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W NUMERZE
SAMORZĄD
KOMPROMIS

Jest decyzja w sprawie
rozdysponowania środków
z nagród za szczepienia - s.4

NASZE SPRAWY
POGODOWEWYZWANIA

Zarówno pracownicy ZGK, jak
i strażacy z naszych OSP mieli
mnóstwo pracy w związku
z trudnymi warunkami
atmosferycznymi - s. 7

Wolna Ukraina!

Nikt nie może mieć wątpliwości,
że w ciągu kilku dni nasze
życie się zmieniło. Nasz sąsiad
, suwerenna Ukraina, została
zaatakowana przez wojska
rosyjskie. Sytuacja jest bardzo
poważna i my, Polacy, nie
powinniśmy lekceważyć tego,
co dzieje się za naszą wschodnią
granicą.

M

yślenie o tym, że to
nas nie dotyczy, bo
jesteśmy przecież w
NATO, jest błędem.
Już dziś widzimy panikę na stacjach benzynowych, na których
zaczyna brakować paliwa, wzrosty cen (w niektórych miejscach
w Polsce litry oleju napędowego
to koszt niemal 10 zł), brak pieniędzy w bankomatach i wzmożone kolejki po towary pierwszej potrzeby. Nie wspominając
o tym, że wielu Ukraińców po
prostu nie przyjedzie do pracy
w naszym kraju, bo musi w tym
czasie bronić swojej ojczyzny.

Ale nie to jest, rzecz jasna, najważniejsze. Ludzie w Kijowie,

Mariupolu czy Iwano-Frankowsku tracą dachy nad głowami, a

Święto Kwitnących Jabłoni 2022

WYWIAD
ROZMOWA Z SZEFEM
STRAŻY MIEJSKIEJ

Andrzej Jakubiak opowiada
o pracy straży miejskiej - s. 11

SPORT
"MALIK"

Wspomnienie Andrzeja
Maliszewskiego, jednej
z piłkarskich legend
Mazowsza Grójec - s. 15

Ania Dąbrowska oraz zespół Piękni i Młodzi – to dwie gwiazdy, które wystąpią
podczas 61. edycji ŚKJ. Oprócz nich zagrają jeszcze inni artyści, a razem z nimi
moc atrakcji dla publiczności.

W

tym roku Kwitnąca Jabłoń (ŚKJ)
rozpocznie się w
sobotę 21 maja
i potrwa przez cały weekend.
Cała impreza będzie zlokalizowana w Kobylinie na placu
przy ulicy Piaseczyńskiej 4,

obok dawnego supermarketu
znanej sieci. Pierwszego dnia
organizatorzy zaplanowali m
in. koncerty grójeckich chórów i solistów, laureatów grójeckich festiwali, pokazy tańca
oraz występ grupy młodych raperów „Hłopaky”.

Pierwsza dama polskiego popu
Gwiazdą tego wieczoru będzie
Ania Dąbrowska - Laureatka
Fryderyka 2017 w kategorii Album Roku Muzyka Pop.Wokalistka, kompozytorka, autorka
tekstów, producentka, która dotychczas nagrała 7 płyt, z któ-

ofiar śmiertelnych, także wśród
cywili, jest coraz więcej. Jeśli
działania wojenne nie ustaną, za
chwilę dojdzie tam do katastrofy
humanitarnej.
Pewnie zamieszanie z dostawami paliwa, bankomatami i kolejkami w sklepach jest tylko
chwilowe i za chwilę wrócimy
do względnej normalności. Musimy jednak mieć świadomość,
że nasz kraj stoi jednak przed
kolejnymi kryzysami i wyzwaniami. Jeżeli Rosjanie uzyskają
kontrolę na terytorium Ukrainy,
na wschodzie będziemy mieli
kolejnego po Białorusi, sąsiada
znajdującego się w strefie wpływów Władimira Putina. Co to
dla nas oznacza? Brak ludzi do
pracy będzie najmniejszym problemem. Chyba już nikt nie ma
wątpliwości, że znajdziemy się
w jeszcze większym niebezpieczeństwie niż teraz jesteśmy.
Co możemy zrobić? Nie panikować, okazać Ukraińcom wsparcie, ewentualnie wesprzeć zrzutkę na cele humanitarne. I może
liczyć na to, że zachód wreszcie
zareaguje czymś więcej niż tylko
„wyrażaniem zaniepokojenia”.
Dominik Górecki

rych każda uzyskała status co
najmniej Platynowej. Łącznie
sprzedała ponad 500 000 płyt.
Jest laureatką 9 Fryderyków,
a także wielu innych nagród
branżowych. Warto wspomnieć, że w 2019 r. Anna Dąbrowska otrzymała honorowy
tytuł Ambasadora Województwa Lubelskiego. Aktualnie artystka pracuje nad swoją nową
płytą.

Inny niż wszystkie

W niedzielę impreza rozpocznie
się od bloku tanecznego. Następnie na scenie zagra zespół
NIVEL. „Od pewnego czasu
postanowiliśmy formować muzyczne gusta i pokazać alternatywę dla muzyki komercyjnej
i radiowej, komponując nasze
utwory, pisząc własne melodie,
tworząc unikalne brzmienie połączone z nowoczesną elektroniką” – piszą o sobie muzycy.
W lipcu 2017 r. zespół NIVEL
nagrał swoją pierwszą płytę,
zatytułowaną „Wielki Świat”.
Album zawiera popularne melodie z kręgu muzyki świata
w oryginalnych „nivelowych"
aranżacjach. Dodatkowo płytę
cechuje różnorodność stylistyczna, unikalna interpretacja
instrumentalna połączona z improwizacją oraz nawiązanie tematyczne do tradycyjnych pieśni różnych krajów, takich jak
Francja, Hiszpania, Argentyna,
Węgry, Gruzja czy Macedonia.
Dokończenie na s. 2
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Parkowanie na placu Wolności:
pierwsze pół godziny za darmo
Rada Miejska zmieniła w poniedziałek (21.02) wysokość
opłat w strefie płatnego parkowania.
Na wniosek radnego Tomasza Justyńskiego do uchwały wprowadzono zapis, iż za
pierwsze 30 minut postoju
nie będzie pobierana opłata. Pojawią się też trzy nowe
bilety: dzienny, tygodniowy i miesięczny. Zgodnie z
uchwałą opłaty będą wyglądały następująco:
1) 2,00 zł - za parkowanie powyżej 30 min. do 1 godziny
(dotychczas: 1,00 zł - za parkowanie do 30 minut; 2,00 zł
- za parkowanie powyżej 30
min. do 1 godziny)
2) 2,50 zł - za drugą godzinę
postoju (dotychczas: 2,40 zł)
3) 3,00 zł - za trzecią godzinę
postoju (dotychczas: 2,80 zł)

SŁOWO OD BURMISTRZA
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Piękni i Młodzi

Drodzy Mieszkańcy,
Wysoka, szanowna Rada Miejska w Grójcu wypracowała porozumienie i zdecydowała o podziale
nagrody w kwocie 1 250 000,00 zł, którą otrzymaliśmy w konkursach: „Najbardziej Odporna Gmina” oraz
„Rosnąca Odporność”. Radni nie przychylili się do zakupu nowego samochodu dla Miejsko Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej, który tak bardzo jest potrzebny pracownikom, dojeżdżającym z pomocą do
mieszkańców naszej gminy.
Po burzliwej dyskusji udało nam się wypracować porozumienie. Cieszę się, że radni przychylili się także
i do mojej propozycji. Wybudujemy nowy plac zabaw dla dzieci przy Publicznej Szkole Podstawowej nr
1, znaczna część pieniędzy z nagrody zostanie przeznaczona na zakup aparatu do USG dla grójeckiego
szpitala, o który wnioskowała większość radnych.
Nie ukrywam, że wyszczególnienie priorytetów, związanych z propozycją podziału nagród za szczepienia,
było bardzo trudne i nie udało się zadowolić wszystkich. Moim zdaniem, zawsze powinniśmy rozważać
w pierwszej kolejności potrzeby gminy i naszych zadań własnych, a regularne dopłacanie do szpitala nie
może być scedowane wyłącznie na gminę Grójec. Przypomnę również, że w tej kadencji głównie radni z
klubu byłych burmistrzów przeznaczyli na pomoc dla powiatu na inwestycje drogowe już ponad 4 mln zł
(na szpital 470 tys. zł), zapominając o katastrofalnym stanie wielu dróg gminnych.
300 tys. zł. z nagród raczej nie wystarczy na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Mirowicach, zapewne będziemy musieli jeszcze coś dołożyć, bowiem maksymalna dotacja z MSWiA i od
Marszałka może okazać się zbyt niska w stosunku do ceny nowego lekkiego samochodu strażackiego.
Z kolei od Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej otrzymaliśmy pismo, w którym zwraca się on z
prośbą o wsparcie finansowe na zakup nowych drzwi garażowych na kwotę 270 tys. złotych. Warto dodać,
że z budżetu na rok 2022 przekazaliśmy dla Powiatowej Komendy Policji 60 tys. zł na nowy samochód
i jak co roku wspieramy policję dotacją w kwocie 50 tys. zł na dodatkowe patrole. W bieżącym roku jest
też okazja pozyskania samochodu w bardzo dobrym stanie z Państwowej Straży Pożarnej. Po rozmowie z
powiatowym komendantem jesteśmy zgodni, że właśnie dla OSP Kośmin ten samochód gmina powinna
zakupić; jaka to będzie dokładnie kwota, jeszcze nie wiemy, ale będzie oscylowała w granicach 200 tys.
zł. Zatem do zaproponowanej z nagród pomocy dla OSP będziemy musieli znaleźć dodatkowe około
500 tys. zł, gdyż jest to naprawdę wyjątkowa okazja, żeby wreszcie sześć naszych jednostek OSP miało
niezawodny sprzęt.
Weszliśmy w nowy rok z kolejnymi dobrymi informacjami dla naszej gminy. Znowu pozyskaliśmy
rekordowe dotacje na rzecz jej rozwoju. Dzięki 2 865 480, 34 zł otrzymanym z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg w Grójcu powstanie ulica Wiatraczna. Powstaną nowe ścieżki rowerowe, chodniki,
oświetlenie oraz asfaltowa ulica z bezpiecznymi przejściami, a także kanalizacja. Jednakże mieszkańcy
domagają się również modernizacji dróg i ulic na terenie aż 41 naszych sołectw, a w budżecie posiadamy
jeszcze wiele innych zadań: żłobek, rozbudowę szkoły nr 1 i szkoły w Lesznowoli, stadion z bieżnią i
krytym lodowiskiem, place zabaw, rewitalizację parku, rozbudowę skateparku, remont dworca PKP na
potrzeby kulturalne. A dla klubu Senior+ nie mamy lokalu na miarę XXI wieku.
Na wyżej wymienione zadania potrzeba nam przeszło 70 mln złotych. Staramy się o dotacje, jednak
do każdej niezbędny jest udział własny gminy, na który wiele gmin – w obecnej sytuacji finansowej
samorządów – nie może sobie pozwolić. Dlatego powinniśmy starać się oszczędnie gospodarować
własnymi środkami. Oto sąsiednia gmina otrzymała z nagrody za szczepienia 1 mln złotych, i jakoś u
tamtejszych radnych nie widać chęci przekazania połowy tej kwoty na rzecz szpitala; na sesji rady powiatu
też nie padła taka sugestia. Jednocześnie ta sama gmina ma zaplanowaną budowę nowego targowiska,
które będzie wzorcem dla naszego, nie mającego do dzisiaj nawet własnego ujęcia wody. Pamiętajmy,
że przeznaczanie środków nie na zadania własne gminy oddala na następne lata m.in. budowę dróg i
chodników.
Dziękuję również inicjatywie Zmieniamy Grójec za rzetelną i obiektywną ankietę dla mieszkańców,
dotyczącą przeznaczenia środków pozyskanych z nagród za szczepienia. Organizowane ankiety należałoby
porównać do budżetu obywatelskiego. Zanim zostanie ogłoszone głosowanie, to po pierwsze; projekty
powinny przejść przez ocenę merytoryczną, a po drugie powinny być zweryfikowane czy są możliwe
do wykonania w bieżącym roku, czy zadanie głosowane nie koliduje z innymi pracami, które należy
wcześniej wykonać w danym działaniu. Rozumiem mieszkańców, którzy – z powodu braku możliwości
uczestnictwa w komisjach lub sesjach stacjonarnych – biorą sprawy w swoje ręce i zgłaszają swoje
uwagi w mediach społecznościowych, często nie znając argumentów za lub przeciw takim pomysłom.
Dla przykładu, niedawno rozmawialiśmy z projektantką parku i inspektorem ds. elektryki, i był nie lada
problem, w jakim zakresie należy wykonać pierwszy etap rewitalizacji parku, w ramach projektu wartego
ponad 3 mln zł, aby wykorzystać np. 350 tys. zł (100 tys. zł z dotacji plus 250 własne środki) – zatem
potrzebna jest konstruktywna rozmowa w szerszym gronie specjalistów nad wyborem projektów do
realizacji.
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec Dariusz Gwiazda

4) 2,00 zł - za czwartą i kolejną (dotychczas również 2 zł)
5) 10,00 zł - bilet dzienny
6) 40,00 zł - bilet tygodniowy
7) 100,00 zł - bilet miesięczny
Za nieuiszczenie opłaty za
parkowanie pobierana będzie
opłata dodatkowa w wysokości 100 zł (dotychczas 50 zł).
Info. Grojec24.net

Dokończenie ze s. 1
Fani szwedzkiej Abby z pewnością nie ominą tego występu.
Grupa czterech muzyków, grająca
nieprzerwanie od 2000 r.,którzy z
zamiłowania do muzyki ABBY
postanowili stworzyć zespół bazując na największych przebojach
legendarnej grupy. „Komponujemy własną muzykę w bardzo szerokiej stylistyce. Nasze wokalistki
mogą pochwalić się znakomitym
głosem, poziomem wykonawczym, urodą i talentem aktorskim”
– dodają muzycy z ABBA Show.

