiego szacunku, zachowywał się 
wobec nas w sposób poniżający  i upokarzający. Każdą z naszych wypowiedzi trakto-
wał wyśmiewczo i arogancko.

2. Starostwo Powiatowe otrzymało w 2008 roku budynek za darmo od ZOZ w Grój-
cu i nigdy nie ponosiło żadnych środków związanych z jego remontem oraz prze-
kształcaniem pokoi hotelowych w dwupokojowe mieszkania.

3. Pokoje hotelowe, które były  łączone w dwupokojowe mieszkania były przekształ-
cane ze środków własnych lokatorów.

4. Nie jest prawdą aby starostwo powiatowe za kwotę 1500zł – 1700zł /m2 sprze-
dawało kilkaset metrów kwadratowych korytarzy, piwnic i miejsc parkingowych. 
Sprzedawane lokale powstały z dwóch osobnych pokoi hotelowych. Za wskazaną 
kwotę Starostwo sprzedaje tylko lokale nie mieszkalne.  W  wymienioną kwotę nie 
są wliczone żadne pomieszczenia gospodarcze typu suszarnie, piwnice, wózkownie. 
Budynek nie posiada własnych miejsc parkingowych ani miejsca, w którym by można 
było stworzyć takie miejsca tym samym starostwo nie może sprzedawać w tej kwocie 
takich miejsc.

5. Zgodnie ze sporządzonym „operatem” na życzenie Starostów Grójeckich sprze-
dawane lokale nie są lokalami mieszkalnymi , pomimo że przez wiele lat były tak 
traktowane. 

6. Pan Starosta Marek Ścisłowski wprowadza opinie publiczną w błąd oświadczając 
w wyemitowanym  dniu 22 listopada 2016 roku o godzinie 17.35 programie „Twoje 
sprawy”, że sprzedawane lokale są lokalami mieszkalnymi . W rzeczywistości loka-
le nie są  sprzedawane jako lokale mieszkalne co zostało potwierdzone w protokole 
przetargu, który pomimo protestu odbył się w dniu 7 grudnia 2016 roku.

7. Starości Grójeccy celowo zmienili status zajmowanych przez nas lokali na lokale 
nie mieszkalne po to abyśmy nie skorzystali z przywilejów uchwały XIV/124/2008 
z dnia 21 kwietnia 2008 roku, która pozwala na zakup przekształconych przez nas 
pokoii hotelowych w dwupokojowe mieszkania tj z 60% bonifikatą i rozłożeniem na 
raty. Potwierdzeniem możliwości zakupu wskazanych mieszkań jest pismo , które 
otrzymaliśmy w 2013 roku .(w załączaniu wskazane pismo)

8. W dniu 3 czerwca 2016 
roku podczas spotkania  
z mieszkańcami pan Staro-
sta Marek Ścisłowski zapew-
niał, że pomimo zmiany we 
władzach starostwa sprawa 
formalnego  przekształcenia 
zajmowanych przez nas lo-
kali mieszkalnych jest wtoku 
tym samym nakłaniał nas 
do dalszych remontów i łą-
czenia pojedynczych pokoii 
w mieszkania. Gwarantował 
skorzystanie z w/w uchwały.

9  Starości grójeccy po-
mimo wiedzy o dewastacji 
urządzeń znajdujących się  
w budynku przez osoby  
w nim niezamieszkujące nie 
podejmowali żadnych kro-
ków aby wyegzekwować od sprawców naprawienie szkody.

10. Pan Starosta Marka Ścisłowskiego ogłosił I przetargu ustny ograniczonego ozna-
czony  L.dz. FN.6840.5.2016 dotyczący sprzedaży stanowiących własność Powiatu 
Grójeckiego lokali oraz udziałów w nieruchomości gruntowej zabudowanej poło-
żonej w Grójcu przy ul. Mogilenickiej 28C, których rzeczywisty metraż nie został 
ustalony w konsekwencji zaniedbał  i zaniechania  dokonania pomiarów metrażu  
z natury, przez co Organ działa na szkodę interesu publicznego jak osób, które  
w przyszłości mogą zakupić przedmiotowe lokale.

Informujemy wszystkie zainteresowane osoby, że w przypadku nie nabycia zaj-
mowanych przez nas lokali, w które zainwestowaliśmy własneśrodki będziemy 
dochodzić wszelkich roszczeń w zakresie zwrotu kwot poniesionych na remont, 
adaptację podniesienie standardu mieszkania roszczeń dochodzić będziemy od 
ewentualnych przyszłych nabywców lokali w które zainwestowaliśmy własne środ-
ki. 

Najemcy/lokatorzy niewyodrębnionych lokali mieszkalnych
w budynku przy ul. Mogielnickiej 28C w Grójcu

słowskiego nikogo z Radnych już nie dzi-
wią. W 2015 roku, po burzliwej dyskusji 
i zaangażowaniu środowisk medycznych  
z grójeckiego szpitala, Rada Powiatu porę-
czyła 10 milionowy kredyt dla grójeckiego 
szpitala. Bez realnego programu napraw-
czego, doraźnie i bez pomysłu zaczęto 
marnotrawić publiczne  pieniądze, zatrud-
niając krewnych i znajomych na odpowie-
dzialnych stanowiskach w administracji 
szpitala i pozbywać się wieloletnich do-
świadczonych lekarzy. Po pieniądzach już 
dawno nie ma śladu a szpital w niezmie-
nionym tempie generuje straty. 

Radni analizując sytuację finansową szpi-
tala w Nowym Mieście na koniec zeszłego 
roku, zostali mile zaskoczeni. Zysk wy-
niósł wówczas ponad 50 tys. zł., a sposób 
podejścia dyrekcji szpitala do problemów 
finansowych i organizacyjnych wydawał 
się być profesjonalny i odpowiedzialny.  
Z tym większym zdziwieniem, Radni na 
sesji nadzwyczajnej dowiedzieli się o bli-
sko 800 tys. złotych straty na koniec paź-
dziernika tego roku. Co się stało i jakie są 
przyczyny takiego stanu finansów szpita-
la? – pytają radni na sesji nadzwyczajnej. 

Po nas choćby i potop
Znów zadłużają Powiat – to już w sumie ponad 23 miliony 
poręczonych kredytów
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Drogi powiatowe w gminie Jasieniec nie zostaną dofinansowane w ramach „Pro-
gramu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, 
którego dysponentem w naszym województwie jest Wojewoda Mazowiecki.

Szacunek do wszystkiego, co nas otacza oraz  
umiejętność dostrzegania najmniejszego szczegółu 
piękna i złożoności naszego biologicznego świata- oto 
najważniejsze  cele, które przyświecają z pewnością 
nauce i kształceniu przyrodniczemu

Drogi powiatowe w gminie Jasieniec 
nie zostaną dofinansowane w ramach 
„Programu rozwoju gminnej i powia-
towej infrastruktury drogowej na lata 
2016-2019”, którego dysponentem  
w naszym województwie jest Wojewo-
da Mazowiecki. Przyczyną odrzucenia 
projektu i nieudzielenie dofinansowa-
nia, o które aspirowały władze powia-
tu, jest wadliwie wypełniony wniosek 
i brak kompletnych dokumentów aby 
taki wniosek w ogóle mógł być rozpa-
trywany. W decyzji Komisja weryfikują-
ca  pisze „ Komisja … odrzuca wniosek, 
gdyż wnioskodawca nie zastosował się 
do zapisów i wytycznych określonych  
w Programie oraz instrukcji wypełnie-
nia wniosku o dofinansowanie w zakre-
sie podziału zadania na odcinki. Ponad-
to, do wniosku nie dołączono załącznika 
wymaganego ogłoszeniem o naborze tj. 
zgłoszenia robót budowlanych, na pod-
stawie którego wnioskodawca planuje 
wykonać prace”. I dodaje, że „zgodnie  
z punktem IX.3. Programu oraz punk-
tem 2.5 Instrukcji … nie przysługuje od-
wołanie, do Wojewody Mazowieckiego, 
od oceny formalnej”.

Niekompetencja czy celowe działanie 
– pytają radni powiatowi? W Powiecie 
Grójeckim do dziś wykonano drogi do-
finansowane przez Wojewodę Mazowie-
ckiego z takich programów

w ośmiu gminach Powiatu i do chwi-
li obecnej nie zdarzyło się, aby pro-
jekt został odrzucony definitywnie na 
etapie oceny formalnej. Weryfikując 
uzasadnienia urzędników Wojewody 
z wytycznymi do wniosku, jaki został 
zamieszczony w Biuletynie Informacji 
Publicznej, stwierdzić należy, że zarzuty 
Komisji są słuszne. Obligatoryjnym wa-
runkiem zakwalifikowania wniosku jest 
dołączenie doń , decyzji o pozwoleniu 
na budowę … lub choćby oświadczenia 
wnioskodawcy o braku sprzeciwu orga-
nu administracji architektoniczno-bu-
dowlanej wobec zgłoszenia inwestora  
o zamiarze budowy – co stanowi wyma-
gany załącznik do wniosku. Nic ująć, nic 
dodać, i co więcej we wnioskach jakie 
poprzednie władze starostwa składały 
do Wojewody przy realizacji poprzed-
nich inwestycji drogowych, takie załącz-
niki były również konieczne.

Ta droga będzie wykonana w roku 2017 
– twierdzi Starosta Ścisłowski. Tylko czy 
na pewno i czy w standardzie jaki był 
przewidziany przy współfinansowaniu  
z Wojewodą Mazowieckim

– z powątpiewaniem pytają radni.
Planowana inwestycja drogowa miała 

kosztować blisko 5,4 mln. złotych z cze-
go Powiat przeznaczył z budżetu kwotę 
1,34 mln. Mieszkańcy gminy Jasieniec 
zebrali również pieniądze w kwocie 

15 tys. złotych. Swój udział finansowy  
w realizacji zadania zapewniła również 
gmina Jasieniec w niebagatelnej na swo-
je możliwości kwocie, tj. 1.34 mln. zł.  
W jaki sposób władze powiatu zamierza-
ją zrealizować inwestycję jeśli zabraknie 
dofinansowania z województwa – tego 
nie wiemy. Nie chcemy byle jak zrobio-
nej drogi – protestują mieszkańcy Gmi-
ny Jasieniec, którzy zjawili się na sesji 
Rady Powiatu. Przecież dokumentacja 
techniczna / projekt budowlany kosz-
tował ponad 80 tyś. zł, z czego połowę 
sfinansowała gmina Jasieniec z własnych 
środków. Czy te pieniądze były wydane 
bezcelowo? To nie wchodzi w grę – dro-
ga będzie wykonana tak jak zaplanowali-
śmy – zapewniają władze Powiatu. Tylko 
na czym opierają swój optymizm? Skąd 
powiat zdobędzie brakujące środki?  
A chodzi przecież o niebagatelną kwotę 
ponad 2,6 mln. zł.