Powiew świeżości

61. edycję Święta Kwitnących
Jabłoni zamknie występ popularnego zespołu Piękni i Młodzi.
Formacja na swoim koncie posiada szereg hitów, którymi podbili serca fanów w zaskakującym
tempie. „Niewiara”, „Kocham się
w Tobie”, „Tak już bez Ciebie”,
„Ona jest taka cudowna” - to tylko
kilka kluczowych hitów z dyskografii zespołu. Magdalena Narożna - wokalistka, frontmanka i
liderka zespołu, charakteryzująca
się niepowtarzalną barwą głosu
i ogromną charyzmą; to artystka,
którą pokochała cała Polska. Zespół to także finaliści programu
MUST BE THE MUSIC. Ich teledyski cieszą się ogromną popularnością w całym kraju.

Atrakcje

Wśród licznych atrakcji nie zabraknie z pewnością wesołego
miasteczka, punktów gastronomicznych i różnych stoisk handlowych. To święto jest najpopularniejszą imprezą w naszym
regionie i od zawsze cieszy się
ogromną frekwencją. W tym roku
nie może tam zabraknąć i Was !
Szymon Wójcik
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Obchody 80. rocznicy powstania Armii Krajowej
Tegoroczne obchody rozpoczęły
się w niedzielę, 13 lutego od Mszy
Świętej w intencji żołnierzy Armii
Krajowej w Kościele pw. Świętego
Mikołaja Biskupa w Grójcu.
80 lat temu, 14 lutego 1942 r., rozkazem Naczelnego Wodza generała
Władysława Sikorskiego z przemianowania Związku Walki Zbrojnej
powstała Armia Krajowa, czyli zakonspirowane siły zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego – podporządkowane Naczelnemu Wodzowi,
a poprzez niego władzom Rzeczypospolitej na emigracji.
Druga część uroczystości odbyła się w poniedziałkowy poranek
na grójeckim rynku przy Pomniku
Żołnierzy Poległych w latach 19391945. Dowódca Garnizonu Grójec,
pułkownik Andrzej Kozera, powitał

wszystkich przybyłych na uroczystości: parlemantarzystów senatora
Stanisława Karczewskiego oraz ministra Marka Suskiego, władze po-

wiatu: starostę Krzysztofa Ambroziaka, wicestarostę Jolantę Sitarek,
przewodniczącego rady powiatu
grójeckiego Janusza Karbowiaka, burmistrza Dariusza Gwiazdę,
przewodniczącego rady miejskiej
w Grójcu Karola Biedrzyckiego
wraz z radnymi oraz wszystkich
przybyłych.
Tradycyjnie odczytano Apel Pamięci, a na cześć i chwałę poległych w
walce o wolną
Polskę została
oddana salwa
honorowa. O
historii
pol-

GMINA POZYSKAŁA PRAWIE
3 MILIONY ZŁOTYCH DOTACJI
Gmina Grójec po raz kolejny pozyskała bardzo dużą dotację. Dzięki środkom
otrzymanym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w mieście powstanie ulica
Wiatraczna.
Dynamiczny rozwój
Zarówno miasto jak i cała gmina rozwijają się bardzo dynamicznie, o czym świadczyć może liczba powstających osiedli i domów jednorodzinnych. W latach 20042020 o 12,63 procent wzrosła liczba mieszkańców Grójca, co plasuje gminę na siódmym miejscu w Polsce pod względem korzystnych zmian demograficznych według
najnowszego rankingu Magazynu „Wspólnota”.
Miejsce na ziemi
Ulica Wiatraczna jest kolejną inwestycją w infrastrukturę drogową w tamtej części
miasta. To właśnie w tej okolicy coraz więcej mieszkańców decyduje się na zakup
mieszkania czy też działki pod budowę domu. W poprzednich latach grójecki urząd
zmodernizował całą ulicę Sienkiewicza, a w ubiegłym roku zakończyły się prace
związane z budową ulic Heweliusza i Śniadeckiego. Z początkiem roku odebrano
także fragment ulicy 45 KDD od ulicy Słowackiego do Wiatracznej.
Nowa Wiatraczna
Nowe chodniki z oświetleniem i bezpiecznymi przejściami dla pieszych, ścieżki rowerowe, asfaltowa droga bez dziur i ubytków, komfortowy dojazd do posesji oraz
kanalizacja deszczowa, chroniąca przed zalaniem – na takie właśnie udogodnienia
mogą liczyć mieszkańcy ulicy Wiatracznej, drogi obecnie utwardzonej, znajdującej
się w sąsiedztwie ulic Sienkiewicza, Konopnickiej i Zbyszewskiej.
Burmistrz Dariusz Gwiazda nie kryje zadowolenia z inwestycji realizowanych dla
mieszkańców Grójca.
- Cieszę się razem z mieszkańcami, którzy od wielu lat oczekiwali na tę inwestycję.
Pozyskaliśmy na ten cel 60% dotacji, czyli aż 2 865 480,34 zł w ramach Rządowego
Fundusz Rozwoju Dróg. To kolejna astronomiczna dotacja dla naszej gminy. Cała
inwestycja zamknie się w kwocie około 4 775 800 zł. Wkrótce ogłosimy przetarg i poinformujemy, kiedy wykonawca wbije symboliczną „pierwszą łopatę” – podsumował.
Informacja prasowa Urzędu Gminy i Miasta Grójec

skiej armii mówili w swoich wystąpieniach Stanisław Karczewski,
Marek Suski i pułkownik Andrzej
Kozera. Na koniec uroczystości
delegacje złożyły kwiaty przy pomniku Żołnierzy Poległych w latach
1939 -1945.
Zaczynem Armii Krajowej była
organizacja wojskowa powołana
jeszcze w trakcie trwania kampanii
wrześniowej: Służba Zwycięstwu

Polski. W Grójcu zaczęto ją tworzyć już na przełomie października
i listopada 1939 r. Terenem działania rodzimej konspiracji był obszar
powiatu grójeckiego noszący do
listopada 1942 r. kryptonim Obwód „Gawron”, a następnie, aż do
19 stycznia 1945 r. – „Głuszec”.
Dziejami Obwodu Armii Krajowej „Głuszec” – Grójec zajmowali
się szczególnie Henryk Świderski
i Józef Ruszkowski. Pierwszy z
nich, z urodzenia grójczanin, z wykształcenia architekt, pozostawił
nam m.in. książkę Armia Krajowa
w Obwodzie Grójec – „Głuszec”
(1993), a drugi, pochodzący spod
Białej Podlaskiej, dowódca ośrodka IV AK Warka, z wykształcenia
mechanik, napisał i powielił opracowanie Armia Krajowa na ziemi wareckiej w latach 1939-1992
(1992). Istotnym przyczynkiem do
tego zagadnienia są też wspomnienia Ryszarda Pietrasa, żołnierza
Armii Krajowej i Ruchu Oporu Armii Krajowej: Nie po białym! Nie
po czarnym!
Redakcja
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Kompromis w sprawie nagród osiągnięty
Pozytyw jest taki, że w końcu
osiągnięto porozumienie. Mniej
optymistyczny jest zaś fakt, że
konsensus poprzedził publiczny
spór. Najważniejsze, by jednak
środki, jakie trafiły do gminy,
posłużyły społeczeństwu.

fot. Pixabay

N

iedawno budżet grójeckiego samorządu
wzbogacił się o 1,25
mln zł tytułem nagród
za dobre wyniki w dwóch konkursach dotyczących szczepień
przeciw COVID-19: „Najbardziej Odporna Gmina” i „Rosnąca Odporność”. Pieniądze te gmina może wydać na szeroko pojętą
walkę z koronawirusem. Bardziej
szczegółowych wytycznych co
do ich przeznaczenia nie ma, toteż pojawiło się wiele pomysłów
na to, jak je spożytkować. Niestety, wraz z zastrzykiem gotówki
zrodził się także spór dotyczący
tego, gdzie powinny trafić środki.

Debata

Na poprzedniej sesji burmistrz
Dariusz Gwiazda przedstawił
swoją propozycję podziału środków z nagród. Po długiej dyskusji
nie zyskała ona jednak aprobaty
radnych. Czas pomiędzy tamtymi obradami, a tymi, które odbyły się 21 lutego, wypełniły więc
kolejne debaty o tym, na co powinny zostać wydane pieniądze.
Zorganizowano też co najmniej
dwie ankiety, dzięki którym każdy mieszkaniec mógł się wypowiedzieć.
Faktem jest, że każda propozycja przeznaczenia środków – bez

względu na to, kto jest jej autorem
– miała swoje racjonalne uzasadnienie. Kontrowersje wśród radnych wzbudził głównie wysunięty przez burmistrza pomysł, by
część ze wspomnianych nagród
przeznaczyć na zakup auta dla
straży miejskiej. Strażnicy argumentują jednak, że samochód
jest im potrzebny, bo ten, który
posiadają, psuje się często, a
poza tym jest zbyt mały. Zresztą
trudno jest skutecznie wykonywać swoje zadania, nie mając
odpowiednich narzędzi.
Odpowiednie narzędzia chcą
mieć też lekarze. Stąd apel władz
grójeckiego szpitala o to, by jak
największa część nagrody zosta-

ła przeznaczona na doposażenie
lecznicy. Zasadności takiego
wydatku także nie można odmówić. Placówka od lat zmaga
się problemami sprzętowymi i
każde nowoczesne urządzenie,
które posłuży ratowaniu zdrowia
i życia pacjentów, jest na wagę
złota. Zresztą wykwalifikowany
specjalista nie przyjdzie pracować w miejscu, gdzie nie ma, jak
leczyć ludzi.
O ile trudno kwestionować zasadność przedstawianych propozycji, o tyle – skoro jest jasne,
że potrzeb jest znacznie więcej
niż środków – warto było dyskutować o tym, co kupić trzeba
najpierw.

Kompromis

Decyzja o przeznaczeniu pieniędzy zapadła 21 lutego. „Za”
uchwałą zagłosowało 18 radnych, tylko 1 osoba była przeciw.
Można powiedzieć, że zapadł
kompromis, bo plan uwzględnia
zarówno pomysły burmistrza,
jak i radnych. Wydaje się też, że
skorzystają na niej różne grupy
ludzi: lekarze, pacjenci, strażacy,
uczniowie…
Pieniądze trafią na:
– dofinansowanie zakupu średniego samochodu gaśniczego dla
OSP Mirowice – 300 tys. zł;
– dofinansowanie zakupu aparatu
USG dla grójeckiego szpitala –
270 tys. zł;
– promocję zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w obszarze
ograniczania szkód wywołanych
epidemią Covid-19 – 100 tys. zł;
– budowę placu zabaw przy PSP
Nr 1 w Grójcu – 190 tys. zł;
– zakup urządzeń na wyposażenie placu zabaw przy PSP Nr 2 w
Grójcu – 25 tys. zł;
– zakup maszyny do czyszczenia dla PSP Nr 2 w Grójcu – 20
tys. zł;
– zakup sprzętu do pracy zdalnej pracowników MGOPS – 16
tys. zł;
– dotację celową dla powiatu
grójeckiego na dofinansowanie
organizacji punktu testowego na
Covid-19 dla mieszkańców na
terenie Zespołu Szkół im. Armii
Krajowej Obwodu „Głuszec"
Grójec w Grójcu (zakup sprzętu)
– 10 tys. zł;
– zakup szafy suszącej do ubrań

specjalnych dla OSP Grójec – 18
tys. zł;
– odzież ochronną, buty, rękawice, środki do prania, środki do
zamgławiania oraz inne niezbędne środki dla potrzeb jednostek
ochotniczych straży pożarnych
zlokalizowanych na terenie Gminy Grójec na potrzeby profilaktyki
i zapobiegania rozprzestrzenianiu
się wirusów wywołujących Covid-19 – 176 tys. zł;
– zakup środków oraz wyposażenia dla gminnych jednostek organizacyjnych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusów wywołujących Covid-19 (ozonatory,
lampy wirusobójcze, termometry,
maseczki, myjki, oczyszczacze
powietrza, płyny do dezynfekcji
oraz inne środki) – 125 tys. zł.

Zdrowie psychiczne

Na szczególną uwagę zasługuje
fakt przeznaczenia 100 tys. zł na
ochronę zdrowia psychicznego
młodzieży. Wciąż wiele instytucji w Polsce, zarówno tych centralnych, jak i samorządowych,
nie zdaje sobie sprawy ze skali
problemu, jaki pogłębił się przez
miesiące nauki zdalnej i nie tylko. Sytuacja jest coraz gorsza. Na
szczęście w Grójcu dostrzeżono
problem i znalazły się środki na
zapobieganie na walkę z tego
typu problemami. I choćby jedno
zdrowie lub życie młodej osoby zostało uratowane pośrednio
dzięki decyzji grójeckich samorządowców, to będą to dobrze
wydane pieniądze.
Dominik Górecki
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Dzierżawa działki pod instalację fotowoltaiczną. Na co zwrócić
uwagę, decydując się na tego rodzaju inwestycję?
W ostatnim czasie zauważamy rosnącą popularność tzw. prosumenckich instalacji fotowoltaicznych, które
przeważnie umieszczone są bezpośrednio na dachach budynków. Dużym zainteresowaniem cieszą się również tzw.
„duże” instalacje zwane potocznie farmami fotowoltaicznymi, które budowane są na gruntach rolnych i zajmują
powierzchnię od około 1 ha. Trend ten wynika z faktu, że dzierżawa ziemi pod fotowoltaikę może okazać się bardzo
opłacalna dla jej właściciela.

Z

anim jednak zdecydujesz
się na tego rodzaju inwestycję, sprawdź, na co powinieneś zwrócić szczególną uwagę.

Wymagania dla gruntów

Nie każdy grunt spełnia wymagania pod farmę fotowoltaiczną, a co
za tym idzie nie w każdym miejscu
można ją wybudować. Istnieje kilka podstawowych kryteriów, które
jako właściciel nieruchomości możemy zweryfikować. Pierwszy z
nich to klasa gruntu. Aby budowa
farmy fotowoltaicznej miała sens
pod względem ekonomicznym dla
inwestora, musi być zlokalizowana na gruntach klas RIVa, RIVb,
RV, RVI. Ponadto, taka instalacja
może być położna na nieużytkach
pod warunkiem, że są one wolne
od terenów podmokłych oraz zanieczyszczonych, które to mogą
negatywnie wpłynąć na żywotność
konstrukcji a w konsekwencji ekonomię projektu.
Kolejnym wymaganiem jest brak
obiektów rzucających cień na powierzchnie modułów fotowoltaicznych, co obniża ilość produkowanej energii elektrycznej i w efekcie
wpływa na opłacalność inwestycji.
Mowa tutaj o drzewach, budynkach
oraz innych podobnych obiektach.
Oczywiście w przypadku odpowiednio dużych gruntów, które bezpośrednio przylegają np. do lasu,
farma fotowoltaiczna zostanie odsunięta na odpowiednią odległość,
co w efekcie uchroni ją przed obniżoną produkcją spowodowaną
zacienieniem.
Każdy z inwestorów rozważając
inwestycję w farmę fotowoltaiczną
zlokalizowaną na gruncie posiada
własne, tzw. „wewnętrzne wymagania” związane z indywidualnym
podejściem do ekonomii takiej
inwestycji. Aktualnie większość
inwestorów jest zainteresowanych
powierzchniami gruntów o wielkości od 1 ha w górę (gdzie górna
granica nie istnieje), nie jest to jednak regułą. Dolna granica dzierżawionej powierzchni jest związana
z minimalną mocą samej farmy
fotowoltaicznej. Technologia fotowoltaiczna rozwija się w bardzo
szybkim tempie. Jeszcze kilka lat
temu, aby wybudować farmę fotowoltaiczną o mocy 1MW konieczne było zajęcie powierzchni około 2
ha. W ciągu kilku lat powierzchnia
niezbędna do budowy 1MW farmy
fotowoltaicznej zmniejszyła się o
połowę. Nie ulega wątpliwości,
że z biegiem lat i rozwojem technologii ta powierzchnia będzie się
nadal pomniejszała, co w efekcie
pozytywnie wpływa na ekonomię
inwestycji.
Aby farma fotowoltaiczna zarabiała na sprzedaży produkowanej
energii elektrycznej, konieczne jest
połączenie jej z systemem elektroenergetycznym lub z odbiorcą
energii. Większość farm na naszym
rynku podłączona jest do systemu
elektroenergetycznego. Na ocenę
możliwości podłączenia instalacji

wpływa wiele czynników, od np.
wielkości farmy co jest bezpośrednio związane z różnymi rodzajami i
miejscami, do których możliwe jest
podłączenie takiej farmy i długością
kabla, tzw. przyłącza, który trzeba ułożyć w ziemi. Ocenę możliwości przyłączenia farmy fotowoltaicznej należy
pozostawić specjaliście, czyli firmie,
z którą planujemy podpisać umowę
dzierżawy. To firma powinna dysponować wiedzą, na podstawie której
jest w stanie zweryfikować dzierżawione nieruchomości pod względem
przyłączenia.

Najczęstsze pytania dotyczące
dzierżawy gruntu pod
fotowoltaikę
Kiedy zaczniemy zarabiać?

Aby farma fotowoltaicza mogła zostać wybudowana konieczne jest
przejście całej ścieżki administracyjnej, wykonanie m.in. dokumentów,
opracowań, wniosków, uzgodnień
oraz projektów, na podstawie których inwestor uzyska niezbędne decyzje administracyjne. Cały proces
od podpisania umowy dzierżawy do
momentu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 1MW, trwa około 2 lat. W
przypadku farm wielkopowierzchniowych, tj. około 15MW i większych,
proces ten może się wydłużyć nawet
do 5 lat. Umowy dzierżawy przewidują płatność czynszu od momentu
rozpoczęcia budowy co oznacza, że
przez najbliższe minimum 2 lata nie
będziemy mieć przychodu z podpisanej umowy dzierżawy. Jest to
związane z ryzykiem, które inwestor bierze na siebie w przypadku
niepowodzenia takiej inwestycji.

Czy po podpisaniu umowy dzierżawy możemy korzystać z nieruchomości?

Umowa dzierżawy nie powinna
zabraniać korzystania z przedmiotu
dzierżawy do momentu rozpoczę-

cia budowy. W tym czasie właściciel działki może korzystać, jak
również pobierać dofinansowania,
np. ze środków unijnych. Zazwyczaj umowa dzierżawy dopuszcza
możliwość wejścia na teren dzierżawy, lecz ma to na celu wejście pojedynczych osób, np. przyrodników
opracowujących dokumentację środowiskową lub geodetów wykonujących mapy.

Kto płaci podatki związane z
funkcjonowaniem farmy fotowoltaicznej?

Wszystkie podatki związane z funkcjonowaniem farmy fotowoltaicznej pokrywa inwestor i powinna
to regulować umowa dzierżawy.
Główny podatek, który należy uregulować to podatek od nieruchomości. W przypadku prowadzenia
działalności jest on dużo wyższy
niż w przypadku uprawy gruntów.

Co
o jeśli inwestor zbankrutuje?

Inwestycja w farmę fotowoltaicz-

ną to inwestycja długoterminowa.
Każdy z inwestorów przed rozpoczęciem takiej inwestycji wykonuje
szereg analiz odnoszących się do
ich opłacalności. Obserwując ceny
energii oraz wydarzenia z przeszłości na rynku energii, możemy
łatwo zauważyć tendencję wzrostu cen energii a to bezpośrednio
wpływa na opłacalność inwestycji
fotowoltaicznych. Warto pamiętać, że farmami zainteresowane są
głównie duże spółki, które posiadają ugruntowaną pozycję na rynku. To oznacza, że nawet w przypadku mniejszego zysku niż został
przez nie przewidziany, duże spółki nie zbankrutują.

Kto pokryje koszty utylizacji
modułów fotowoltaicznych?

W przypadku zakończenia obowiązywania umowy dzierżawy
inwestor powinien być zobowiązany do przywrócenia nieruchomości do stanu sprzed rozpoczęcia
inwestycji, a co za tym idzie do

usunięcia wszystkich elementów
instalacji, konstrukcji z panelami
itp. Umowa dzierżawy powinna
posiadać takie zapisy i zabezpieczać w tym zakresie właściciela
nieruchomości.

Czy warto podpisać umowę
dzierżawy?

Będąc właścicielem gruntu o klasie IV lub gorszej, którego nie planujemy zabudować, musimy być
świadomi, że przychód z prowadzenia działalności rolniczej jest
dużo mniejszy niż czynsz proponowany w przypadku podpisania
umowy dzierżawy. Jednak na pytanie: „Czy warto podpisać umowę dzierżawy?”, każdy powinien
odpowiedzieć sobie indywidualnie
po przeanalizowaniu wszystkich
możliwości zagospodarowania danej nieruchomości. Wizja dzierżawy gruntów i zarabianie na niej bez
konieczności wkładu własnej pracy
oraz środków finansowych jest kusząca i realna.

BAL KARNAWAŁOWY W PP NR 1 W GRÓJCU (UL. WOROWSKA)
15 lutego w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Grójcu (ul. Worowska 1) odbył się Bal Karnawałowy. Przedszkole
przemieniło się w arenę cyrkową.
Personel przedszkola dołożył wszelkich starań, by tego dnia, za sprawą wyjątkowych dekoracji z balonami i
serpentynami na czele, sala była kolorowa i zachęcała do zabawy. Przedszkolaki przebrane w kolorowe stroje
wcieliły się w różne postacie bajkowe. Całą imprezę prowadził Dj Klaun, który zadbał o to, by skoczna muzyka
porywała wszystkich do tańca.
Przedszkolaki poprzez zabawę
Fot. PP nr 1
doskonaliły umiejętności współdziałania w grupie, rozwijały śmiałość w kontaktach z rówieśnikami
i wzmacniały poczucie własnej
wartości.
Bal dostarczył wszystkim wiele
radości. My, dorośli, patrząc na
zabawę dzieci, możemy uczyć się
od nich spontaniczności i radości
życia. Następny bal karnawałowy
już za rok...
Nauczyciele z PP nr 1 ul. Worowska
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Walczyli o Wielką Polskę. NOW na Ziemi Grójeckiej
80 lat temu powstała Armia Krajowa. Ale zanim ją utworzono, scalając różne organizacje, działało, w Polsce i
na Grójecczyźnie wiele grup konspiracyjnych. Jedną z najliczniejszych i obejmującą obszar całego kraju była
Narodowa Organizacja Wojskowa, powołana przez byłych działaczy Stronnictwa Narodowego.

W walce o Wielką Polskę

„(…) niech z łez matek i sióstr, wy-

rzuconych z odwiecznie naszych
siedzib, niech z mogił żołnierzy
polskich, poległych na pobojowiskach całego świata powstanie
Wielka Polska” – tak brzmiał fragment modlitwy, którą rozpoczynali
swoje odprawy komendanci Okręgu Warszawskiego NOW, któremu
podlegało organizacyjnie grójeckie
NOW. W 1940 r. w Warce placówkę NOW powołał działacz SN
Marian Podymniak „Andrzej”. W
jej skład weszło ok. 60 osób, głównie młodzieży, którą zrzeszono w
5-osobowych sekcjach. Początkowo ograniczali się do przywożenia z Warszawy i kolportowania
konspiracyjnego tygodnika „Walka”. Działalność wareckiej NOW
nabrała dynamiki w marcu 1941 r.
kiedy dołączyli do niej oficerowie
Wojska Polskiego, którzy uciekli z oflagu w Niemczech. Ppor.
Zbigniew Glinicki „Zbych” został
komendantem placówki, a ppor.
Józef Ruszkowski „Florian” dowódcą plutonu. Najważniejszym
zadaniem było przeszkolenie młodzieży w budowie i posługiwaniu
się bronią oraz granatami.

Tajne kursy

Na dwumiesięcznym kursie podoficerskim prowadzonym już w 1941
r. przez Podymniaka, Ruszkowskiego i Glinickiego raz w tygodniu przez dwie godziny szkolono
pięciu najbardziej wartościowych
żołnierzy w wieku 18-19 lat. Kursanci zdobywali również wiedzę na
temat sytuacji politycznej oraz istoty działań konspiracyjnych. Dzięki
kursowi pozyskano kadrę podoficerską, która szkoliła podległych
jej żołnierzy w sekcjach. W 1942
r. kursy dla podchorążych przeprowadzono w placówce wareckiej,
w Dańkowie, i w Rozniszewie w

ców pobliskich majątków: Michałowa, Lechanic, Palczewa.

Komenda Powiatowa NOW

ktp. Stefan Głogowski

D

ecyzja o powołaniu organizacji podziemnej
zapadła na konspiracyjnym spotkaniu władz
SN już 17 września 1939 r.
– Zadeklarowano prowadzenie
walki aż do zwycięstwa, tj. do
ostatecznego pokonania Niemiec i
odzyskania całości przedwojennego terytorium państwa. Dotyczyło
to także Kresów Wschodnich RP,
znajdujących się w tym czasie pod
okupacją sowiecką – wskazuje dr
Wojciech J. Muszyński. Władze
SN uznały, że obok walki z okupantami – Niemcami i Sowietami
– równie ważne jest chronienie
Polaków przed biologicznymi,
moralnymi i materialnymi skutkami wojny. Powołano ogólnopolską
strukturę składającą się z dwóch
równolegle funkcjonujących pionów, politycznego i wojskowego.
Podstawę organizacji wojskowej
SN, jak zauważa Muszyński, „stanowili działacze terenowi SN różnych
szczebli, mający przeszkolenie wojskowe, oficerowie i żołnierze WP
o przekonaniach narodowych oraz
młodzież pozostająca pod ideowym
wpływem stronnictwa”. Pierwszym
komendantem NOW mianowano
gen. Mariana Żegotę-Januszajtisa,
jednak nie zdołał on objąć funkcji,
ponieważ pod koniec października
1939 r. we Lwowie aresztowało go
NKWD. Jego syn, Wojciech Januszajtis „Żegota”, ukończył tajną
podchorążówkę NOW w Grójeckim. Innym słynnym absolwentem
podchorążówki NOW na Grójecczyźnie był Józef Zadzierski „Wołyniak”, dowódca oddziału NOW,
który w marcu 1945 r. rozgromił
Sowietów pod Kuryłówką.