Czy kolejne obietnice, że zdobędziemy 
brakujące środki, bez wskazania kon-
kretnych, realnych źródeł, nie jest tylko 
próbą zaklinania rzeczywistości i odwle-
kaniem w czasie momentu kiedy będzie 
trzeba stanąć w prawdzie i przyznać się 
do porażki? Czemu ma służyć rozpo-
wszechnianie informacji, że dofinan-
sowania nie będzie ponieważ to gmina 
Jasieniec nie zapewniła środków na to 
zadanie w swoim budżecie. Ale prze-
cież łatwo to sprawdzić w dokumentach.  
A co ciekawe to w projekcie budżetu Po-
wiatu na 2017 r, który jest dokumentem 
jawnym i powinien być dostępny dla 
każdego, widnieje zapis, że w  wypad-
ku braku dofinansowania tej inwestycji 
przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki 
zadanie to zostaje zdjęte z budżetu po 
stronie dochodów jak i po stronie wy-
datków. /pkt. VI, ppkt. 1, Wydatki in-
westycyjne/. Jak ma się to do obietnic  
i deklaracji składanych przez decy-
dentów powiatu wygłaszanych w oczy 
mieszkańcom przybyłym na sesję?

Zygmunt Merski  
Radny Rady Powiatu Grójeckiego

Niekompetencja
czy celowe 
działanie?

O sztuce dostrzegania  
estetyki świata- 
-a więc słów „parę”  
o „jedynkowych” zielnikach

Przedszkole 
w Borowem

Świadkami symbolicznego przecięcia 
wstęgi w obecności dyrektora Piotra Mo-
sionka, dokonał Burmistrz Gminy i Miasta 
Mogielnica Sławomir Chmielewski, ponad-
to uczestnikami spotkania byli nauczyciele 
i pracownicy szkoły, radna gminy – Irena 
Bogdan, sołtys Borowego – Agata Pajewska, 

prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Bo-
rowem – Kamil Wiesiak, Przyjaciele Szkoły 
– Celina Jarząbek, Mirosław Gaworski oraz 
rodzice.

Wymienioną uroczystość poprzedziły in-
tensywne prace remontowe w okresie mi-
nionych wakacji. Udało się odnowić sale 

przedszkolne, stołówkę, wymienić podłogi, 
wykonać nową łazienkę dostosowaną do 
potrzeb małych dzieci, zakupić nowe meble, 
zabawki, pomoce dydaktyczne, a także po-
łożyć chodnik z kostki brukowej na ścieżce 
prowadzącej 
do wejścia dla 
przedszkola-
ków. Potrzeb-
ne na ten cel 
środki szkoła 
uzyskała dzię-
ki wsparciu 
Gminy i Mia-
sta Mogielnica 
oraz składek 
mieszkańców 
wsi Borowe. 

Modernizacja oddziału przedszkolnego 

była odpowiedzią Dyrektora szkoły Piotra 
Mosionka na sygnalizowane od jakiegoś 
czasu potrzeby środowiska lokalnego w za-
kresie zorganizowania zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych  i opiekuńczych dla młod-

szej grupy 
przedszkola-
ków. Niezwy-
kle istotna dla 
rodziców na-
szych małych 
uczniów była 
też kwestia 
czasu pracy 
przedszkola. 
Dzięki stara-
niom Dyrek-

tora i przychylności Władz Gminy i Miasta 
Mogielnica udało się ten czas wydłużyć  

z pięciu do ośmiu godzin. 
Zaproszeni goście obejrzeli wszystkie po-

mieszczenia przeznaczone do użytku przed-
szkolaków, a także pozostałe sale lekcyjne. 
Następnie Dyrektor Szkoły, Piotr Mosionek 
w obecności wszystkich gości podziękował 
Rodzicom, którzy w bardzo dużym stopniu 
przyczynili się do przeprowadzenia remon-
tu, poświęcili swój czas, a szczególnie Panu 
Robertowi Posłusznemu i Pani Celinie Ja-
rząbek, która wielokrotnie udowodniła jak 
bardzo na sercu leży Jej dobro naszej szkoły. 

Następnie goście udali się do budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej   w Borowem 
na przygotowany przez Radę Pedagogicz-
ną słodki poczęstunek: pyszne ciastka oraz 
kawę i herbatę.

PSP Borowe

Właściwie są to również głęboko hu-
manistyczne założenia, gdyż w dzisiej-
szych czasach bardzo silnie akcentuje się 
łączenie  wartości związanych ze światem 
natury  z  pozytywnym wpływem na du-
cha i psychiczną kondycję człowieka. Po 
prostu w ładniejszym, porządniejszym 
i czystszym miejscu nie sposób nie mieć 
lepszych, spokojniejszych myśli, natchnio-
nych optymizmem i wiarą w odwieczną 
szczodrobliwość świata. Albo inaczej- na 
świecie ogarniętym niepokojem i walką 
materialną, zawiścią i podziałami społecz-
nymi- łatwiej o siłę wewnętrzną i nadzieję, 
gdy raz po razie, od najmłodszych lat uczy 
się nas, jak odkrywać jego naturalne bo-
gactwo.

Takie też m.in. cele przyświecały konkur-
sowi na zielnik zatytułowanemu „Minie-
uroland inspiruje naturą”, na który  Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Warce wysłała aż 40 
najpiękniejszych prac dzieci z klas trzecich 
pod opieką Pań:  Marzeny Szynkiewicz, 
Justyny Bernaciak i Joanny Chodeckiej. 
Wszystkich zaś objęła  swym patronatem  
i  zajęła się fachową oraz artystyczną oceną 
prac  długoletnia nauczycielka przyrody 
w PSP nr 1- Pani Edyta Kleczaj. Te dzie-
ła przyrody uwiecznione dziecięcą ręką 
zostały wysłane do siedziby organizatora 
konkursu w Kłodzku. Honorowy patronat 
konkursu sprawuje  Minister Edukacji Na-
rodowej- Pani Anna Zalewska.

Nasze dzieci zostały w ten sposób zmo-
tywowane nie tylko do poznawania roślin-
ności, jaką na co dzień obserwują w swo-

im otoczeniu i kształcenia umiejętności 
rozpoznawania wybranych jej gatunków, 
ale przede wszystkim- pogłębiły swój sza-
cunek do przyrody, rozwinęły  poczucie 
estetyki i piękna naturalnego i co chyba 
najważniejsze- spędziły dodatkowy dłuż-
szy czas na świeżym powietrzu, które, jak 
wiadomo, koi wszelki „ból istnienia”. 

Od dawna nie jest już tajemnicą, że Pub-
liczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Warce 
kładzie w swej edukacji największy nacisk 
na podnoszenie ambicji i rozwijanie indy-
widualnych zainteresowań oraz zamiło-

wań ucznia. To w dużym stopniu od oso-
bistego stosunku opiekuna i nauczyciela  
do danego przedmiotu zależy- jak potoczy 
się taka edukacyjna przygoda dziecka. Czy 
będzie mu się kojarzyła z miłym wraże-
niem, relaksem, satysfakcją i docenieniem 
każdej próby...? Czy bez względu na efek-
ty, będzie chciało  wielokrotnie sprawdzać 
na niej swe  siły...? Czy odnajdzie na niej 
jakieś pozytywne, poza tymi namacalnymi 
(materialnymi nagrodami)- ludzkie nieza-
chwiane wartości...

Dziękujemy naszym niedościgłym ucz-
niom i wiernym swemu powołaniu na-
uczycielom!

A.K.

11 listopada 2016 roku w Publicznej Szkole  
Podstawowe  w Borowem odbyło się uroczyste  
otwarcie działającego od 1 września br. 8-godzinnego 
oddziału przedszkolnego.
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„Mam bzika na punkcie 
zdrowego odżywiania„

OSP Boglewice ma samochód ratowniczo-gaśniczy „Przywództwo w biznesie” 
XII edycja Olimpiady  
Przedsiębiorczości 

Festyn w ZSP w Jasieńcu

23 października w Kronice i w Księdze Pamiątkowej Straży zapisał  
się złotymi literami.

1 grudnia 2016 r. w Centrum Kształcenia  
Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi odbył się 
pierwszy etap eliminacji szkolnych XII edycji  
Olimpiady Przedsiębiorczości. 

24 listopada 2016 r. w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu od-
był się „Festyn zdrowej żywności i po-
traw promujących lokalne produkty    
i tradycje” będący uwieńczeniem realizowane-
go przez szkołę projektu „Mam bzika na punk-
cie zdrowego odżywiania”.  

  Projekt edukacyjny został zrealizowany 
przez Technikum Żywienia  i Usług Ga-
stronomicznych w ramach Rządowego 
programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna    
i przyjazna szkoła”. Jego adresatami byli  ucz-
niowie, rodzice oraz pracownicy Publicznego 
Gimnazjum w Jasieńcu. Celem programu było 
kształtowanie prawidłowych nawyków żywie-
niowych uczniów poprzez praktyczną naukę 
przygotowania pełnowartościowych posiłków, 
zwiększenia kompetencji rodziców, nauczycie-
li, personelu szkoły w kwestii prawidłowego 
żywienia, zmiany przekonań i postaw doro-
słych dotyczących zdrowego żywienia dzieci  
i młodzieży. Projekt obejmował przeprowa-
dzenie różnorodnych działań na rzecz zmiany 
postaw i nawyków żywieniowych uczniów  
oraz ich rodziców . 