powiecie kozienickim. Plan wykładów ułożył i prowadził płk Ryszard
Werner „Ryś” z Poznania, który
mieszkał na naszym terenie w czasie wojny. Oprócz niego wykładali
również Ruszkowski, Wiśniewski,
Głogowski oraz Podymniak. W
czerwcu 1943 r. kursy zakończono
egzaminem ustnym.
Zdrowy rozsądek to podstawa
Kolejnym działaniem wareckiej
placówki w Warce było nawiązanie kontaktów z komendantem
powiatowym i Komendą Okręgu
Warszawskiego NOW.
– Niebawem zjawił się w Warce
komendant powiatowy „Gromisław”, podający się za majora służby stałej. Towarzyszył mu oficer
Komendy Głównej „Wrzos”. Oficer ten był ubrany w połowie w
strój wojskowy, a mianowicie w
spodnie-bryczesy koloru khaki i
długie oficerskie buty. Ubiorem i
swoją postawą zwracał na siebie
uwagę. W niedługim czasie został
zatrzymany przez Niemców w
Warszawie i wysłany do Oflagu.
Takie niestety wyobrażenie mieli
w początkach konspiracji niektórzy nasi oficerowie. Jak się później okazało, był to oficer-ułan o
wielkiej fantazji – wspominał po
latach Józef Ruszkowski, którego w styczniu 1942 r. mianowano komendantem powiatowym
NOW.
Najpierw spotkał się on z prezesem Zarządu Powiatowego SN
i właścicielem majątku ziemskiego w Lechanicach Kazimierzem Brzezińskim „Prezesem”,
a następnie z członkiem ZP SN
Bolesławem Łukowskim „Dyrektorem”, dyrektorem Syndykatu
Rolniczego w Grójcu. „Stosunki
z pionem politycznym SN układały się więc przyjaźnie i serdecznie” – ocenił po spotkaniach
Ruszkowski. Następnie zajął się
nawiązaniem kontaktów z innymi placówkami NOW. Zaczął od
położonego niedaleko od Warki
majątku ziemskiego w Michałowie, gdzie pracował ppor. Jerzy
Wiśniewski „Błażej”, komendant
placówki w gminie Lechanice.
Działała tam drużyna składająca
się z pracowników i mieszkań-

Po tej wizycie powołano Komendę Powiatową, do której, oprócz
Ruszkowskiego, weszli:
Jerzy Wiśniewski jako zastępca
komendanta i Kazimierz Kwiatkowski „Rafał” jako szef organizacyjny.
– Utworzenie kilkuosobowej Komendy stwarzało możliwości
zaprowadzenia jakiegoś ładu w
placówkach na terenie dość rozległego powiatu grójeckiego – ocenił
Ruszkowski.
Wizytację oddziałów NOW komenda rozpoczęła od Przybyszewa,
gdzie istniała 20-osobowa drużyna
składająca się z młodych rolników
i pracowników kilku okolicznych
majątków ziemskich. Duchowym
przywódcą żołnierzy był proboszcz
parafii i działacz narodowy, ks. Stanisław Wilkoszewski. Kolejna placówka NOW działała w Dańkowie,
w majątku znanym z hodowli zbóż,
a należącym do Janaszów.
– Pani (Anna) Janasz, przemiła kobieta i patriotka, aprobowała nasze
niepodległościowe
poczynania,
pomimo że były one zagrożeniem
dla niej osobiście i dla jej majątku.
Placówka o liczebności 25-osobowej drużyny była dowodzona
przez sprężystego i wspaniałego
żołnierza, podoficera WP Pawła
Lukę „Filipa”. Była ona również
nieźle uzbrojona – wspominał
Ruszkowski.
Drużyną NOW w Łęczeszycach i
Woli Łęczeszyckiej dowodził „Michał”, na czele oddziału w Belsku
stał „Dąb”.

W Grójcu

Grójecka placówka liczyła początkowo około 30 żołnierzy dowodzonych przez sierżanta WP „Niemirę”. Znacznie rozwinęła się od
połowy 1942 r., kiedy w Grójcu
pojawił się por. Stefan Głogowski „Józef”, który musiał uciekać
przed Niemcami z Radomia po
tym, jak okupanci wpadli na trop
jego niepodległościowej działal-

ności. „Została mu spreparowana
nowa „kennkarta” na nazwisko
„Malinowski”; zatrudnienie znalazł w grójeckim Syndykacie Rolniczym, gdzie chętnie go przyjęto,
ponieważ władał biegle językiem
niemieckim. Ten wspaniały oficer w krótkim czasie rozbudował
placówkę do wielkości plutonu
(ok. 60 żołnierzy) i zaopatrzył w
broń częściowo pochodzącą ze
zrzutów, w których on sam brał
udział” – podkreśla Ruszkowski.
W Pamiątce placówkę NOW ze
starszych uczniów szkoły zorganizował jej kierownik Ryszard
Zrobek. Była ona słabo uzbrojona
i niedostatecznie przeszkolona.
20-osobową placówką w Tarczynie, wywodzącą się głównie z pracowników Fabryki Wag, kierował
ppor. „Marcin”. NOW w powiecie
grójeckim składała się z 8 oficerów, 12 podoficerów i około 220
młodych żołnierzy, zgrupowanych
w dwóch plutonach i siedmiu drużynach. W 1943 r. organizacja scaliła się z AK.

NOWK

Przy NOW działała NOWK. Jej
członkinie pełniły funkcje łączniczek, kolporterek, kurierek, pomagały ukrywać osoby poszukiwane
przez okupanta, organizowały
przerzut osób na Węgry, pomagały w wydawaniu i kolportowaniu „Walki”. „W terenie (okręg
Warszawa, później Warszawa-Ziemska – przyp. TP) wybijała się
komendantka obwodu Garwolin –
„Kalina” i komendantka obwodu
Grójec” – pisał Komendant NOW
Rokicki. Niestety, nie wiadomo
kim była wspomniana działaczka
NOWK.
Tomasz Plaskota
Źródła cytatów: W. J. Muszyński,
Stronnictwo Narodowe – początki
konspiracji, [w:] R. Spałek red.,
Migawki z okupowanej Warszawy
1939, IPN, Warszawa 2021; J. Rokicki, Blaski i cienie bohaterskiego pięciolecia, Niemcy Zachodnie
1949; J. Ruszkowski, AK na Ziemi
Wareckiej, cz. I, maszynopis, Warka 1992.

ŻYCIE GRÓJCA |

NASZE SPRAWY 7

LUTY 2022

CIĘŻKO PRACUJĄ, RYZYKUJĄC ŻYCIE I ZDROWIE

Silne wichury, gradobicie oraz gwałtowne śnieżyce — służby porządkowe mają pełne ręce roboty. Na
przełomie stycznia i lutego mieszkańcy terenów i sołectw gminy Grójec zgłaszali awarie oświetlenia,
powalone konary drzew oraz inne zdarzenia związane bezpośrednio z warunkami pogodowymi.

W

okresie zimowym
gmina Grójec podejmuje
szereg
działań, które mają
bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa na drogach i
chodnikach. Pracownicy służb porządkowych – drogowcy, strażacy
Ochotniczych Straży Pożarnych,
pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej, konserwatorzy
oświetlenia – starają się reagować
możliwie jak najszybciej na każdą
zgłaszaną awarię oraz być w ciągłej gotowości, podczas fatalnych
warunków pogodowych.

Po pierwsze bezpieczeństwo

Zimą na pierwszej linii frontu do walki ze śniegiem i lodem
znajdują się pracownicy Zakładu

szalały dwa orkany, jednostki
OSP interweniowały aż 49 razy
(w tym także były wyjazdy ratownicze do Warszawy).
– To kolejne już w tym roku przejście orkanu, który przysporzył
wielu zniszczeń, będąc kolejnym
sprawdzianem dla strażaków z
Ochotniczych Straży Pożarnych
oraz Państwowej Straży Pożarnej. Zdarzenia dotyczyły głównie
uszkodzonych dachów w obiektach mieszkalnych, gospodarczych oraz handlowych, a także
drzew powalonych na drogi, budynki i linie energetyczne. Dodatkowo, oprócz działań na terenie
gminy Grójec, jednostka OSP
Grójec zadysponowana została
z trzema innymi jednostkami do
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

Pamiętajmy o 2 sprawach

Niestety, ale dość często spotykanym utrudnieniem przy odśnieżaniu chodników są auta zaparkowane nieprawidłowo lub w
nieodpowiednich miejscach, co
utrudnia prawidłowe odśnieżanie.
Drugą rzeczą, o jakiej zapominamy, jest obowiązek sprzątania
i odśnieżania chodników przy
swoich posesjach, wynikający
bezpośrednio z artykułu 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r.
poz. 888 ze zm.).
Zgodnie z zapisem art. 5 ust. 1
pkt 4 tejże ustawy, właściciele
nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i
innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki
chodnik uznaje się wydzieloną
część drogi publicznej służącą dla
ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Nowy sprzęt

Gospodarki Komunalnej oraz jednostki gminnych Ochotniczych
Straży Pożarnych. To również
pracownicy firm wyłonionych w
przetargach,
rozstrzygających,
kto zajmie się odśnieżaniem ulic i
chodników w gminie Grójec.
- Dziękuję wszystkim za pracę w
ten trudny czas: drogowcom, pracownikom Zakładu Gospodarki
Komunalnej oraz strażakom. Kiedy my odpoczywamy w ciepłych
domach, oni robią swoje i dbają
o nasze bezpieczeństwo. Strażacy
ryzykują często swoim życiem.
Zawdzięczamy im to, że nie musimy się tak bardzo obawiać, kiedy nadchodzi żywioł. Życzę wam,
drodzy strażacy, zdrowia i sił w
służbie oraz na co dzień – komentuje burmistrz Dariusz Gwiazda.
Z pracy strażaków jest też bardzo
zadowolony wiceprezes i naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej
w Grójcu, Michał Maroszek. W
weekend (19-22 lutego), kiedy

numer 17 w Warszawie w ramach
powiatowego plutonu ratowniczego. Ponad trzynastogodzinny wyjazd miał na celu pomoc w usuwaniu skutków silnego i porywistego
wiatru, jaki przeszedł w tamtym
rejonie. Kilkunastogodzinne akcje ratownicze, zmęczenie, trudne
warunki atmosferyczne pokazują,
że mimo to strażacy pozostają w
ciągłej gotowości, aby nieść pomoc potrzebującym – podsumowuje druh Maroszek.

W pełnej gotowości

Temat utrzymania dróg i chodników, podczas mrozów i śnieżyc,
od zawsze wywołuje kontrowersje. Zanim jednak w przypływie
złości będziemy chcieli obarczyć
kogoś winą za nieodśnieżony
chodnik lub lód na drodze, pamiętajmy o tym, że podczas dynamicznie zmieniającej się aury
służby porządkowe są zawsze w
pełnej gotowości do działania.
- Mamy sześciu pracowników
etatowych odpowiednio przeszkolonych, aby mogli bezpiecznie obsługiwać powierzony sprzęt. Kiedy zachodzi potrzeba, zostają po godzinach lub
pracują w wolne dni od pracy.
Podtrzymujemy też współpracę
z Zespołem Kuratorskim przy
Sądzie Rejonowym w Grójcu,
kierującym do nas osoby, w
celu odpracowania nieodpłatnie
zasądzonych wyroków, co jest
dużym wsparciem. W okresie
zimowym nasi pracownicy są
w pełnej gotowości – informuje
dyrektor ZGK, Małgorzata Nowakowska.

Zarówno jednostki Ochotniczych
Straży Pożarnych, jak i Zakład
Gospodarki Komunalnej, korzystają z dotacji celowych na zakup
różnego rodzaju sprzętu. Ci pierwsi otrzymują wsparcie z różnych
instytucji i urzędów, pozyskiwane
we współpracy z pracownikami
grójeckiego magistratu.
- W lutym ubiegłego roku Zakład
Gospodarki Komunalnej otrzymał
dotację celową na pierwsze wyposażenie. Ze środków tych zakupiono urządzenie wielofunkcyjne
firmy HAKO za kwotę 370 230,00
zł W trakcie roku z wygospodarowanych środków Zakład Gospodarki Komunalnej zakupił dodatkowy sprzęt: traktorek wielofunkcyjny, trzy zamiatarki ręczne
spalinowe, jedną odśnieżarkę wirnikową, dwie posypywarki ręczne,
co pozwoliło usprawnić pracę.
W ramach powierzonych zadań i
zawartego Porozumienia z Gminą nasza jednostka samodzielnie

dba o porządek i bezpieczeństwo
miejsc publicznych. W przyszłości
przewidujemy uzupełnianie parku
maszynowego, aby świadczone
usługi stały na jeszcze wyższym
poziomie. W perspektywie kilku
lat ten zakup zwróci nam się, a
zaoszczędzone środki będą mogły
być w przyszłości wykorzystane
na inne istotne zadania, które są
ważne dla naszej lokalnej społeczności – dodaje burmistrz Gwiazda.

Przejezdność dróg

Firmy wyłonione w dwóch otwartych przetargach dbają o to, żeby
wszystkie drogi gminne były
przejezdne i bezpieczne. Zamówienie zostało podzielone na pięć
części, w których zawarty jest zakres wykonywanych prac. W mie-

ście odśnieżane są wszystkie drogi
utwardzone włącznie z drogami
zarządzanymi przez Starostwo
Powiatowe w Grójcu. Obowiązki
te przejęła gmina w wyniku zawartego porozumienia z zarządem
powiatu.
Kolejny przetarg wyłonił pozostałych wykonawców, którzy odpowiadają za odśnieżanie dróg gruntowych na wsiach w północnej i
południowej części gminy Grójec
od Drogi Krajowej nr 50, południowej części gminy, usuwanie
śniegu z ulic i parkingów miasta
oraz odśnieżanie chodników małym pługiem samobieżnym.
Materiał prasowy Urzędu
Gminy i Miasta Grójec
fot. OSP Kośmin, OSP Grójec,
OSP Zalesie
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Wesołe Ferie z GOK-iem

W

ystartowaliśmy 1
lutego i od razu
z impetem z wycieczką do Warszawy. Niby nic, prawda? A jednak!

Kosmos i trampoliny

W programie były dwa odlotowe
punkty programu. Na początek
Światowa Wystawa Kosmonautyki COSMOS DISCOVERY, która
powstała we współpracy z amerykańską NASA oraz muzeum i
centrum edukacyjnym Cosmosphere.
Wystawa zawiera setki oryginalnych eksponatów z USA i Rosji,
które znajdowały się w kosmosie,
np. autentyczne skafandry, stacje
kosmiczne, rakiety. Wśród ekspo-

natów m.in. Łazik Opportunity,
który szukał życia na Marsie.
Po tej, jakże ekscytującej podróży w kosmos, grupa udała się na
prawdziwe szaleństwo do Parku
Trampolin HANGAR 646. I zaczęło się. Mimo godzinnej lekcji
WF z trenerami, niezmordowane
dzieci szalały dalej na trampolinach, zjeżdżalniach i innych
atrakcjach. I tak wspaniale zmęczeni, ale szczęśliwi wróciliśmy
do Grójca.

Na Walentynki

Nie robiąc przerwy, już następnego dnia w GOK-u gościliśmy
grupkę dzieci chętnych do zabaw plastycznych. Na zajęciach
powstały piękne walentynkowe
zakładki do książek dla bliskich
oraz inne cuda. Na koniec nie mogło zabraknąć elementu relaksu,
czyli szaleństw przebierańców i
zdjęć w Walentynkowej fotobudce.
Tradycyjnie, w Kinie GOK odby-

ły się również bezpłatne pokazy
filmów familijnych dla mieszkańców. Pierwszym była animacja
poklatkowa „Nawet myszy idą do
Nieba”, kolejnym zaś japońskie
anime „Mirai”.

Laserowy paintball

Nie zabrakło odrobiny ćwiczeń
wysiłkowych i zdrowej rywalizacji. W ramach ferii odbyły się
mini zawody w laserowym paintballu. Dzięki pomocy Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 2 w Grójcu, która udostępniła salę gimnastyczną na wydarzenie, sześćdziesiątka dzieciaków zmierzyła się w
drużynowej bitwie strzeleckiej.
Dzieci podzielone były na dwa zespoły po 3 graczy. Każda drużyna
otrzymała podstawowe szkolenie
z obsługi karabinków laserowych,
których niewidzialna wiązka promieni aktywowała cyfrowy hełm
na głowie zawodnika, oznajmiając mu o trafieniu. Zabawa była
w 100% bezpieczna dla wzroku i

PRACOWNIA ORANGE
Z NOWYMI PROJEKTAMI

fot. GOK

Na przekór szarzyźnie za oknem
i trwającej walce z covidem,
Grójecki Ośrodek Kultury zaplanował atrakcyjny program
na tegoroczne ferie zimowe.
Było wesoło, gwarnie i radośnie.

zdrowia dzieci.
Na sali gimnastycznej rozłożono
kolorowe dmuchane przeszkody,
za którymi zawodnicy mogli się
schronić przed wrogim ostrzałem.
Najważniejsza była koordynacja
drużyny, umiejętność współdziałania oraz dobry refleks i kondycja. Jak sami gracze przyznali,
30-minutowa potyczka była równie wymagająca fizycznie, co porządny mecz piłki nożnej.
Warto zwrócić uwagę, że drużyny aktywnie zaangażowały się w
rozgrywkę, wybierając zmyślne
nazwy dla swoich ekip: Drużyna
Bojowa Alfa Gumisie, Szwadron
Szturmowy Bravo Motylki, Od-

dział Delta Biedronki, to tylko
niektóre z nich.
Po uśmiechach dzieci można było
łatwo wywnioskować, że zabawa
udała się wspaniale. Na pewno
zawody laserowego paintballa
powrócą do Grójca, może nawet
w formie plenerowej.

Będzie ciąg dalszy

Wszystko, co dobre, szybko się
jednak kończy. Wierzymy, że
udało nam się wprowadzić ciut
uśmiechu i beztroski w ten zimowy feryjny czas. Liczymy na
kontynuację spotkań i zabaw już
w wakacje letnie.
Animatorzy GOK

WESOŁE JEST ŻYCIE SENIORA
Grójeccy Seniorzy nigdy się nie nudzą i z pewnością są cały czas młodzi duchem i energią, a
słowa znanej piosenki „Wesołe jest życie staruszka” - napisanej przez Jeremiego Przyborę
(słowa) i Jerzego Wasowskiego (muzyka), współtwórców Kabaretu Starszych Panów - wciąż są
aktualne.

Zgodnie z hucznymi zapowiedziami, w Pracowni Orange działającej przy
Grójeckim Ośrodku Kultury rozpoczynamy sezon warsztatowy. Już teraz
dzieci oraz seniorzy szkolą się podczas zajęć z projektowania przestrzennego
(dla drukarek 3D) oraz obsługi plotera laserowego.

P

odkreślić jednak należy, że obecnie otaczają nas nie Staruszkowie, a Seniorzy, w których drzemią duże pokłady energii. Można im jej tylko pozazdrościć.

racownia Orange od samego początku prężnie się rozwija, w ciągu
minionych trzech lat działalności dzięki pozyskanym grantom z programów Fundacji Orange, Działaj Lokalnie czy Funduszu Naturalnej
Energii, pozyskaliśmy mnóstwo sprzętu cyfrowego oraz zestawów edukacyjnych. Wśród nich znajdują się m. in.: zestawy robotów LOFI Brain, Photon
Ecology, Arduino Uno, mikroskop i mikrokamera TUFF, gry planszowe oraz
podręczniki przyrodnicze.
Ubiegłej jesieni świętowaliśmy kolejny duży sukces – uruchomiliśmy Pracownię Makerspace! Jest to sala warsztatowa, działająca przy Pracowni Orange,
wyposażona w drukarkę 3D Ender oraz laserowy ploter. To właśnie ten sprzęt
jest obecnie wykorzystywany na warsztatach z dziećmi i seniorami. Uczestnicy
zajęć projektują breloczki, zawieszki, puzzle, karty podarunkowe i inne gadżety,
które następnie można „drukować” z rozgrzanego filamentu jako figurki. Ploter
laserowy z kolei świetnie się sprawdza do grawerowania drewnianych tabliczek
pamiątkowych, jak również można w nim wyciąć linijki, puzzle, a nawet zaprojektować do wycięcia pudło, szufladę czy półeczkę, także z oryginalnymi i
finezyjnymi wygrawerowanymi zdobieniami.
W niedalekiej przyszłości podwoimy nasze działania – startuje bowiem projekt
„Przyjaciele Robaczków”, który jest kontynuacją działań realizowanych w ramach zeszłorocznej „EKO Stacji”. Wiosną 2021 r., przy wsparciu Stowarzyszenia Robisz.to, uruchomiliśmy cykl warsztatów budowy domków dla owadów. Są
to małe, drewniane konstrukcje, które dzieci, dorośli oraz seniorzy, mogą własnoręcznie złożyć i przygotować dla lokalnej mikro-fauny, korzystając ze słomy,
suchych liści, gałązek lub szyszek, w zależności od gatunku owadów, które zamieszkują okolicę.
Obecnie, mając własny ploter, sami możemy przygotować takie zestawy do sklejania. Co więcej, w ramach projektu zakupimy do Pracowni Makerspace zestaw
pirografów, dzięki którym będzie można własnoręcznie grawerować w drewnie.
Instruktaż z obsługi tych urządzeń poprowadzi Stowarzyszenie Tropy Przyrody,
z którym również współpracowaliśmy podczas realizacji „Eko Stacji”.
Warsztaty budowy domków dla owadów odbędą się m.in. w Pracowni Orange
w Laskach koło Warki, w Jasieńcu dla Klubu Seniora „Pokusa” i oczywiście w
Grójeckim Ośrodku Kultury.
Mieszkańcy mogą być pewni, że to nie będzie koniec naszych starań o granty na
działania edukacyjne. Już w tej chwili opracowujemy kolejny duży projekt na
wakacje i jesień z warsztatami robotyki i elektroniki, a także dalszy ciąg zajęć z
drukarką 3D i ploterem laserowym.
W międzyczasie zapraszamy w weekendy do naszej Pracowni Orange w GOK,
do wspólnej zabawy z grami wideo i planszówkami!
Łukasz Haśkie, Pracownia Orange w GOK

fot. GOK

P

fot. GOK

Sesja fotograficzna
Wykłady, zajęcia taneczne, zumba, malarstwo to stałe zajęcia, które oferujemy uczestnikom Grójeckiego Uniwersytetu Otwartego. Widząc chęć do działania i energię, która bije od
Seniorów, postanowiliśmy wykorzystać potencjał osób +60 oraz osób młodych, związanych z
ośrodkiem kultury, i zorganizowaliśmy sesję fotograficzną. Karina Gładysz, Magdalena Łeszczyńska oraz Joanna Woźniak to uczestniczki warsztatów fotograficznych, które pod okiem fotografa
Adriana Nojka wykonały zdjęcia podczas sesji pn. „Pasje łączą pokolenia”. Modelki-Seniorki na
zdjęciach przedstawiły swoje zainteresowania, czyli to, co uwielbiają robić na co dzień i co napędza je do działania.

Międzypokoleniowa wystawa
„Pasje, które łączą pokolenia” to projekt, mający na celu ukazanie współpracy pomiędzy osobami
młodymi a Seniorami, podkreślający aktywność osób w dojrzałym wieku. Seniorki, biorące udział
w sesji, udowodniły, że wiek to tylko liczba! Pełne życia, optymizmu i chęci do działania, świetnie
odnalazły się przed fleszem aparatu fotograficznego. Pomimo różnicy wieku, poglądów, czy przyzwyczajeń można śmiało stwierdzić, że udało się!
Seniorki w roli modelek z profesjonalnie wykonanym makijażem pozowały do zdjęć, słuchały
wskazówek młodych fotografek, a efektem ich wspólnej pracy są zdjęcia, których wernisaż odbędzie się 4 marca o godz. 18.00 w Galerii Grójeckiego Ośrodka Kultury. Podczas wystawy, która ma
charakter międzypokoleniowy, zobaczyć będzie można również prace znanego fotografa, Adriana
Nojka, który w Ośrodku Kultury prowadzi warsztaty fotograficzne.
Ciekawe wykłady
Aktywizowanie osób dojrzałych, organizowanie zajęć i warsztatów sprawia, że Grójecki Ośrodek
Kultury stał się miejscem, gdzie życie kulturalne Seniorów po prostu rozkwita. Grójecki Uniwersytet Otwarty, w ramach którego odbywają się wykłady z różnych dziedzin nauki i kultury, liczy już
101 osób! Do Grójca przyjeżdżają wykładowcy z dużym dorobkiem naukowym i zawodowym, a
uczestnicy Uniwersytetu w każdy poniedziałek z zaciekawieniem oczekują kolejnej porcji wiedzy.
Czekamy na Was
Pomimo trudnego czasu, jaki obecnie panuje w naszym kraju, Seniorzy chętnie korzystają z przygotowanej dla nich oferty. Warto podkreślić, że w każdej chwili można dołączyć do Grójeckiego
Uniwersytetu Otwartego. Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 11.00 w sali widowiskowej. Później jest chwila relaksu na rozmowy przy kawie.
Katarzyna Rylska, Grójecki Ośrodek Kultury
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MICHAŁ EKIEL
O KONTROLOWANYM CHAOSIE
2 lutego 2022 r. w Galerii Grójeckiego Ośrodka Kultury odbył się wernisaż
wystawy młodego grójeckiego artysty malarza, Michała Ekiela, noszącej
tytuł: „Części składowe rzeczywistości”. Można ją było oglądać do końca
lutego.
A oto, jak sam twórca odniósł się do swojego eksperymentu – zespalającego chemię z wizją artystyczną, a zasługującego na miano kontrolowanego chaosu.
„Postarajmy się rozszyfrować tytuł wystawy. Jest to moje, subiektywne
podejście do tego, z czym spotykam się na co dzień, co mnie fascynuje, z
czym się nie zgadzam. Skrótem opisując, jest to zaproszenie do wejścia w
mój świat.
Ale skoro mój, to czyj tak właściwie? Nazywać przyszło mi się Michał Ekiel,
w mieście tym żyję od urodzenia, obecnie studiuję edukację artystyczną
(konkretnie artterapię) na Akademii Pedagogiki Specjalnej (to chyba
rodzinna tradycja). Nie chcę streszczać swojej biografii, więc jeżeli chcesz
o coś zapytać, to zwyczajnie napisz.
Poszczególne twory stanowią krytykę zjawisk społecznych, jednak nie
zawsze wskazują je w sposób bezpośredni; tytuł stanowi tu istotną część,
pozostawiając odbiorcę z nie do końca retorycznymi pytaniami i swobodą analizy obrazu. To, jak odbierze on dzieło i czy w ogóle podejmie się
rozszyfrowania zagadki, jest już jego wolną wolą, może przystać do twierdzenia, że to zbiór chaotycznych plam pozbawionych znaczeń. Znaczną
rolę odgrywają tła, z pozoru ciemne, przytłaczające, jednak po bliższym
przypatrzeniu, zaczynają grać pierwsze skrzypce i tłumaczą wstępne
nieścisłości fabularne.
Obrazy powstały w drodze eksperymentu, poszczególne barwniki, farby
i rozpuszczalniki zostały naniesione na podobrazia przy pomocy losowo
dobranych narzędzi. Głównym z nich okazał się widelec, stając się wielofunkcyjnym rozprowadzaczem koloru. Role drugoplanowe odegrały
wszelkie utensylia kuchenne, suche patyki, gałęzie iglastych drzew, trawy,
kwiaty, kartony, szkło oraz folie wszelakie.
- Dlaczego właśnie tak, a nie inaczej? – zapytasz czytelniku.
Odpowiedź, którą mogę przekazać, jest prosta jak cepa budowa: lubię
robić rzeczy po swojemu. Wręcz mógłbym określić to nienawiścią do
utartych schematów, rzeczywistości też nie chcę odtwarzać 1:1, zwyczajnie nudzi mnie to. Wolę zawrzeć emocje, symbole, pytania, zapewnić
chętnemu do przemyśleń obywatelowi przestrzeń do rozważań, jednak
nie zapominając o samej treści wizualnej. Nie da się ukryć, że sposób ten
został zainspirowany literaturą pierwszej połowy wieku XX, której to rzeczywistość jest tworem pozornym, stanowi tło ułatwiające czytelnikowi
pojęcie treści ,,podprogowej’’. Psychodeliczne i niepojmowalne światy
stanowią piękny przykład, że mózg może skupić się na tym, co jest ponad
pojęciem, a jednocześnie nadal zdoła to zinterpretować.
Nasz świat wbrew pozorom również stale się przekształca, panta rhei, jak
to mawiał znamienity obywatel Efezu. Dlaczego więc mamy zmykać się
na jedynie wierzchniej warstwie? Przyczyńmy się do wiwisekcji rzeczywistości i przetwórzmy ją dla potrzeb własnych.
Mam nadzieję, że rozjaśniłem nieco sprawę i wytłumaczyłem, dlaczego
nie jest to abstrakcja. Szufladkowanie nie sprzyja rozwojowi, najlepsze jest
intuicyjne podążanie za tym, co sprawia przyjemność, a nie słuchanie się
norm narzuconych odgórnie”.
Michał Ekiel