 
Przygotowania do festynu trwały już od 

dawna i obejmowały m.in. 
– prelekcję dla uczniów gimnazjum  nt. za-

sad zdrowego żywienia w oparciu o obowią-
zujące przepisy i wytyczne Instytutu Żywności 
i Żywienia w zakresie norm żywieniowych 
uwzględniające wiek rozwojowy, i specyficzne 
potrzeby żywieniowe, promocję produktów 
lokalnych; 

– warsztaty  praktyczne dla uczniów klas 
pierwszych gimnazjum. Dzięki udziałowi    
w warsztatach uczniowie poznali poszczególne 
grupy składników pokarmowych, zrozumieli  
ich wpływ na poszczególne funkcje organi-

zmu oraz zagrożenia płynące z powstawania 
niedoborów pokarmowych. Młodzież,  pod-
czas zajęć poznała alternatywy dla niezdro-
wych produktów i nauczyła się samodzielnie 
tworzyć łatwe, zdrowe i wartościowe potrawy. 
Dzięki kulinarnym eksperymentom ucznio-
wie  przekonali się o szkodliwości wysoko 
przetworzonych produktów spożywczych, tj. 
chipsów, napojów kolorowych, barwionych    
i aromatyzowanych sztucznie słodyczy, pro-
d u k t ó w 
f a s f o o -
d ow ych .   
 

Sala gim-
nastyczna 
w Zespole 
Szkół Po-
n a d g i m -
nazjalnych 
w Jasień-
cu stała 
się areną, 
na której królowały warzywa, owoce, ruch 
i uśmiech. Pani Dyrektor Dorota Nowak-
-Michałowska przywitała wszystkich gim-
nazjalistów oraz gości, którzy przybyli na tę 
uroczystość: Pana Dariusza Piątkowskiego 
– Wicestarostę Powiatu Grójeckiego, Panią 
Agnieszkę Bilska – Naczelnika Wydziału Edu-
kacji i Zdrowia, Pana Tomasza Podhoreckiego 
– Sekretarza Urzędu Gminy w Jasieńcu,  Panią 
Katarzynę Leśniak – Dyrektora Publicznego 
Gimnazjum w Jasieńcu, Panią Alinę Jarosz 
– Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej  
w Jasieńcu,   Panią Danutę Kidacką – Dyrek-
tora Przedszkola w Jasieńcu, oraz wszystkich 
nauczycieli, rodziców i pracowników szkół . 

Na początek został rozstrzygnięty konkurs 
na plakat pt. ”Mój nowy zdrowy posiłek”. Na-

grodę główną w tym konkursie otrzymała Łu-
cja Maroszek, a drugie miejsce zdobyła praca 
Anety Prykiel i Kingi Osiadacz. Nagrodami  
w konkursie był Przenośny Głośnik bezprze-
wodowy SUBWOOFER oraz Pamięć USB 
Flash. Wystawę nagrodzonych prac można 
było podziwiać przez cały czas trwania festynu.  

Następnie zostało wystawione przedstawie-
nie „Zdrowy Czerwony Kapturek”, które miało 
na celu promowanie zdrowego odżywiania 

wśród mło-
dzieży gim-
naz ja lne j 
oraz ucz-
niów na-
szej szkoły.  
W przed-
stawieniu, 
które przy-
g ot ow a ł y 
p. Karolina 
Kozieł i p. 
L u d w i k a 

Kazimierska, wystąpili: w roli Czerwone-
go Kapturka – Karolina Płatek   z kl. III TŻ,  
w roli Matki Kapturka – Justyna Matusiewicz z 
kl. I TI, w roli Babci – Ewelina Brzezińska z kl. 
ITAM, w roli Wilka – Filip Górski z kl. I TAM 
oraz w roli Myśliwego – Albert Koprzywa    
z kl. IV TI. Narratorem była Aleksandra Sy-
bilska z kl. ITŻ. Tym razem Wilk nikogo nie 
zjadł, a Myśliwy nikomu nie rozpruł brzucha. 
Czerwony Kapturek, który zmierzał do Babci 
z koszem owoców i warzyw, ponieważ ta była 
chora, spotykał na swojej drodze Wilka, któ-
ry objadał się fast foodami oraz Myśliwego, 
który cierpiał na ból zęba z powodu nadmier-
nego spożycia słodyczy. Kapturek próbował 
przekonać Wilka i Myśliwego do zdrowego 
odżywiania, zachęcał ich, żeby do swojej diety 

wprowadzili warzywa i owoce, bowiem: „kto 
się zdrowo żywi ten nieprędko zginie”. Jak 
każda bajka tak i ta zakończyła się happy en-
dem. Wilk zaczął sam przygotowywać posiłki, 
włączając do diety warzywa. Myśliwy zamienił 
słodycze na owoce.  Babcia zaś po otrzymaniu 
kosza pełnego witamin szybko wyzdrowiała. 

Kolejnym punktem programu był konkurs 
„Zdrowe przekąski”. Do konkursu przystąpiło   
5 grup 2-osobowych. Zadaniem uczestni-
ków było przygotowanie zdrowej sałatki 
bądź przekąski z wyselekcjonowanych su-
rowców i produktów (np. warzywa, owoce, 
kasze, nabiał, ryby).Czas wykonania zadania 
to 45 min. Jury w składzie Anna Górecka, 
Aneta Lewandowska i Magdalena Chmie-
lewska bacznie obserwowało zmagania ku-
charzy amatorów, którzy przygotowywali po-
pisowe dania. Po wykonaniu zadania każda    
z grup prezentowała przed jury skład swoich 
przekąsek czy sałatek . Jury oceniało pomysł, 
wygląd, smak oraz bukiet smakowo-zapacho-
wy potrawy oraz zgodność   z tematyką kon-
kursu. Maksymalną ilość punktów otrzymał 
zespół w składzie Aleksandra Wrzesińska   
i Karolina Marciszewska. Nagroda głów-
na to Przenośny Głośnik Bezprzewodowy 
SUBWOOFER dla każdej laureatki. Drugie 
miejsce zajął zespół w składzie Julia Jasińska    
i Angelika Wiśnik.   Dziewczynki otrzymały 
wysokiej klasy słuchawki bezprzewodowe. 
Pozostali uczestnicy konkursu: Julia Szturo, 
Katarzyna Waśkiewicz, Marta Krawczak , Julia 
Krawczak, Klaudia Budyta oraz Zofia Feliszek, 
otrzymały nagrody oraz dyplomy za udział  
w tej zabawie. Konkurs przebiegał na bardzo 
wysokim poziomie, widać było zaangażowa-
nie uczestników. Bardzo budujące jest to, że 
udział w warsztatach szkoleniowych na temat 
zdrowego odżywiania zaszczepił w gimnazja-
listach chęć do przygotowywania zdrowych  
i smacznych posiłków.  

Podczas festynu dla uczniów gimnazjum 
przygotowane były rekreacyjne zajęcia spor-
towe. Młodzież mogła spróbować swoich sił 
w grze w tenisa stołowego, rywalami byli dla 
nich nauczyciele wychowania fizycznego oraz 
nasi uczniowie którzy dla utrudnienia zamiast 

rakietką grali drewnianą deską do krojenia. 
Młodzież gimnazjum aktywnie uczestniczyła 
również w zabawie biegowej „Kółko i krzyżyk” 
oraz zabawie skocznej „Mega skakanka”. Gim-
nazjaliści chętnie brali udział w zabawach oraz 
z wielkim zacięciem ze sobą rywalizowali. 

Nie zabrakło na naszym festynie też piosenek 
nawiązujących do zdrowego odżywiania. Mix 
trzech melodii znanych piosenek z napisanymi 
specjalnie na Festiwal słowami przez Alberta 
Koprzywę, Karolinę Płatek i Aleksandrę Sybil-
ską (wyk. Karolina Płatek, Natalia Kierońska    
i Aleksandra Sybilska. Natalia Kierońska - 
„Biegnij przed siebie” – z repertuaru: Anny 
Wyszkoni, Karolina Płatek – „Przebudzenie 
Ikara” - Michaliny Łabacz, Aleksandra Sybil-
ska – Me and My Broken Heart - z repertuaru: 
Rixon oraz Hubert Dzikołowski – Odlotowa 
(utwór własnej kompozycji z repertuaru for-
macji „Dziku”, której Hubert jest liderem). 

Największym zainteresowaniem cieszyły się 
jak zwykle potrawy przygotowane na festyn 
przez uczniów Technikum Żywienia i Usług 
Gastronomicznych. Zdrowa żywność, bo tyl-
ko taka była serwowana na festynie, to: sałatka 
z brokułem, sałatka z kaszy gryczanej, sałatka   
z zielonej soczewicy, pasta z zielonego grosz-
ku, pasta z tuńczyka z suszonymi pomi-
dorami, wegetariański z fasoli z kiszonymi 
ogórkami, talarki z ogórka z białym serem    
i szczypiorkiem, deser dyniowy, koktajl z owo-
ców leśnych, koktajl bananowy z kiwi, sok 
marchwiowo-jabłkowy, owoce egzotyczne do 
degustacji, zupa krem z dyni. Każdy zajadał ze 
smakiem te zdrowe przekąski. 

Żeby bardziej utrwalić zdrowe nawyki ży-
wieniowe uczestnicy festynu otrzymali przy 
wyjściu ulotkę i zakładkę do książki  dotyczącą 
programu „Mam bzika na punkcie zdrowego 
odżywiania” .  

Festyn to kolejny sukces naszej szkoły. 
Poprzez promowanie lokalnych zdrowych 
produktów, promowanie zasad zdrowego 
żywienia i zbilansowanej diety Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu jest promoto-
rem i liderem zmian w środowisku lokalnym   
w kwestii zdrowego odżywiania

Anna Górecka

W tym oto dniu Burmistrz Brwi-
nowa i Druhowie z OSP Żółwin 
nieodpłatnie przekazali samochód 
bojowy wraz z wyposażeniem. 
Gminę Jasieniec i OSP Boglewice 
reprezentowali: Wójt Marek Pie-
trzak, Prezes dh Wiesław Gawłow-
ski, Skarbnik dh Dariusz Czamara, 
zaś Urząd Miasta i Gminy Brwinów 
i OSP Żółwin: Burmistrz Arkadiusz Kosiński 
(rodak z Boglewic), Prezes dh Karol Zakrzew-
ski,  Naczelnik dh Jarosław Prusak. 