BAL KARNAWAŁOWY W PSP BIKÓWEK

F

antastyczny bal, pełen pozytywnych emocji odbył się 24.02.2022 r w PSP im. gen. bryg Jana Kowalewskiego w Bikówku. Pięknie przystrojona sala, która była niespodzianką dla przedszkolaków
wzbudziła ogromny zachwyt. Smerfy oraz Krasnale tego dnia zamieniły się w najróżniejsze postacie z
bajek oraz zwierzątka. Dzieci zaprezentowały swoje przebrania na czerwonym dywanie, tańczyły przy
dziecięcych hitach, uczyły się nowych układów tanecznych. Czas przeznaczony na bal bardzo szybko minął,
ale wspomnienia zostaną na pewno na długo.
Monika Czajkowska
fot. PSP Bikówek

10 NASZE SPRAWY
MORDECHAJ MENACHEM MENDEL KALISZ CZ.M.SZCZEPANIAK

Zwany Milczącym Cadykiem (1819−1868 Warszawa), syn Izraela Icchaka Kalisza z Warki;
brat rabbiego Jaakowa Dawida z Mszczonowa (1814−1878); ojciec Symchy Bunema
Kalisza z Otwocka; uczeń Menachema Mendla z Kocka. Po śmierci ojca i Sz.F. Dancigera z
Grójca, na rzecz którego zrzekł się sukcesji po ojcu, po śmierci Dancigera, został cadykiem
(1848−1868) w Warce. Bardzo cenił ciszę. Razem ze swoimi chasydami spędzał wiele godzin bez wypowiedzenia choćby jednego słowa. Milczenie było formą modlitwy. Nauczał,
że człowiek ma trzy właściwości: wyprostowaną postawę, milczący płacz oraz taniec bez
ruchu.
Kalisz został pochowany na warszawskim cmentarzu żydowskim przy ul. Okopowej. Nad
jego grobem wzniesiono ohel. Następcą jego, a zarazem kolejnym cadykiem dynastii
wareckiej, był jego syn, Symcha Bunem. [Zięć Kalisza, Jaakow Jehuda z Warszawy i Nadarzyna (zm. w 1885), był cadykiem
w Białej Rawskiej].

ŻYDZI Z GRÓJCA I TARCZYNA CZ. M. SZCZEPANIAK

„Grają jak Żydzi z Grójca!” − głosi przysłowie z 1855 roku, które można przelać do Anatewki, i głosić na dachach – tylko
proszę zachować ostrożność i nie wymądrzać się, bo góra zawsze jest górą, której się nie zdobywa. Ocalało zdanie po
tych, co byli wpisani w Tarczyn, Grójec, Mogielnicę i Nowe Miasto. Podaję miejscowości, do których dociera„Życie Grójca.
Miesięcznik kulturalno-informacyjny”. Publikacja bezpłatna.
Przypomnę, że gratis ma swoją cenę.
Warto wiedzieć, że tam, gdzie interes dmucha, przyjaźń krucha. Niekoniecznie. Henry Temple (1784−1865), brytyjski
polityk, mawiał:„Anglia nie ma wiecznych wrogów ani wiecznych przyjaciół, ma tylko wieczne interesy”.
Profesor Zdzisław Szeląg (1932−2011) napisał notę:„Getto w Grójcu istniało krótko, już w końcu lutego (25 i 26 ?) 1941
zlikwidowano je. Wszystkich jego mieszkańców zgromadzono na placu targowym pod Ratuszem, sformowano kolumnę,
którą skierowano na dworzec Grójeckiej Kolejki Dojazdowej i stąd wywieziono ich do getta w Warszawie. Zabrać mogli ze
sobą tylko ręczny bagaż. W czasie deportacji polskie rodziny nie mogły kontaktować się z kolumną idących do bydlęcych
wagonów. Do pustego getta wkroczyły «ekipy porządkowe», które konfiskowały resztki majątku żydowskiego. Pozostali
przy życiu poza Grójcem rozstrzelani zostali później we wsi Dębówka, pod Górą Kalwarią” („Słownik wiedzy o Grójeckiem”,
zeszyt szósty, pod redakcją Zdzisława Szeląga. Wyd. Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział w Grójcu,
Grójec 1997).
Nie podano trasy, jaką przebyli Żydzi z Grójca. Zapewne główną ulicą miasta, żeby było widać. Jak na dłoni niemieckiego
okupanta.
Zostali zaprowadzeni do wagonów towarowych, przeznaczonych do przewozu produktów przemysłowych oraz bydła.
Potem taki sam los spotkał starszych braci w wierze Abrahama z Tarczyna, których zagoniono na rynek i odmaszerowali
w kierunku stacji kolei wąskotorowej Tarczyn (powinno być Ruda, z której do Tarczyna jest około 3 km).
O tym exodusie profesor Szeląg m.in. pisze:„28 II 1941 Grójecką Koleją Dojazdową tarczyńscy Żydzi zostali wywiezieni do
getta w Warszawie, a stąd tych, którzy nie uciekli z niego, nie zmarli z głodu, chorób, nie zostali rozstrzelani, odtransportowano do obozów zagłady. (…) Niewielka liczba Żydów, przed 1 IX 1939 mieszkających w Tarczynie, przeżyła zagładę
dzięki pomocy aryjskich rodzin. Ukrywali się oni w miastach, we wsiach, lasach” („Żydzi w Grójeckiem. Słownik. Historia.
Kultura. Gospodarka”, pod redakcją Zdzisława Szeląga. Wyd. Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział w
Grójcu, Grójec 2007).
O Orkiestrze Żydowskiej w Grójcu jest wzmianka w Aktach Magistratu m. Grójca; 23 października 1933 roku Komitet
Grójecki Obchodów Święta Niepodległości zaprosił prezesa Orkiestry, Chila Kopera, na zebranie organizacyjne.
Rozpisuję się o tym, ponieważ naród semicki stanowił większość mieszkańców Grójca, Mogielnicy, Tarczyna, Warki. To nie
były persony non grata. O tym szerzej pisze Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki, rocznik 1945, genealog grójecki, w artykule
pt.„Kiepełe Joska Łachmana”. Oto fragment o tytułowym bohaterze:„Josek Mendel Łachman mieszkał w Grójcu przy ul.
Mogielnickiej 3. Miał kawałek ziemi, «drewnowy» – jak powiadał – dom i… sporą gromadkę dzieci. Biegał w tym swoim
czarnym chałacie i kręcił kiepełą, myśląc nad pozyskiwaniem środków na utrzymanie tej licznej przecież czeredy. Jego
talentu i pracowitości starczało jedynie na zaspokojenie podstawowych potrzeb rodziny. I na nic zdała się ta jego obrotna
kiepełe, talent i to, że dom «drewnowy» posiadał. Klepał biedę jak wielu mu podobnych, bowiem takich jak on nie brakowało na tej samej – i innych – ulicach Grójca, także wśród katolickich Polaków” [w:]. http://www.instytut-genealogii.com.
pl/index.php?mod=artykuly&id=2&itemid=146.

Dom Jakuba
Niedawno obchodziliśmy kolejną rocznicę likwidacji grójeckiego getta. Dzielnica żydowska w Grójcu została zlikwidowana przez nazistów
81 lat temu, prawdopodobnie w dniach 24-26 lutego 1941 r.
Do czasów współczesnych zachowało ię niewiele budynków znajdujących się w granicach dawnego getta. Jednym z nich jest dom przy
ulicy Mszczonowskiej 6, mający ciekawą historię. Przed wojną mieściła się w nim żydowska szkoła religijna dla dziewcząt „Bejs Jakow”
(Dom Jakuba). Szkoła wychowywała uczennice w duchu tradycyjnych
wartości, w sposób, który miał uchronić je przed asymilacją. Dziewczęta uczyły się psalmów i modlitw przeznaczonych dla kobiet, a także
czytania i pisania. W 1928 r. do placówki uczęszczało 100 uczennic.
Pochodziły one przeważnie z niezamożnych domów i wiele z nich nie
płaciło za naukę.
Przechodząc koło budynku przy ulicy Mszczonowskiej 6, zatrzymajmy
się na chwilę i wspomnijmy jego niezwykłą przeszłość.
Małgorzata Andrychowicz

Kiepełe/kepeła– to tyle, co głowa, rozum, spryt. W jidysz: kiepełe; od„kop” – głowa i„kipa/kiepa” – czapka typu jarmułka
(kopuła). Zasymilowane w powiedzeniach polskich: mieć głowę/łeb na karku (nie od parady, wiedzieć swoje) i radzić
sobie w trudnej sytuacji. Tadeusz Dołęga-Mostowicz (1898−1939) w powieści„Kariera Nikodema Dyzmy” (1932) napisał:
„Jak się ma dobrą kiepełe – mruknął – to i wytrychów nie trzeba…”.
Andrzej Kazimierz Olszewski, rocznik 1931, pseudonim: Cywil. Profesor historii sztuki wspominał:„Zapamiętałem wybuch
wojny z komunikatów radiowych, których moje ciotki słuchały w Grójcu: «Uwaga, uwaga, przeszedł». Wiadomo było, że
ta armia ruszyła. Grójec był w zasadzie głównie żydowskim miasteczkiem, jak większość miasteczek polskich, nie było
tam żadnych wojskowych organizacji czy jakichś składów broni. Piątego września 1939 roku na to małe miasteczko
naleciała cała flotylla niemieckich samolotów bombowych, zaczęli bombardować wszystko, te biedne domki, ulica, przy
której myśmy mieszkali, ulica, starostwo, w połowie stanęła w płomieniach” („Archiwum historii mówionej”. Rozmowy
przeprowadziła Joanna Rozwoda, 12 XII 2011 i 4 I 2012 roku; https://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/andrzej-kazimierz-olszewski,2805.html).

POZOSTAŁ ŻAL CZ. M. SZCZEPANIAK

Antoni Słonimski (1895−1976), poeta, prozaik, felietonista, w wierszu„Elegia miasteczek żydowskich” już w pierwszej
strofie skreślił:„Nie masz już, nie masz w Polsce żydowskich miasteczek”. Wspominał tych, o których można powiedzieć
„byli” w zapadłych kątach, a„w sadach pod cieniem czereśni / Opłakiwali święte mury Jeruzalem”. Osobni i nietuzinkowi
rzemieślnicy:„Krewni moi żydowscy, poetyczni chłopcy, / Nie odnajdą dwu złotych księżyców Chagalla. // Te księżyce
nad inną już chodzą planetą, / Odfrunęły spłoszone milczeniem ponurym. / Już nie ma tych miasteczek, gdzie szewc był
poetą, / Zegarmistrz filozofem, fryzjer trubadurem”.
Do fragmentu wiersza muzykę skomponowała i wypieśniła Antonina Krzysztoń (rocznik 1954). Utwór jest na jej czwartym albumie pn.„Czas bez skarg” (1995). Czas trwania nagrania 3 minuty i 54 sekundy.
Mieczysław Lurczyński (1908−1992) – malarz, poeta, gość Haliny Martin (1911−2007) we dworze w Pawłowicach koło
Kopanej, gdzie urządzała ona wieczorynki literackie w czasie 2. wojny światowej. Z sentymentem o tym wspomina w
liryku„Nazwy”, jaki znalazł się w tomiku wierszy pt.„Dom pod wysokim księżycem”, Hanower 1945. Oto próbka liryczna:
„Na waletę… i niech smutek wam wyżenie; / Przyjdzie pora i po rynku wykrzywionym / Fantastycznie, gdzie się księżyc
tylko błąka / I kociego przemknie czasem kształt kabłąka, / Kiwa furman ponad końskim się ogonem / I brodate zmarłych
żydów białe chóry / Lament wznoszą swój północny i ponury, / Pójdzie piosnka ladajaka i powszednia… / Dość… w tej
chwili idźcie sobie… płaczę… żegnam…”
Pozostał żal, że Żydów nie ma jak drzewiej. I zrobiło się smutniej, jakby skrzypce zawieszono na topolach, a harfy na wierzbach. Ja tego nie potrafię rozetrzeć jak łez, która nie pachną – błyszczą.
No cóż! Kiedy wycierasz łzy, to serce osuszasz.
Emily Dickinson (1830−1886), amerykańska poetka, w wierszu (433), przekład Janusz Solarz, pytała:„Rabbi Mądrej Księgi,
/ Czy ty wiesz coś o tym”?