Przekazany Samochód jest wyposażony  
w radiostację, dwie pompy szlamowe, spalino-
wą pilarkę łańcuchową, dwie radiostacje prze-
nośne z ładowarką, mostki najazdowe, smok  
i węże ssawne, komplet węży tłocznych W75 
i W50, drabinę aluminiową rozkładaną 10 m, 
7 hełmów, 8 mundurów UPS, zasysacz linio-
wy, wytwornicę piany ciężkiej oraz inny sprzęt 
drobny. 

Uroczystość miała następujący przebieg: 
1. Zbiórka strażaków na placu przed Remizą 

w oczekiwaniu na przyjazd gości.
2. Włączenie syreny alarmowej w chwili do-

jazdu strażaków z OSP Żółwin.
3. Złożenie raportu przez Naczelnika OSP Bo-

glewice Wójtowi Jasieńca Markowi Pietrzakowi.
4. Powitanie przez Wójta Marka Pietrzaka 

Burmistrza Brwinowa Arkadiusza Kosińskiego 
i zastępu strażaków z OSP Żółwin.

5. Przedstawienie fragmentów Kroniki OSP 

Boglewice w ujęciu wyposażenia Straży w Bo-
glewicach od 1919r.

6. Przemówienie Burmistrza Brwinowa skie-
rowane do druhów z OSP Boglewice.

7. Podpisanie Aktu Przekazania samochodu 
ratowniczo-gaśniczego.

8. Poświęcenie samochodu przez Proboszcza 
Parafii Boglewice ks. Kanonika Mirosława Le-
waszkiewicza.

9. Przejazd druhów z Boglewic już swoim Sa-
mochodem Bojowym przez wieś w celu zapre-
zentowania podarunku.

10. Wpisy do Księgi Pamiątkowej
11. Wymiana emblematów pomiędzy druha-

mi OSP Boglewice – OSP Żółwin.
12. Spotkanie koleżeńskie połączone z wymia-

ną doświadczeń i opowieściami z historii obu 
Ochotniczych Straży Pożarnych do późnych 
godzin nocnych.

W pamięci zebranych strażaków zapadną 
wpisy do Księgi Pamiątkowej OSP Boglewice:

-„ … na chwałę Boga i ludzi”.
- „ Im więcej Ci dają, tym więcej będą od Cie-

bie wymagać”.
- „… dla pomyślności i bezpieczeń-

stwa całego Regionu Gminy Jasieniec  
i Powiatu Grójeckiego”.

- „… Bogu na chwałę, ludziom na 
pożytek”.

Strażacy ochotnicy z Boglewic  
i z Żółwina postanowili współpraco-

wać w zakresie wspólnych szkoleń i treningów. 
Zaplanowano cykl szkoleń dla strażaków z Bo-
glewic , które zostaną przeprowadzone przez 
druhów z Żółwina. Mają one obejmować  
w pierwszej turze obsługę wozu i przygoto-
wania do akcji gaśniczych, a w następnych 
spotkaniach prowadzenie akcji ratunkowych 
i gaśniczych. 

Pierwsze z  cyklu szkoleń odbyło się 12 listo-
pada i okazało się wspaniałym wydarzeniem 
dla strażaków z Boglewic.  

 Dzięki przekazanemu samochodowi Zarząd 
OSP Boglewice zauważył większe zaintereso-
wanie służbą w Ochotniczej Straży przez mło-
dych mieszkańców Boglewic i okolicznych wsi, 
co wpisuje się w Statut Jednostki z Boglewic. 

   Cała Społeczność Boglewska bardzo dzię-
kuje swojemu krajanowi, burmistrzowi Brwi-
nowa, Arkadiuszowi Kosińskiemu za szczodry 
i bezinteresowny dar. 

Kronikarz OSP Boglewice
Dh Marianna Czamara

Zawodnicy mieli za zadanie w ciągu 60 
minut rozwiązać test wiedzy składający 
się z 50 pytań o zróżnicowanym stopniu 
trudności. Za niewłaściwe odpowiedzi 
były przyznawane punkty ujemne.  

Hasło przewodnie dwunastej edycji 
Olimpiady brzmi „Przywództwo w bi-
znesie”. 

Hasło to dotyczy przede wszystkim na-
stępujących obszarów: 
•	 wyzwań w kryzysie (ze szczególnym 

uwzględnieniem wpływu przywódz-
twa na skuteczność działań restruktu-
ryzacyjnych) 

•	 wspierania innowacji (w tym tworze-
nia warunków sprzyjających powsta-
waniu kultur organizacyjnych nasta-
wionych na innowacje) 

•	 budowania zespołu (w tym zasad do-
boru, organizacji pracy zwiększającej 

skuteczność zespołu, umiejętności 
przezwyciężania sytuacji konflikto-
wych w zespole). 

W eliminacjach szkolnych brali udział 
uczniowie Technikum im. Tomasza 
Nocznickiego w Nowej Wsi kształcący 
się w zawodzie technik ekonomista: 

1. Paulina Cupryjak – klasa III, 
2. Karolina Dziekan – klasa III, 
3. Paulina Kępka – klasa III, 
4. Ewa Martyniak – klasa III, 
5. Dominika Michalak – klasa III, 
6. Monika Papierowska – klasa II, 
7. Paulina Sekuła – klasa II, 
8. Aleksandra Stolarczyk – klasa II, 
9. Marta Szymańska – klasa III, 
10. Monika Zielińska – klasa II,
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Świadczy to o dobrej pracy wszystkich – 
uczniów, nauczycieli i rodziców. Sukces każ-
dego ucznia jest sukcesem prowadzącego go 
nauczyciela i całej szkoły.

Nasi uczniowie dostarczają nam wielu po-
wodów do dumy!

 Mateusz Błoński – uczeń klasy II a został 
laureatem XIV edycji konkursu ekologicz-
nego „Czystym powietrzem oddychajmy, 
ŚMIECI NIE SPALAJMY!” dla szkół podsta-
wowych i gimnazjów z terenu województwa 

Wielki sukces Mateusza 
Błońskiego - ucznia 2 klasy 
PSP Błędów

Święto Patrona Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. 11 Listopada 1918r. 
w Gołoszach Wyniki pierwszej edycji 
Gminnego Konkursu Plastycznego: 
„Gdy myślę…Polska”
16 listopada 2016r. społeczność Szkoły Podstawowej 
im. 11 Listopada 1918r.  w Gołoszach obchodziła 
Święto Patrona Szkoły połączone z 98. rocznicą  
odzyskania przez Polskę niepodległości.

Bardzo nas cieszy, kiedy uczniowie osiągają wysokie wyniki w  konkursach,  
zawodach sportowych, przeglądach czy w innych formach rywalizacji.

mazowieckiego. Jego plakat z hasłem ekolo-
gicznym zajął I miejsce w kategorii kl. 0 - III. 
Mateusz w swojej pracy w bardzo wymowny 
sposób przedstawił zagadnienie związane  
z ochroną powietrza oraz skutki jego zanie-
czyszczenia, zwłaszcza przez indywidualne 
gospodarstwa domowe. Konkurs przepro-
wadzony był w trzech etapach: szkolnym, 
lokalnym i wojewódzkim. W tym roku do 
rywalizacji przystąpiło ponad   2100 uczest-
ników z   Mazowsza. Podczas gali finałowej 

w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie, 
która miała miejsce 9 XII 2016r.,  towarzyszy-
li mu Rodzice, dyrektor szkoły – Pani Anna 
Pełka i wychowawczyni - Pani Marzanna 
Wasilewska. Z rąk Elżbiety Lanc - członka 
zarządu województwa mazowieckiego, Ur-
szuli Kierzkowskiej - wiceprzewodniczącej 
Komisji Ochrony Środowiska i Komisji Edu-
kacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego oraz Artura 
Dąbrowskiego - prezesa Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej,   Mateusz otrzymał   gratulacje, dy-
plom i sprzęt sportowy. Nagrodą dla szkoły 
był stół do gry w tenisa.  Laureat udzielił rów-
nież swojego pierwszego wywiadu dla radia 
ESKA. Dodatkową  atrakcją finałowej gali był 
występ znanego polskiego iluzjonisty – Ma-
cieja Pola.

Mateusz godnie reprezentował naszą szko-
łę. Jesteśmy z   niego dumni i życzymy mu 
wielu sukcesów!!!

Konkurs przeprowadził Departament Po-
lityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie przy wsparciu 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
Koordynatorem konkursu w szkole była Pani 
Ewa Balińska.

PSP Błędów

Z tej okazji przedstawiono program słow-
no-muzyczny zatytułowany „Pisk Białego 
Orła”. Występ uczniów klas IV-VI został 
przygotowany pod kierunkiem A. Sikorskiej, 
K. Jankowskiej oraz J. Szarlipa.

Fabuła przedstawienia była osnuta wokół 
historii wiejskiej rodziny, mocno naznaczo-
nej patriotyzmem, która w czasie I Wojny 
Światowej przeżywała wojenną traumę- wy-
marsz ojca i jednego z synów na front. Ludzie 
ci ukrywali w swoim domu poetę, który od-
wołując się często do poezji i prozy okresu 
zaborów, podtrzymywał i umacniał głęboki 
patriotyzm domowników. Symbolem wolnej 
Polski stał się Biały Orzeł. Głos tego ptaka- 
pisk, słyszalny w duszy Polaków, nie pozwa-
lał tracić nadziei na wolność. Przedstawie-
nie było mocno wzbogacone muzyką, która 
budowała nastrój i emocje. Teksty piosenek 
ściśle odnosiły się do fabuły. Program arty-
styczny zakończył się wyjątkowym tańcem  
z barwami narodowymi. W finale tańca 
oczom oglądających ukazała się powiewająca 
flaga Polski. Występ uczniów dostarczył wielu 
wzruszeń. Po policzkach widzów popłynęły 
łzy.

Na uroczystość przybyli szanowni goście: 
Jacek Adamski- sekretarz Gminy Błędów, 
Marek Kowalczyk- wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Błędów, Aneta Pośniak i Stani-
sław Siedlecki- chrzestni sztandaru, Grażyna 
i Włodzimierz Malczewscy- sponsorzy szko-
ły, Halina Sitarek- żona Stanisława Sitarka 
(radnego powiatu grójeckiego) oraz Rodzice 
uczniów.

Po występie wszyscy zgromadzeni zostali 
zaproszeni na pyszny poczęstunek przygoto-
wany przez Rodziców uczniów klasy V.

Podczas uroczystości przedstawiono rów-
nież wyniki pierwszej edycji Gminnego Kon-
kursu Plastycznego: „Gdy myślę…Polska”. 
Konkurs ten został zorganizowany przez 
K. Jankowską. Autorzy nagrodzonych prac 
osobiście odebrali nagrody. Z wszystkich na-
desłanych na konkurs prac została zorganizo-
wana wystawa.

Szkolny konkurs plastyczny pod hasłem 
„ Gdy myślę: Polska” był do tej pory naszą 
tradycją. W tym roku postanowiliśmy zainte-
resować tematem także okoliczne szkoły. Na 
konkurs wpłynęło 39 prac z pięciu placówek 
( Przedszkole Samorządowe w Błędowie, PSP 
w Błędowie, PSP w Lipiu, PSP w Wilkowie 
oraz PSP w Gołoszach).Podczas oceniania 
prac jury brało pod uwagę następujące kry-
teria : zgodność z tematem, oryginalność, po-
mysłowość, estetykę  , samodzielność. Prace 
uczniów były oceniane w trzech kategoriach.

Wyniki przedstawiają się następująco:

KATEGORIA I   5-6 LAT
I MIEJSCE  -KAJA STAWIŃSKA  
KLASA 0  PRZEDSZKOLE SAMORZĄDO-
WE W BŁĘDOWIE
II MIEJSCE – PATRYCJA GÓRECKA
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PSP W GO-
ŁOSZACH
III MIEJSCE – PAULINA BAŃKOWSKA
KLASA 0 PSP W BŁĘDOWIE
WYRÓŻNIENIE – SZYMON KĘPKA 
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PSP W GO-
ŁOSZACH
WYRÓŻNIENIE- KLAUDIA KŁOS
KLASA 0 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDO-
WE W BŁĘDOWIE
 
KATEGORIA II KLASY I-III
 
I MIEJSCE – JAKUB DOMAŃSKI
KLASA IB  PSP W WILKOWIE
II MIEJSCE – MAJA PRUSZYŃSKA
KLASA II  PSP W GOŁOSZACH
III MIEJSCE- HELENA GÓRSKA 
KLASA III  PSP W GOŁOSZACH
WYRÓŻNIENIE –JAKUB KĘPKA
KLASA IIIA PSP W BŁĘDOWIE
WYRÓŻNIENIE – MACIEJ CHUSTECKI
KLASA I PSP W GOŁOSZACH
WYRÓŻNIENIE- NATALIA SOBCZYŃSKA
KLASA IA PSP W WILKOWIE
 
KATEGORIA III KLASY IV-VI
 
I MIEJSCE –JULIA KOWALCZYK 
KLASA V PSP W GOŁOSZACH
II MIEJSCE – AGATA GNIADZIK
KLASA VIA PSP W BŁĘDOWIE
III MIEJSCE – ALICJA KOŁACZ
KLASA VI A PSP W BŁĘDOWIE
WYRÓŻNIENIE- PATRYK OSSOWSKI 
KLASA IV PSP W GOŁOSZACH
WYRÓŻNIENIE JULIA KIESZEK
KLASA VI PSP W GOŁOSZACH
WYRÓŻNIENIE – ALEKSANDRA DĘ-
BOWSKA
KLASA VI – PSP W LIPIU

Szczególne podziękowania kierujemy do 
Urzędu Gminy w Błędowie za sfinansowanie 
nagród oraz nauczycieli poszczególnych szkół, 
którzy zechcieli zainteresować swoich uczniów 
konkursem.        

Katarzyna Jankowska
Agnieszka Sikorska

Janusz Szarlip
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Żołnierz Niezłomny:  
Kapitan Stefan Głogowski, „Józef”, dowódca   
grójeckiego podziemia antykomunistycznego
Stefan Głogowski urodził się 24 grudnia 1910 r. w Dortmundzie w rodzinie górniczej jako syn Walentego i Franciszki z domu Napierała. 
W 1922 r. powrócił z rodzicami do kraju. W 1931 r. ukończył Liceum im. Juliusza Słowackiego w Kowli na Wołyniu (obecna Ukraina).  
W ramach obowiązkowej służby wojskowej przeszedł roczne przeszkolenie w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty w Śremie. W 1934 r. 
ukończył Szkołę Podchorążych Artylerii w Toruniu, którą ukończył w stopniu podporucznika.
Służbę wojskową rozpoczął w artylerii 

służby stałej w 27 Pułku Artylerii Lekkiej 
27 Dywizji Piechoty we Włodzimierzu 
Wołyńskim. Pełnił funkcję adiutanta do-
wódcy pułku i wykładał pomiar artyle-
ryjski w Szkole Podchorążych Rezerwy 
Artylerii. W 1937 r. został awansowany 
na porucznika i przeniesiony do Wesołej 
pod Warszawą do Dywizjonu Pomiarów 
Artylerii.

Podczas kampanii wrześniowej 1939 
r. dowodził plutonem topograficzno-
-ogniowym, po rozbiciu oddziału przez 
Niemców dołączył do Samodzielnej Gru-
py Operacyjnej „Polesie” gen. Francisz-
ka Kleeberga. Uczestniczył w walkach  
z Niemcami w rejonie Łukowa, Parczewa, 
Kocka i Adamowa. SGO zadało najwięk-
sze straty Niemcom podczas bitwy pod 
Kockiem. 5 X 1939 grupa zostało otoczo-
na przez niemieckie dywizje pancerne, 
pozbawiona amunicji i żywności, dzień 
później skapitulowała. Była to ostatnia 
jednostka wojskowa walcząca z Niemcami 
w wojnie obronnej 1939 r. 

Po kapitulacji SGO Głogowski przeby-
wał w obozach przejściowych w Dęblinie, 
Radomiu i Jędrzejowie. Pod koniec paź-
dziernika 1939 r. uciekł z obozu w Jędrze-
jowie, od listopada pracował w Radomiu 
w dyrekcji zakładów kolejowych jako za-
stępca szefa biura personalnego i tłumacz. 
Na początku 1940 r. rozpoczął działalność 
konspiracyjną. Liczne i nie wzbudzające 
podejrzeń okupantów wyjazdy ułatwiały 
mu pracę konspiracyjną. Pod koniec 1939 
r. ożenił się, 12 XI 1940 r. urodził mu się 
syn, Tadeusz. Żona zmarła 21 XI 1940 r. 
w wyniku powikłań, jakie nastąpiły po po-
rodzie. 

W czerwcu 1942 r. poszukiwany przez 
Gestapo uciekł z Radomia. Gestapo nie 
mogąc go dopaść, aresztowało i wywiozło 
do Auschwitz jego teściową, Adelajdę Pta-
sińską (nr obozowy 13097), która później 
przebywała aż do wyzwolenia w obozie 
Bergen-Belsen. 

Głogowski po ucieczce z Radomia trafił 
do Niemojewic (obecnie część Warki), tam 
mieszkał pod przybranym nazwiskiem Jó-
zef Malinowski i wstąpił do Narodowej 
Organizacji Wojskowej (NOW). Następ-
nie przeniósł się do Grójca. Na przełomie 
1942/43, kiedy NOW scaliło się z AK, 
Głogowski został mianowany komendan-
tem (pseudonim „Józef ”) I Ośrodka AK 
w Grójcu i oficerem odpowiedzialnym za 
odbieranie zrzutów. 

Od 1943 r. pracował w Powiatowej Spół-
dzielni Rolniczo-Handlowej w Grójcu, 
gdzie pełnił funkcję zastępcy kierownika. 
Rozkazem Komendy Głównej AK z 14 I 
1944 r. awansowany na stopień kapitana 
ze starszeństwem od 11 XI 1943. W nocy  
z 26 na 27 III 1944 r. uczestniczył  

w najsłynniejszej wojennej akcji miejsco-
wego AK – odbiciu więźniów z siedziby 
Gestapo przy ul. Mogielnickiej (dawna 
siedziba Caritasu) w Grójcu. Był dowód-
cą wymagającym od swoich żołnierzy dy-
scypliny i posłuszeństwa. Nie 
tolerował samowoli i działań, 
które mogły narazić ludność 
cywilną.

19 stycznia 1945 r. po roz-
wiązaniu AK Obwodu Grójec 
„Głuszec” Głogowski pozostał 
w konspiracji. 6 II zawarł zwią-
zek małżeński z Krystyną Ry-
glewicz. Z obawy przed aresz-
towaniem wyjechał z żoną do 
Gdyni skąd postanowili udać 
się na emigrację. Zdecydo-
wali się jednak na pozostanie  
w kraju.

„Józef ” nawiązał kontakt ze 
znanym z czasów okupacji, 
byłym grójeckim wikariuszem, 
ks. Bolesławem Stefańskim, 
szefem tajnego Pogotowia 
Akcji Specjalnej Stronnictwa 
Narodowego Okręgu War-
szawskiego. Uznali, że należy 
pozostać w podziemiu i dalej zbrojnie wal-
czyć o niepodległość.

Sowieckie czołgi, które wjechały do 
Grójca wieczorem 15 stycznia 1945 r., 
nie przyniosły oczekiwanej wolności. Byli 
żołnierze grójeckiej Armii Krajowej – po-
dobnie jak wielu Polaków – nie godzili się 
na kolejną, tym razem sowiecką okupację 
i wiosną 1945 r. rozpoczęli z nią zbrojną 
walkę. 

Po tzw. wyzwoleniu faktyczną władzę  
w Grójcu objęło UB dowodzone przez ofi-
cera sowieckiej NKWD, Łotysza W. Kir-
piczowa. Do pracy w UB wiele osób zgło-
siło się na ochotnika. Byli też werbowani 
przez działaczy założonej przez Stalina 
tzw. Polskiej Partii Robotniczej (PPR) Mi-
chała Bednarza, sekretarza PPR, starostę 
Pietrzaka i burmistrza Grójca Wojdaka. 
Funkcjonariusze UB, jak wspomina jeden 
ze świadków tamtych dni, Ryszard Pietras 
„Cygan” „wywodzili się, przeważnie spo-
śród wyrobników dworskich, fornali  łub 
elementu miejskiego  i lumpenproletaria-
tu. Adam Barszcz był strycharzem, tak jak 
jego brat Józef z Łęczeszyc, Wiesław Wie-
siak z Otalążki, nazywany „Smoluchem”, 
Marian Piątkowski, Roman  Lewandow-
ski – dworacy z Mięs, Tadeusz Pożoga – 
dworak z Kobylina, Tadeusz Krawczyński  
z Grójca, Strzelec i Inowolski – kolejarze  
z Baniochy, Stanisław Kwiatkowski i Sło-
wik – robotnicy z Grójca” ( „Nie po bia-
łym! Nie po czarnym!”). 