SERWIS I NAPRAWA
OKIEN I DRZWI.
REGULACJE, WYMIANA
OKUĆ,
USZCZELEK, SZYB ITP.
TEL. 735 394 888
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„Mieszkańcy są coraz bardziej świadomi”
Z Andrzejem Jakubiakiem, komendantem Straży Miejskiej w Grójcu, rozmawia Dominik Górecki.

A kwestie ekologiczne? Smog to
duży problem. Także w małych
miastach. Jak wygląda interwencja, gdy mieszkaniec zgłosi, że
ktoś pali w piecu, załóżmy, plastikowymi butelkami
Mamy kilka narzędzi, które nam
w tym pomagają. Posiadamy chociażby miernik wilgotności drewna.
Jak wiemy, uchwała antysmogowa
przyjęta przez Sejmik Województwa Mazowieckiego, wskazuje, że
drewno przeznaczone do palenia w
piecu może mieć co najwyżej 20%
wilgotności. Sprawdzamy, jak wygląda kotłownia. Patrzymy na to,
co jest przygotowane do spalania.
Możemy również pobrać próbki
popiołu i skierować je do analizy.
Najczęściej jednak nie jest to konieczne. Mieszkańcy, jeśli zawinili,
przyjmują mandat i obiecują poprawę. Dodatkowo, przeprowadziliśmy wraz z pracownikami Urzędu
Gminy i Miasta kontrole przestrzegania uchwały antysmogowej. Jest
jeszcze jedna kwestia – zwracamy
uwagę na to, czy dany budynek posiada przegląd kominiarski.
Czy dostrzega Pan zmianę w
mentalności społeczeństwa pod
kątem tego, co wrzuca się teraz
do pieca? Czy tych butelek PET
jest mniej?
Prowadzimy akcje informacyjne.
Zostawiamy ulotki dotyczące tego,
co wolno spalać, a co nie. Wiele
osób nie wiedziało na przykład, że
nie wolno spalać drewna o wilgotności większej niż 20%. Mieszkańcy są coraz bardziej świadomi.
Wiedzą o szkodliwości palenia
plastiku w piecu. Oczywiście, zawsze znajdzie się ktoś, kto tego nie
przestrzega. Są osoby, które palą
czymkolwiek ze względu na trudną
sytuację materialną. My wtedy zachęcamy ich, by skontaktowali się
z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej i poprosili o
wsparcie na zakup opału. Jest to
możliwe.
Jak wygląda praca przy weryfikowaniu zgodności tzw. deklaracji śmieciowych ze stanem faktycznym?
W tym temacie ściśle współpracujemy z pracownikami Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu

sprawdzają, czy osoby przebywają
na kwarantannie. Ponadto, wymieniamy się informacjami. Sporo jest
takich sytuacji, w których możemy
współpracować.

Gminy i Miasta Grójec. Jeśli dostajemy sygnał, że coś jest nie tak, podejmujemy interwencję. Robimy to
samo, co inne służby. Przyjeżdżamy
pod dany adres i weryfikujemy na
zasadzie wywiadu środowiskowego
i ilości wystawionych śmieci.
A czy takie interwencje dotyczą
też gospodarstw sadowniczych,
gdzie może na raz pracować kilkadziesiąt osób?
Tak, takie interwencje też podejmujemy. Każda zmiana stanu osobowego powinna być zgłaszana. Apeluję, by to robić. Zgłoszenie pracowników w deklaracji jest zawsze
tańsze niż dodatkowo wystawiony
mandat karny.

fot. DG

Zacznijmy od pytania przekrojowego. Wbrew stereotypom grójecka straż miejska zajmuje się
nie tylko wypisaniem mandatów
za brak opłaty na grójeckim rynku. Na czym jeszcze polega Wasza praca?
Mamy cały wachlarz zadań. Na
przykład pilnujemy porządku w
obrębie posesji, zajmujemy się
kwestią wyrzucania odpadów na
tereny leśne i inne miejsca publiczne, sprawdzamy tzw. deklaracje
na gospodarowanie odpadami i
umowy na odpady pochodzące z
działalności gospodarczych, reagujemy na zgłoszenia mieszkańców
o psach biegających w miejscach
publicznych luźno bez uwięzi,
przypadkach zakłócenia spokoju
mieszkańcom, o nieprawidłowo
zaparkowanych pojazdach, a także
o awariach oświetlenia ulicznego i
uszkodzonych nawierzchniach ulic,
chodników.

tam się dzieje. Podjeżdżamy, legitymujemy i ewentualnie wypisujemy
mandat. Jeśli zdarza się, że jest to
osoba nieletnia, wtedy wzywamy
policję. Spożywanie alkoholu w
miejscach publicznych to w ogóle spory problem, bo w 2021 roku
wystawiliśmy za to wykroczenie
106 mandatów, a w 11 przypadkach
skierowaliśmy sprawę do sądu.

Na jakim polu współpracujecie z
policją?
Teraz przede wszystkim strażnicy
miejscy jeżdżą wraz z policjantami

Ostatnio burmistrz wysunął
propozycję, by część środków z
nagrody, jaką gmina otrzymała
za sukces w akcji szczepień, przeznaczyć na zakup nowe samochodu dla Straży Miejskiej. Jak Pan
argumentuje zasadność takiej
inwestycji?
Oczekiwania społeczeństwa są
coraz większe. Liczba zgłoszeń
rośnie. Mieszkaniec prosi np. o
oznaczenie jakiejś wyrwy w drodze. Musimy więc zapakować pachołki i zawieźć je na miejsce. A
przecież takie sytuacje dotyczą nie
tylko Grójca, ale i wsi oddalonych
od miasta. Jakoś tam trzeba dotrzeć.
Druga kwestia – auto, które mamy,
psuje się. My potrzebujemy sprawnego pojazdu. Mieszkańca, który
nas wzywa, nie interesuje, że samochód jest w naprawie. On chce po
prostu, by pomoc nadeszła szybko.
Jest jeszcze sprawa ładowności. W
tej chwili, gdy do bagażnika naszej

skody włożę blokadę kół, to już nie
ma miejsca na nic innego. Potrzebny
jest zatem większy bagażnik, gdzie
możemy umieścić nie tylko blokadę,
ale i np. transporter dla zwierząt czy
inne rzeczy potrzebne nam do pracy.
Jeśli nie w tym roku, to w kolejnym
naprawdę trzeba pomyśleć nad zakupem nowego auta.
Na zakończenie naszej rozmowy
zapytam jeszcze o stosunek i zachowanie mieszkańców wobec
strażników miejskich. Wasza praca polega także na karaniu, a tego
nikt nie lubi.
Zdarzają się nieprzyjemne sytuacje,
ale na szczęście do tej pory z rękoczynami nie mieliśmy do czynienia.
Dużo daje normalna rozmowa i
wyjaśnienie, że np. prawo nakazuje
zakładanie maseczki w sklepie. A
przepisów trzeba przestrzegać. Chcę
wspomnieć, że obrażanie czy naruszenie nietykalności strażnika miejskiego jest przestępstwem. Do tej
pory mieliśmy jedną taką sytuację,
w której znieważono strażnika.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.

Wspomniał Pan o tym, że Wasze
interwencje często dotyczą zwierząt wałęsających się po drogach.
Czy rzeczywiście widać poprawę
w takich gospodarstwach, w których taka interwencja już się odbyła?
Tak, ludzie coraz bardziej zwracają
na to uwagę. Czasami w takich sytuacjach pouczamy mieszkańców i
zazwyczaj to pomaga. Ale nie zawsze. Jeśli sytuacja się powtarza,
musimy wypisać mandat. Na pewno zmniejsza się liczba zwierząt
odłowionych. Coraz częściej udaje
się też ustalić właściciela.
Czy zdarzają się interwencje dotyczące trzymania zwierząt w nieodpowiednich warunkach?
Zdarzają się takie sytuacje. Niedawno w Częstoniewie mieliśmy taką
sytuację. Sprawdzamy, w jakich
warunkach te zwierzęta są trzymane, czy nie są głodzone, czy mają
wodę. A jeśli zaistnieje podejrzenie
znęcania się, to sprawa trafia na policję.
Jednym z zadań Straży Miejskiej
jest pilnowanie, by posesje były
oznakowane tabliczkami z numerami.
Tak, ale jest to walka z wiatrakami.
Apeluję do mieszkańców, by wywieszali tabliczki. Jest to ważne,
zwłaszcza gdy karetka czy straż
pożarna muszą znaleźć dany adres.
A jak wygląda Wasza praca w
szkołach i ich obrębach?
W samych szkołach raczej nie musimy podejmować interwencji. Natomiast w pobliżu – jak najbardziej.
Chodzi przede wszystkim o to, by
kierowcy nie zatrzymywali się w
miejscach niedozwolonych. Ponadto, zdarza się, że musimy podjechać,
gdy ktoś spożywa alkohol na boisku
szkolnym. Mamy podgląd z kamer
na te miejsca i wtedy widzimy, co

SPORTOWE FERIE W GRÓJCU

Podczas ferii zimowych Grójecki Ośrodek Sportu wydał 1024 darmowe wejścia na lodowisko oraz 398 na basen. Wolny czas od zajęć szkolnych inaugurował piknik sportowy zorganizowany przy lodowisku z DJ-em, konkursami i nagrodami dla dzieci oraz młodzieży.
W drugim tygodniu ferii odbyły się bezpłatne zajęcia z animatorem nauki jazdy na łyżwach.
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Opowieść o karczmie, która już nikomu nie zagraża
To chyba nasza specjalność.
Najpierw dopuszczamy do
upadku jakiegoś symbolu
kultury materialnej i duchowej,
by już po fakcie obudzić się
ze stwierdzeniem, iż fajnie
byłoby, gdyby, na przykład,
kolejka nadal kursowała na
trasie Warszawa-Nowe Miasto
nad Pilicą. Pocieszające jest
przynajmniej to, że w ostatnich
miesiącach zaistniała realna
szansa na uratowanie budynku
dworca kolejowego w Grójcu.
Ostatni gwizdek, jak to mówią,
bo inaczej mógłby go spotkać
los chociażby karczmy w
Promnie albo, jak chcecie, w
Promnej.

D

awniej prawie w każdej wsi, przy trakcie,
stała jakaś karczma.
Większości z nich
można dziś szukać ze świecą.

Świadek dziejów

Ta w Promnie, datowana na przełom XVIII i XIX w., murowana,
wzniesiona na rzucie wydłużonego prostokąta, była jednak
prawdziwą perłą architektury
karczemnej. Jeszcze w czasie I
wojny światowej posiadała dwa
podcienie czterokolumnowe, zajmujące część elewacji frontowej,
ale potem budynek skrócono,

POŻEGNANIE
Z SADEM
Coś, co wydawało się arcytrudne, stało się faktem w ciągu
kilku godzin. Piły spalinowe
pozbawiły krajobraz elementu, wokół którego kręciły się
twoje noce i dni. Idaredy, cortdlany, glostery, szampiony,
jonagoldy, celesty… Jeszcze
o poranku stały na straży tradycji, a teraz leżały pokotem,
bezbronne wobec przeznaczenia.
A ty stałeś w samym środku
odkrytego cmentarzyska,
smagany śniegiem, kołysany przez wiatr, atakowany
obrazami, które leciały na
ciebie niczym jabłka z wielkiej
skrzyni wspomnień. Chciałeś,
by maszyna, która podnosiła
ścięte drzewa, a następnie
mieliła je na wióry, pochwyciła
w swoje szpony także i ciebie.
Bo choć nieraz potykałeś się
w jabłoniowym walcu, może
nawet marnując sobie życie,
to jednak tak jak drzewa są
cząstką ciebie, tak ty należysz
do drzew. Żadne nich nie
powiedziało ci nigdy złego
słowa, a gdy takie usłyszałeś
od człowieka, im zawierzałeś
ból. Gdy parzyło słońce, w
cieniu starego cortlanda szukałeś chłodu, a gdy z nieba lał
deszcz, jonagoldowe ramiona
udawały parasol.
O tym, co tak naprawdę cię
gnębi, wiedział tylko sad. Nie
poddawaj się. Podnieś z ziemi
garść zmiażdżonej kory i
mocno przytul ją do piersi.
Wtedy poczujesz, jak – obok
twego serca – bije drugie serce. Prawdziwa miłość nigdy nie
umiera.
Remigiusz Matyjas

Rudera

no i został tylko jeden podcień.
Jednak, choć mniejsza, nadal
zadziwiała ogromem. Ilu ludzi
poznała! W jej grubych murach
znajdowały odpoczynek i strawę
tysiące zmęczonych, głodnych i
spragnionych przejezdnych. Kiedyś bez takiego miejsca, jak dziś
bez McDonalda, nie wyobrażano sobie jakiekolwiek podróży.
A dla miejscowych stanowiło
ono podstawową placówkę życia kulturalnego, towarzyskiego
i rozrywkowego. Nieprzypadkowo właśnie karczmarka, za którą
posyłano powłóczyste spojrzenia,
zadomowiła się w pieśni ludowej
naszego regionu.