W siedzibie UB mieszczącej się w daw-
nej siedzibie Gestapo katowano nie tyl-
ko byłych żołnierzy AK, ale wszystkich 

przeciwników ustroju komunistycznego 
narzuconego przez armię sowiecką oraz 
osoby uznane przez NKWD i UB za prze-
ciwników komunizmu. Bicie, łamanie ko-
ści, miażdżenie jąder, wyrywanie paznokci 

podczas przesłuchań było codziennością. 
W obronie przed bestialskimi działaniami 
nowej „władzy” narodził się opór społecz-
ny. Część młodzieży, która działała pod-
czas okupacji niemieckiej w konspiracji, 
pozostała w podziemiu, postanowiła kon-
tynuować walkę w ramach samoobrony 
społecznej, która miała chronić nie tylko 
ich przed akcjami komunistycznych oku-
pantów, ale i mieszkańców Grójecczyzny. 
„Tuż po ucieczce Niemców można było 
zauważyć uzbrojonych mężczyzn w cywi-
lu, spacerujących po mieście i zachowują-
cych się jak jego gospodarze. Wchodzili do 
mieszkań, dokonywali rewizji i zabierali 
wszystko, co uznali za zrabowane. Faktem 
jest, że część takich towarów pochodziła 
z kradzieży, ale oni nie prowadzali żadnej 
selekcji. Szewcom zabrali nawet kawałki 
skóry na buty, mimo że towar ten wcale 
nie pochodził z rabunku. Jeżeli kogoś spo-
tykali w mieście po godzinie 20.00, ubli-
żali i przy okazji bili. (…) Była to nowa 
formacja >>stróżów prawa<<, reprezen-
tująca nową instytucję w Polsce pod na-
zwą Urząd Bezpieczeństwa Publicznego” 
– wspominał R. Pietras. 

W marcu 1945 r. Głogowski za namową 
byłych młodych żołnierzy grójeckiego Ob-
wodu AK, po spotkaniu t. 3 s. 302

z Sokołowskim „Kosem”, Stanisławem 
Wiśniewskim „Morskim” i Pawłowskim 
„Jurem” zorganizował i został komen-
dantem Ruchu Oporu Armii Krajowej 
(ROAK) Grójec. Rozdzielił zadania, 
„Kos” zajął się wydawaniem i kolpor-
tażem prasy, „Morski” został szefem 
wywiadu, a „Jur” jego pomocnikiem.  

ROAK wydawał na powielaczu własne pis-
mo „Informator”, który ukazywał się nie-
regularnie raz albo dwa razy w tygodniu  
w nakładzie 50 sztuk. 

W skład komendy weszli: podpo-
rucznicy Jerzy Łuczyński „Kruk”, 
„Biały” i Stanisław Wiśniewski 
„Morski” oraz żona Głogowskiego, 
Krystyna „Lena” pełniąca funkcję 
łączniczki. Zorganizowano pla-
cówki miejskie i gminne, a w nich 
drużyny liczące od 10 do 15 osób. 
Jedną z drużyn w Grójcu dowo-
dził Zbigniew Maliszewski „Rwal”, 
drugą Tadeusz Waśniewski „Boń-
cza”. Na czele Placówki Goszczyn 
stał Józef Maciak „Cedro”, „Stop-
ka”, Jasieniec – Wacław Piwowar-
ski „Wicher”, Konie – Władysław 
Kasprzak – „Artur”, Przybyszew 
– Kazimierz Dzierzbicki „To-
pór”, Warka – Józef Piłat „Żmija”.  
W placówkach, których nie udało 
się zidentyfikować dowodzili – Fe-
liks Pecho „Gałąź” i Bolesław Siek 
„Sosna”. – Komendant powiedział, 
żeby każdy w zgodzie z własnym 
sumieniem zdecydował, czy chce 
walczyć dalej. Moje sumienie było 

„niespokojne” i sprzeciwiało się narzuco-
nemu nam ustrojowi. Walczyliśmy, próbo-
waliśmy to zmienić. Prawie wszyscy moi 
koledzy z tamtych czasów spoczywają już 
na cmentarzu. Na Ziemi Grójeckiej zosta-
łem jeszcze ja i kolega Leon Komorowski. 
Być może jeszcze w Polsce żyje ktoś z daw-
nych żołnierzy kapitana Stefana Głogow-
skiego „Józefa”. Nie ma się co dziwić, czas 
zrobił swoje, od tamtych chwil minęło już 
siedemdziesiąt lat – wspominał w marcu 
2014 r. jeden z żołnierzy „Józefa” Henryk 
Kowalczyk z Bodzewa. 

ROAK gromadziło broń i amunicję. 
Główny magazyn znajdował się na Kępi-
nie w gospodarstwie Stanisława Pietrza-
ka „Stanisław”. Cześć broni zdobyto na 
Niemcach wycofujących się pośpiesznie 
w styczniu 1945 r., część na funkcjonariu-
szach Milicji Obywatelskiej (MO) i Urzę-
du Bezpieczeństwa (UB). W magazynie na 
Kępinie zładowało się 5 karabinów rkm, 
12 automatów, około 50 kb i kbk, 8 pistole-
tów o kalibrze 9 mm, 60 granatów i ponad 
6 tys. sztuk amunicji. 

Partyzanci stworzyli wywiad i umieści-
li agenturę w UB, zdobywali fundusze na 
swoją działalność, rozbrajali posterunki 
MO, m.in. w Jasieńcu. Działacze Polskiej 
Partii Robotniczej (PPR) oraz funkcjo-
nariusze MO i UB, którzy terroryzowali 
mieszkańców nie mogli czuć się bezpiecz-
ni. Za brutalne traktowanie więźniów, po 
wcześniejszych ostrzeżeniach, w maju 
1945 r. zastrzelono szefa PUBP w Warce 
– Ryszarda Gołębiowskiego, dwa miesiące 
później wykonali wyrok na szefie  PUBP w 
Grójcu – Ładysławie Inowolskim. 

Akcję na posterunek UB i MO w War-
ce przeprowadziło  trzydziestu żołnie-
rzy ROAK dowodzonych przez por. Sta-
nisława Wiśniewskiego „Morskiego”. 
Ostrzelano budynek i zatrzymano szefa 
UB Stanisława Gołębiewskiego,  które-
go zastrzelono podczas próby ucieczki.  
W drodze powrotnej oddział rozbroił po-
sterunek MO w Rytomoczydłach. O akcji 
w Warce i Rytomoczydłach poinformowa-
no jednak UB w Grójcu. Funkcjonariusze 
UB, którzy jechali w stronę Rytomoczydeł 
trafili na oddział ROAK, który schronił 
się w lesie, bali się jednak wkroczyć  do 
lasu i jedynie strzelali w stronę linii drzew  
z auta.

Wyrok na Inowolskim wykonano  
w nocy z 8 na 9 czerwca 1945 r. „Na po-
czątku czerwca  otrzymałem  polecenie 
od „Bończy”, abym zgłosił się do Pie-
trzaka na Kepinę. Na miejscu miałem 
dowiedzieć  się, co nastąpi dalej.  Przed 
wieczorom, 8 czerwca w stodole zastałem 
trzech kolegów: Zbigniewa Przybysza ps. 
„Lis”, Jana Kwapisza ps. „Krępy” i Leona 
Komorowskiego ps. „Żbik” – wspominał 
Pietras. Po krótkiej  naradzie „Lis” naka-
zał wymarsz z bronią. Najpierw szliśmy 
wzdłuż torów kolejki, a później skręcili-
śmy w lewo, w stronę komendy  milicji. 
Zatrzymaliśmy  się i wtedy „Lis” wyjaśnił 
o co chodzi. Otóż ROAK wydał wyrok na 
Inowolskiego.  Dom, w którym  mieszkał  
Inowolski, stał w odległości około 100 
metrów na  południe od  Komendy Po-
wiatowej  MO.  Ustawiliśmy się wzdłuż 
drogi prowadzącej do domu, jeden obok 
drugiego. Około godziny  1.00 w nocy 
zaczęło błyskać i grzmieć, zaczął padać 
deszcz. Wtem usłyszeliśmy kroki.  War-
townik przy komendzie zawołał: „Kto 
idzie? Zbliż się do podania hasła!”. W bla-
sku błyskawicy było widać dwie osoby - 
Inowolskiego z małżonką. Swoją ochronę 
zwolnił przy komendzie. Nie było na co 
czekać. Celowaliśmy do szefa UB. Po od-
daniu salwy z automatu wycofaliśmy się, 
każdy na własną  rękę. Ponieważ dobrze 
znałem teren i szybko biegałem, pierw-
szy wpadłem do stodoły. „Lis” zapytał jak 
było. Odpowiedziałem, że nie strzelałem, 
bo zaciął mi się automat” – wspominał po 
latach Pietras. Z raportów złożony przez 
funkcjonariuszy MO wynika, że myśleli, 
że ich posterunek został  zaatakowany 
przez większy oddział i dlatego w żaden 
sposób nie zareagowali. Podczas wyko-
nywania wyroku na Inowolskiego, kula 
przypadkowo raniła w rękę i w bok jego 
żonę. Inowolski, nawet w opinii swojej 
małżonki uchodził za bezlitosnego dla 
aresztowanych. „Bił ich, poniżał, ubliżał 
im” – wspominała. 

5 lipca 1945 r. został wykonany wyrok 
na lekarzu PUBP w Grójcu Jerzym Grus-
sie. W wyniku nieszczęśliwego wypad-
ku zginęła również jego żona, Jadwiga. 
Jeden z uczestników akcji likwidacyjnej  
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wspominał po latach, że zginęła, ponie-
waż pistolet „sam wypalił”. 

Między 13 kwietnia 1945 a 17 czerwca 
1946 w powiecie grójeckim zlikwidowa-
no około 25 milicjantów, głównie za znę-
canie się nad okoliczną ludnością. 

Żołnierze ROAK dokonywali nie tylko 
akcji likwidacyjnych, zdobywali fundu-
sze na działalność. W maju 1945 r. dzie-
więciu żołnierzy z obu placówek ROAK 
w Grójcu dowodzonych przez „Józefa” 
przeprowadziło akcję na gorzelnię w Sta-
rej Wsi, gdzie zdobyli 1200 litrów spiry-
tusu, który ukryto u Stanisława Pietrzaka 
na Kępinie. Pod koniec maja przeprowa-
dzili podobną akcję na gorzelnię w Wil-
kowie skąd zabrali 200 litrów spirytusu, 
który również został ukryty u Pietrzaka. 
Wracając z Wilkowa zdobyli posterunek 
w Lipiu, obezwładnili dwóch milicjantów 
i zabrali im karabin. 

26 czerwca 1945 r. żołnierze ROAK za-
rekwirowali transport banknotów prze-
wożonych z Narodowego Banku Polskiego 
do Grójca, które miały być wykorzystane 
w KKO do wymiany pieniędzy. „Zauwa-
żyłem, że na 22 km od Grójca samochód 
zaczął się psuć. Słyszałem wyraźnie strze-
lanie w gaźniku, zwolniliśmy, ale prawie 
dotoczyliśmy się do Grójca.  Aż w końcu 
samochód przy lasku w odległości mniej 
więcej  200 metrów stanął zupełnie” – tak 
zeznawał Milicji  Obywatelskiej dyrek-
tor Komunalnej Kasy Oszczędnościowej  
w Grójcu Jan Beckier, jeden z przewożą-
cych  pieniądze. „Szofer zabrał się do  re-
peracji, a my siedząc na wozie rozmawia-
liśmy między sobą. Trwało to około 20-stu 
minut, było około 14.30, gdy nagle z żyta 
z obu stron szosy  wyskoczyło 4 napast-
ników w ubraniach cywilnych, uzbrojo-
nych w broń automatyczną skierowaną  
w naszym kierunku, krzyczących do kon-
wojentów by nie strzelali, bo nas wszyst-
kich zastrzelą. Potem kazali nam wszyst-
kim zejść z wozu i położyć się twarzą do 
ziemi w rowie.  Za chwilę kazali  wstać  
i wziąć worki z pieniędzmi na plecy i pójść  
w kierunku lasu. Worki, po dojściu do 
lasu, kazali zrzucić na ziemię i znów po-
łożyć się twarzą do ziemi. Po pięciu minu-
tach zatrzymali przypadkową furmankę  
i odjechali, zakazując podnosić głowy. Nie 
słysząc nikogo podnieśliśmy się i wrócili-
śmy do samochodu, który jednak był po-
psuty. Zatrzymaliśmy inny samochód zdą-
żający do Grójca i nim  przyjechaliśmy  na 
miejsce” - zakończył zeznanie Jan Beckier.

Oprócz Beckiera w aucie byli: kierowca  
Raczkowski,  konwojent  Piotr  Jabłoński, 
Sieczkowski, Karaluch, Bronisław Ma-

ślankiewicz, Piekarz,  Stefan Stankiewicz 
i  Henryk Dąbrowski z ramienia MO. 
Dzięki tej akcji ROAK zdobył 7 milionów 
800 tysięcy złotych. 200 tysięcy pozostało 
w teczce szefa KKO, która była w kabinie 
auta. Pieniądze zostały ukryte w stercie 
słomy na polu Stanisława Pietrzaka na Kę-
pinie. Ze zdobytych pieniędzy wypłacono 
żołd żołnierzom ROAK, 1 800 000 zł prze-
znaczono na działalność  tajnego Stronni-
ctwa Narodowego,  któremu  Głogowski 
podporządkował oddział, a resztę ukry-
to.  Po  aresztowaniu w 1946 r. i ciężkich 
torturach „Józef ” powiedział UB, gdzie są 
ukryte pieniądze i władze komunistyczne 
je odzyskały. 

Beckier zapewne nie wiedział, że po-
psucie się i zatrzymanie samochodu na 
Podolu, tuz za Głuchowie, było częścią  
zaplanowanej wcześniej akcji przez ka-
pitana Głogowskiego. „Józef ” w połowie 
czerwca 1945 r. wydał Ryszardowi Pietra-
sowi rozkaz ustalenia kiedy i jak do Grójca 
zostaną dostarczone pieniądze na wymia-
nę. Pietras dotarł do kierowcy samochodu  
i wspólnie zaplanował, że auto zatrzyma 
się pod Grójcem w wyniku awarii.

W czerwcu 1945 „Józef ” uczestniczył  
w spotkaniu z ks. Bolesławem Stefańskim, 
Emilem (podającym się za wiceprezesa 
Zarządu Okręgowego Stronnictwa Na-
rodowego), „Michałem”, „Florianem”, 
„Andrzejem”, podczas którego rozważa-
no możliwość legalizacji SN, przed wojną 
największej partii politycznej. Wynikiem 
spotkania było podporządkowanie się 
miejscowego oddziału ROAK konspira-
cyjnemu Stronnictwu Narodowemu, które 
wspierano zdobytymi środkami finanso-
wymi.

Najsłynniejszą akcją zbrojną była pró-
ba odbicia więźniów z siedziby Powiato-
wego Urzędu Bezpieczeństwa w Grójcu.  
W nocy 21 listopada 1945 r. około stuoso-
bowy oddział ROAK pod wodzą „Józefa” 
dokonał nieudanego ataku na dawny bu-
dynek Caritasu przy ulicy Mogielnickiej. 
Mimo zmasowanego ognia partyzantom 
nie udało się zdobyć więzienia i uwolnić 
więźniów. – „Józef ” był dobrym żołnie-
rzem, jednak akcja była źle przygotowa-
na – wspominał mi jeden z uczestników 
ataku na UB Henryk Kowalczyk „Sęp”.  
W ataku zginęli funkcjonariusze PUBP, 
Józef Stańczyk i Jan Krawicki, z ROAK 
nikt nie zginął, ranny w stopę był Leona 
Komorowskiego „Żbik”. 

Legendarne było odbicie 25 stycznia 
1946 ze szpitala Przemienienia Pańskiego 
na Pradze Leona Komorowskiego „Żbika”, 
rannego podczas ataku na grójecki PUBP. 

Kilku żołnierzy ROAK, m.in. Ryszard 
Pietras „Cygan”, Zbigniew Maliszewski 
„Rwal”, Wiesław Cabanowski „Ciemny”,  
w biały dzień, bez jednego wystrzału, od-
biło ze szpitala swojego kolegę strzeżone-
go przez uzbrojonych funkcjonariuszy UB  
i ukryło go w Markach. 

 
Dawna siedziba Powiatowego Urzędu 

Bezpieczeństwa Publicznego w Grójcu 
przy ul. Mogielnickiej 15. 

Wiosną 1946 r. w Grójcu na skutek ze-
znań wydobytych przez UB od areszto-
wanych żołnierzy ROAK rozpoczęły się 
aresztowania wśród członków grójeckiego 
podziemia antykomunistycznego. Z oba-
wy przed uwięzieniem Głogowski prze-
niósł się do stolicy, gdzie ukrywał się na 
Boernerowie przy ul. Bornera 47 m 1 pod 
nazwiskiem Stefan Madanowski. Utrzy-
mywał stałe kontakty ze swoim oddziałem. 
Jednak został aresztowany 23 maja 1946 r. 
w okolicach Politechniki Warszawskiej, 
przeszedł ciężkie śledztwo na UB. Oskar-
żono go m.in. o organizację i kierowanie 
nielegalnym związkiem zbrojnym, który 
miał „przemocą zmienić ustrój Państwa 
Polskiego”. Jego obrońcą z urzędu był Ma-
rian Wagner. 5 grudnia 1947 r. Wojskowy 
Sąd Rejonowy w Warszawie w składzie: 
przewodniczący kapitan Józef Badecki, 
asesor porucznik Henryk Szczepański 
i podporucznik Jerzy Drohomirecki,  
w obecności prokuratora wojskowego 
majora Bartmana (imienia nie podano  
w wyroku sądu) skazał go na karę śmier-
ci, pozbawienie praw publicznych, oby-
watelskich i honorowych na zawsze oraz 
przepadek całego mienia. W uzasadnieniu 
wyroku napisano m.in., że nic w powie-
cie grójeckim nie działo się bez jego woli. 
„Józef ” zaskarżył wyrok. Sąd nie przy-
chylił się do jego wniosku. Listy z prośbą 
o ułaskawienie pisała rodzina i znajomi 
z konspiracji. W aktach sprawy znajduje 
się m.in. prośba podpisana przez rado-
mian, znajdują się na niej liczne podpisy 
działaczy Polskiej Partii Socjalistycznej  
z Radomia.

13 stycznia 1948 r. Najwyższy Sąd Woj-
skowy wydał pisemny wniosek o zmianie 
kary śmierci na karę dożywotniego więzie-
nia ze względu na zasługi wojenne, jednak 
prezydent B. Bierut nie skorzystał z prawa 
łaski. Wyrok wykonano w więzieniu mo-
kotowskim 6 lutego 1948 o godzinie 21,  
w trzecią rocznicę ślubu kapitana z Kry-
styną Ryglewicz. Ciała nie wydano ro-
dzinie. 30 marca 1992 r. Sąd Wojewódzki  
w Warszawie uniewinnił dowódcę gróje-
ckiej partyzantki i uznał wyrok komuni-
stycznego sądu za nieważny.

Tomasz Plaskota

Urząd Gminy i Miasta w Mogielnicy 
informuje, że ukazał się II tom dziejów 
Mogielnicy. Obejmuje on okres od roku 
1900 do 1989. Autorami opracowania 
są Jacek Jasiorowski, Tomasz Pikiewicz  
i Leszek Zugaj. 

Drugi tom jest kontynuacją wcześniej 
wydanych dwóch tomów I i III. Książkę 
rozprowadza Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Mogielnicy, tel. 48-6635149 
w. 42.

Urząd Gminy i Miasta w Mogielnicy.

Polak, patriota i bohater
Jak wypływający z wulkanu potężny krater
Pilecki , człowiek niezłomny
Hart ducha niezwykły, ogromny

Poświęcał własne sprawy i życie
Byśmy żyli w wolności i dobrobycie
Dla niego Ojczyzna była ponad wszystko
Działał i walczył by chronić domowe ognisko

Walki nigdy nie przerywał
Niezależnie gdzie przebywał
W końcu dopadli go zdrajcy i zbrodniarze
I podlegał już komunistycznej sprawiedliwości i karze

W młodym, dojrzałym wieku stracony
Pozostawił płacz dzieci i żony
Miał być z pamięci Polaków wymazany
A będzie znaleziony i z honorami pochowany

Zdrajcy i zbrodniarze na zawsze nimi pozostaną
A bohaterowie z grobów powstaną
Sprawiedliwości i wiecznej pamięci się doczekają
Bo ogromne zasługi dla polskiego narodu mają

Ten wiersz poświęcam  niezłomnemu rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu.

                            Jan  Zadrożny

CKZiU w Nowej Wsi promuje  
Honorowe Oddawanie Krwi
W listopadzie 2016 r. Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego w Nowej Wsi przystąpiło do akcji 
organizowanej przez Ministerstwo Zdrowia i Narodo-
we Centrum Krwi - „Twoja krew, moje życie”.

W ramach akcji, której celem jest pro-
mowanie Honorowego Oddawania Krwi 
i kształtowanie pozytywnych postaw pro-
społecznych, odbywały się zajęcia lekcyj-
ne, przygotowano także okolicznościowe 
gazetki. Nad właściwym przebiegiem 
tych działań czuwała pani Anna Dacka - 
opiekun szkolnego Koła HDK. 

Idea pomocy potrzebującym poprzez 
oddawanie krwi jest obecna w naszej 

szkole nieomal od początku jej istnienia. 
W ciągu minionych 40 lat uczniowie, na-
uczyciele i absolwenci oddali ponad 900 
litrów bezcennego daru życia – krwi. Do-
wodzi to szczególnej wrażliwości człon-
ków naszej szkolnej społeczności na  po-
trzeby innych i gotowości do niesienia 
bezinteresownej pomocy.

Paulina Cupryjak z CKZiU w Nowej Wsi po raz drugi  
stypendystką Premiera
29 listopada 2016 r. w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu odbyła się  
uroczystość wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

ne przepisami prawa wymagania, między 
innymi otrzymać promocję z wyróżnie-
niem – średnia ocen nie niższa niż   4,75. 
W tym roku stypendium otrzymało 70 
uczniów z terenu Delegatury w Radomiu 
Kuratorium Oświaty w Warszawie.  

Wśród najlepszych z najlepszych znala-
zła się Paulina Cupryjak uczennica klasy 
III Technikum  im. Tomasza Nocznickiego 
w Nowej Wsi w zawodzie technik ekono-
mista. Paulina została po raz drugi stypen-
dystką Premiera. W ubiegłym roku repre-

zentowała naszą szkołę ze średnią ocen 
5,05, a w bieżącym  roku ze średnią 5,4. 

Stypendia i pamiątkowe dyplomy z pod-
pisem Pani Premier Beaty Szydło wręczyli 
stypendystom Pani Aurelia Michałow-
ska Mazowiecki Kuratora Oświaty i Pan 
Krzysztof Szewczyk Dyrektor Delegatury 
w Radomiu. 

Paulinko jesteśmy z Ciebie dumni. Ser-
decznie Ci gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów.

Społeczność szkolna CKZiU
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Dzień Patrona Szkoły w PSP nr1  
im. Piotra Wysockiego w Warce

Strefa zdrowia i relaksu  
powstanie w Parku  
w Winiarach! 

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 Święto Patrona Szkoły obchodziliśmy 7 grudnia.  
Na sali gimnastycznej odbyło się przedstawienie zainscenizowane przez klasy VIb i VIc,  
na podstawie scenariusza napisanego przez Pana Piotra Pietrzaka.

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce zostało jednym  
z pierwszych beneficjentów Funduszu Społecznego Grupy Żywiec.

Pieśni do tego wzruszającego widowi-
ska przygotowała Pani Renata Pietrzak. 
Pojawiły się wśród nich m.in.„ Sznurki 
władzy”, „ Siła” , „ Chwała carowi” czy 
melodyjna „ Śpiewajmy pamięć...”, któ-
rą w solowym wykonaniu przedstawiła 
na koniec uczennica klasy VIc Ewa Al-
berska. Reżyserią przedstawienia zajęły 

się  Panie polonistki – Renata Pietrzak  
i Agnieszka Kalisz. Dekoracje, które 
pokazywały dwa gmachy- Belwederu i 
Kremla oraz niezwykłe portrety Piotra 
Wysockiego, jakie wykonały dzieci na 
konkurs na pomysłowych białych ko-
szulkach- tworzone były pod opieką Pani 
Marty Wojsy.

Akademia miała za zadanie przede 
wszystkim w sposób przystępny, również 
tym najmłodszym uczniom naszej szkoły 
– pokazać pełną cierpiętnictwa i bohater-
stwa historię zrywu niepodległościowego 
w 1830 r. oraz zapoznać wszystkich z he-
roicznym i momentami bardzo trauma-
tycznym życiem Wysockiego. Na deskach 

sceny zabrzmiały nie tylko przepiękne 
patriotyczne melodie, ale także odgłosy 
walki czy skocznych rosyjskich rytmów, 
aby sprawić wrażenie ogromu przytła-
czającej siły, nie tylko militarnej, jaką 

dysponowało państwo cara w  czasie, gdy 
Polski nie było obecnej na mapie świata. 
Pokłony wielokrotnie wystosowywane 
w stronę moskiewskiego władcy, tańce 
i huczne bale na jego cześć, wywoływa-
nie atmosfery ogólnego postrachu i ko-
rzenie się w histerycznych gestach także 
rosyjskich przywódców- to wszystko na 
miarę własnych możliwości oraz skrom-
nych warunków materialnych- zostało 
zaakcentowane w tej odgrywanej przez 
uczniów- aktorów historii. Gratulujemy 
uczniom obu klas oraz ich rodzicom- 
przygotowania merytorycznego, poświę-
cenia czasu, sił oraz wyszukania bądź 

własnego wykonania elementów strojów. 
Serdecznie dziękujemy aktorom pierw-
szoplanowych ról: Patrykowi Piekarzowi 
za doskonałe wcielenie się w postać Pio-
tra Wysockiego i Krzysztofowi Kasprza-
kowi, jedynemu uczniowi z klasy piątej za 
niezastąpione, naturalne odegranie roli 
wyrafinowanego cara. Bez nich ta sztuka 
nie sięgnęłaby szczytu emocji.

Tego typu patriotyczne występy  
w szkołach są  niezwykłym znakiem na-
szych czasów. Coraz silniej i odważniej 
powracamy do bohaterskiej historii na-
szych rodaków. Coraz częściej staramy 
się manifestować ich niewymierny sens 
i duchową moc . Niczym Stary Człowiek 

walczący samotnie na morzu ze zwierzęcą 
bestią i namacalnie przegrywający tę wal-
kę- nie traci swego wewnętrznego godne-
go człowieczeństwa, pomimo fizycznego 
bólu i krytyki otoczenia- przybywa na 
ląd z poczuciem, że należycie spełnił swe 
ziemskie powołanie. Historia Piotra Wy-
sockiego też powinna stale przypominać 
o sensie takiego działania. Zmarł w sa-
motności, ale pomnożył grono Polaków, 
którzy i dzisiaj, mimo ogólnej krytyki  
i kłód rzucanych pod nogi, w swym życiu 
prywatnym i społecznym odrzucają naj-
łatwiejsze konformistyczne rozwiązania.

A.K.

„Śpiewajmy pamięć o tych chłopakach...  
Śpiewajmy pamięć o tych dniach...”

W tegorocznej edycji Rada Funduszu 
Społecznego Grupy Żywiec przyznała 
granty 30 organizacjom z czterech regio-
nów Polski (Elbląg, Leżajsk, Warka, Ży-
wiec). W ramach Funduszu Społecznego 
Grupy Żywiec organizacje mogły zgłaszać 
swoje projekty z zakresu wspierania roz-
woju i tradycji lokalnej społeczności oraz 
promocji odpowiedzialnej sprzedaży  
i konsumpcji alkoholu. Oceniając nadesła-
ne projekty lokalne, Rady Funduszu zwra-
cały uwagę przede wszystkim na to, czy re-
alizacja przełoży się na realne wzmocnienie 

rozwoju lokalnej społeczności lub promo-
cję odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu, 
a także czy projekt zaangażuje mieszkań-
ców. Ważnym aspektem była również ory-
ginalność i innowacyjność zaproponowa-
nego rozwiązania. 

Projekt: „Strefa zdrowia i relaksu” powsta-
nie w najbardziej urokliwej części Warki  – 
zabytkowym parku w Winiarach. Kierowa-
ny jest do osób dorosłych, a także młodych 
ludzi, którzy wchodzą w dorosłość, poszu-
kując miejsc do spędzania wolnego czasu.  

W ramach projektu planowane jest zain-

stalowanie na terenie parku 
drewnianych, prostych urzą-
dzeń do ćwiczeń siłowych 
(strefa zdrowia), oraz zakup 
leżaków do wypoczynku na 
łonie natury. W skład siłow-
ni będą wchodziły: ławeczka 
do ćwiczeń mięśni brzucha, 
slalom – zestaw słupków do 
rozwijania koordynacji ru-
chowej, zestaw do pompek, 
belka do przerzutu tułowia  
i ćwiczeń rozciągających oraz 
tablica informacyjna zawie-
rająca zasady korzystania  
z urządzeń. Leżaki natomiast 
będą stanowiły tzw. „mobilną 
strefę relaksu” – do lokowania 
w różnych punktach dolnego 
i górnego parku w miarę po-
trzeb.  

Projekt będzie realizowany 
do kwietnia 2017 r. Wielkie 
otwarcie już wiosną! 

Marzena Pawłowska 

fot. Rafał Donica