Degradacja

Karczma promnieńska, której
ostatnim właścicielem była rodzina żydowska, zatraciła swoje
funkcje zapewne w czasie II wojny światowej albo bezpośrednio
po niej. Okres PRL i Trzeciej RP
to ciągle postępująca degradacja
obiektu, notabene wpisanego do
rejestru zabytków.
„Budynek murowany, w znacznym stopniu zdewastowany wymaga nakładów ok. 1 200 tys. zł”
– oceniano w roku 1973.
W 1989 r. redaktor Julita Twardowska, odwiedzając Promnę,
zauważyła: „Już przy wjeździe

fatalna wizytówka – rozsypujący
się zabytkowy zajazd, w którym
jeszcze w dodatku mieszka siedem rodzin”. „Ta ruina od pierwszych dni – tłumaczyła naczelnik
gminy Promna Stefania Gumowska – spędza mi sen z powiek. Tam
się wszystko wali, sypie. Podjęliśmy uchwałę na sesji, że będziemy zabytek remontować. Ale ludziom trzeba zapewnić dach nad
głową – nie tylko na czas remontu, bo oni już do tego budynku nie
wrócą”. „Dziewiętnastowieczna
karczma w Promnej – czytamy w
notce prasowej z 1992 r. – to jeden z wielu niszczejących zabyt-

ków architektonicznych na ziemi
radomskiej. Budynek rozpada się
od kilkunastu lat i czeka na lepsze
czasy. Czy się doczeka?”
W listopadzie 2004 r. dach budynku nie wytrzymał pod naporem śniegu i częściowo runął.
„Karczma w Promnej, zlokalizowana koło gościńca, który z
czasem zmienił się w drogę wojewódzką – konkludował w 2005
r. redaktor Krzysztof Żmudzin –
niszczała przez lata na ludzkich
oczach. Okazały budynek [….]
byłby po renowacji perłą architektury. Ale za remont nikt się nie
brał”.

Wyprowadzono dzikich lokatorów, odcięto prąd, a obiekt, który zresztą wykreślono z rejestru
zabytków, ostatecznie, decyzją
wojewody mazowieckiego, przeszedł na własność gminy Promna.
Uznano, że na remont jest już za
późno… W karczmie widziano
już tylko ruderę. W 2009 r. ukazał
się artykuł, w którym obwieszczono, że już niedługo „zniknie
rudera zagrażająca mieszkańcom
Promnej”. Okazuje się, że budynek dybał na przechodniów i samochody przejeżdżające obok, a
zabezpieczenie go i odgrodzenie
od jezdni betonowymi zaporami,
było jedynie rozwiązaniem tymczasowym.

Rozbiórka

Nastąpiła rozbiórka. Zbędna,
wręcz niebezpieczna budowla
ostała się już tylko na zdjęciach
i we wspomnieniach jednostek
wrażliwych, oburzonych na to, co
się z nią stało. Ile już takich skarbów dziedzictwa kulturowego
bezpowrotnie utraciliśmy! Zatem
cieszmy się, że grójecka stacja
kolejowa nie podzieli ich losu, a
może nawet otrzyma nową rolę
do odegrania, z pożytkiem dla
społeczeństwa.
Remigiusz Matyjas

Cuda w Lipiu
W dzisiejszych czasach, gdy
media bez przerwy szprycują
nas złymi wiadomościami,
skutecznie podsycając
strach, niełatwo jest
przebić się z pozytywnym
przesłaniem. A dobre rzeczy
nierzadko dzieją się blisko
nas. Tak blisko, że nie
jesteśmy w stanie tego ani
zobaczyć, ani – tym bardziej
– docenić.

T

o, co w ostatnich kilku latach wyczyniają
na polu kultury regionalnej w Lipiu,
zakrawa na cud albo na całą
serię cudów. Odkrycie własnej
historii oraz zachwycenie się
nią owocuje cennymi inicjatywami, których nie powstydziłyby się ośrodki miejskie, posiadające własne – dotowane
z budżetów samorządowych

oraz funduszy zewnętrznych
– instytucje kultury.
A tu, mała wioska Lipie,
czyli przede wszystkim pasjonaci ze Stowarzyszenia
Bezbłędna Gmina Błędów z
Joanką Szewczyk na czele,
mający sojusznika w osobie
ks. Ewarysta Tomasiewicza,
proboszcza tutejszej parafii,
zadziwia nas na każdym kroku. Gdzie na wsi zawiązała
się grupa historyczna zbierająca materiały do monografii
miejscowości? Gdzie na odpuście wygłasza się wykłady
historyczne? Gdzie w parafii
wiejskiej urządza się kwestę
na renowację starych nagrobków? Znacie wieś, w której
odbywają się noce muzeów?
To wszystko znajdziecie właśnie w Lipiu.
Ci, którzy te cuda oglądali
na własne oczy, jak np. sena-

tor Stanisław
Karczewski,
są pod wrażeniem rozmachu
działań,
dzięki którym
udało się już
uratować wiele bezcennych
pamiątek historii i kultury. A przecież
dokonano tego
oddolnie,
w
zasadzie bez
pieniędzy.
– Wiem, że
ludziom żyje
się ciężko, że
nie ma gdzie
sprzedać
jabłek. Historia
Lipia dostarcza nam jednak
dowodów na to, że właśnie
w najtrudniejszych okresach

jesteśmy w stanie wspólnymi
siłami zrobić najwięcej. Dwa
razy spalił się kościół, a jednak za każdym razem został
odbudowany, i to w latach
zdecydowanie trudniejszych
niż dzisiejsze – podkreśla Joanka Szewczyk, mająca głowę
pełną pomysłów, a inspirująca
się dziejami lokalnymi.
Krzepiąca to rzecz, że w ogóle dla kogoś historia może być
nauczycielką życia. W Lipiu
pokazano, iż możliwe jest nie
tylko
cytowanie sentencji,
mówiących, iż bez kultury nie
ma narodu, ale także wprowadzanie idei w czyn.
W wiosce karmelitów i krnąbrnych chłopów dzieją się niezwykłe rzeczy. Nawet jednak
i cuda, jeśli mają trwać oraz
plonować, potrzebują realnej
pomocy ze strony instytucji,
dla których tego typu wartości
są albo powinny być ważne.
Remigiusz Matyjas
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Marcin Kydryński, czyli o sztuce życia wielokrotnego
Gościem Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu 25 lutego 2022 r. był człowiek
wielu talentów, którego ciepły, radiowy głos czarował w Trójce miliony fanów dobrej muzyki. Marcin Kydryński, bo o nim mowa, to
radiowiec, podróżnik, fotograf, tekściarz, publicysta, muzyk, czasem piosenkarz i organizator koncertów i festiwali.

S

potkanie przyjęło formę
rozmowy między prowadzącą, panią Kingą
Majewską, dyrektorką biblioteki, a Marcinem Kydryńskim.
Padały pytania dotyczące różnych
sfer jego aktywności. Publiczność
dowiedziała się, że rodzice-artyści, ich przyjaciele, goście i znajomi niewątpliwie kształtowali
sposób funkcjonowania Marcina,
jego zainteresowania, poglądy
na otaczającą rzeczywistość, wybór studiów i wybory życiowe. Z
jego wypowiedzi tworzył się słuchaczom obraz humanisty, który
lubi różne dziedziny artystyczne i
czuje się w nich dobrze, co okazało się w dalszej części rozmowy.
Pani Kinga Majewska, wykorzystując dziennik Kydryńskiego, zacytowała niemalże zapis „Całym
swoim życiem zaświadczam, że
trzeba wkładać różne kapelusze.
Przywdziewać maski (…). Wieloma wędrować ścieżkami. Wtedy
mamy wrażenie, że niejako żyjemy wielokrotnie, niczym aktor,
który wciela się w wiele postaci.”
Idąc tym śladem pani K. Majewska formułowała kapeluszowe
pytania, z którymi mierzył się Kydryński.

prowadząc nocne audycje jazzowe (Trzy kwadranse Jazzu, Około
północy). Na antenie tej samej stacji prowadził w latach 2001–2020
audycję Siesta, cenioną przez wielu słuchaczy i wybraną jako jedna
z najpopularniejszych w historii
tej rozgłośni. Pokłosiem audycji
są produkowane przez niego od
lat albumy kompilacyjne Siesta
Muzyka Świata. Za propagowanie
muzyki portugalskiej prezydent
Portugalii odznaczył go Orderem
Zasługi IV klasy. M. Kydryński
napisał kilkadziesiąt piosenek
dla Anny Marii Jopek, prywatnie
żony i wspólnie z nią wyprodukował kilkanaście płyt. Zaznaczył,
że jest szczególnie dumny z płyt
„Upojenie” i „ID”. Osiągnęły one
status płyt platynowych.
Od 12 lipca 2020 r., po odejściu

z Trójki, prowadzi w internetowym Radiu Nowy Świat audycję
analogiczną do trójkowej Siesty,
zatytułowaną Pora Siesty. Od lat
pełni funkcję dyrektora corocznie
organizowanego Siesta Festiwalu
w Gdańsku, a także Siesta w drodze - prezentującego w miastach
Polski artystów występujących w
radiowej Sieście. Zaznaczył, że
nie lubi być prezenterem (sugerował, że jest nieśmiały, ale publiczność skwitowała to wyznanie
śmiechem).
Kapelusz podróżnika i fotografa
Dyrektor biblioteki zapytała,
gdzie należałoby szukać inspiracji
podróżniczych pana Marcina. Odpowiedź była zgodna z oczekiwaniami. Oczywiście w dziecięcych
lekturach. Było więc „W pustyni

Odpowiadając na pytanie związane z fascynacjami muzycznymi,
nasz gość wspomniał, że ukończył studia na Wydziale Wiedzy
o Teatrze w PWST w Warszawie,
a pracę dyplomową pisał na temat historii musicalu „Metro”.
Od 1989 r. był związany z Trójką,

FERIE 2022 W BIBLIOTECE
W tym roku ferie w Bibliotece rozpoczęliśmy 31 stycznia. W trosce o zdrowie nas
wszystkich, postanowiliśmy zmienić formę zajęć przygotowanych w ramach akcji
„Zima w Mieście”. Publikowaliśmy na naszym FB filmiki oraz quizy online.

N

asze posty osiągnęły w sumie 3 604 wyświetlenia. Podczas ferii Bibliotekę odwiedziło 1 631
czytelników, którzy wypożyczyli 2 930 książek, udzieliliśmy 488 informacji.

Filmiki instruktażowe
Jako zamiennik warsztatów na żywo, przygotowaliśmy cztery filmiki instruktażowe. Pokazują one
krok po kroku jak wykonać projekty DIY oraz prace plastyczne. Pierwsze były kule do kąpieli, do
których wykonania potrzebne są przede wszystkim soda oczyszczona oraz kwasek cytrynowy.
Łącząc ze sobą te składniki za pomocą olejku oraz wody, uzyskamy konsystencję mokrego piasku.
Kule do kąpieli można zrobić w różnym kolorze i o różnym zapachu, do masy można dodać dowolny barwnik oraz dodatki, np. olejek zapachowy. Filmik na naszej stronie obejrzało ponad 500 osób.
Kolejnym filmikiem instruktażowym był ten z kolorowym lampionem ze słoika. Do jego wykonania potrzebowaliśmy kolorowej kredy, soli oraz kleju. Na filmiku zostało pokazane jak zabarwić
sól za pomocą kolorowej kredy. Ten klip na naszej stronie również obejrzało ponad 500 osób.
Następną propozycją był filmik DIY, pokazujący jak zrobić kaktusa, mając do dyspozycji m. in. filc,
watę i słoik. Odtwarzając nasz materiał w domu można było zdobyć lub poćwiczyć umiejętność
szycia za pomocą igły i nitki. Na stronie wyświetliło filmik ponad 300 osób. Ostatnią propozycją
zajęć plastycznych był klip pokazujący jak zrobić kolorowego ślimaka. Do jego wyprodukowania
wykorzystaliśmy kolorowy, techniczny papier, papierowe talerzyki, klej oraz kredki. Kolorowanie
talerzyka w taki sposób, żeby przypominał skorupę ślimaka, to świetna zabawa, dodatkowo rozwijająca umiejętności. Na naszej stronie klip wyświetliło niespełna 300 osób.
Quizy online
Obok filmików powstały quizy tematyczne. Uczestnicy mogli sprawdzić swoją znajomość polskich przysłów. W pierwszym quizie należało połączyć w pary fragmenty najpopularniejszych
przysłów. Drugi quiz polegał na dopasowaniu właściwego początku do pozostałej części
przysłowia. W trzecim quizie należało ocenić, czy podane przysłowie jest prawdziwe, czy
fałszywe. Posty z trzema quizami łącznie wyświetliło na naszym profilu ponad 1500 osób.
Ostatniego dnia ferii opublikowaliśmy grę, w której można było sprawdzić znajomość tytułów książek z literatury dziecięcej. Gra polegała na nakierowaniu małego stworka do strefy
z poprawnym zakończeniem tytułu. Utrudnieniem było uciekanie przed potworami. Post z
grą został wyświetlony na naszej stronie przez ponad 500 osób.
Dziękujemy za udział w naszych quizach oraz warsztatach online.
Aleksandra Suwarska
MGBP Grójec

fot. Biblioteka

Kapelusz muzyczny

i w puszczy”, seria Szklarskiego
o przygodach Tomka Wilmowskiego, przygody Pana Samochodzika, książki Arkadego Fidlera,
Marka Twaina i in. Wyprawy do
wymarzonej Afryki rozpoczęły się
w 1992 r. i łącznie zajęły ok 25 lat
życia.
Opowiadał, że pierwsza wyprawa
przypominała wędrówki dawnych
odkrywców. Ruszał w nieznane,
nie wiedząc nawet, czy granice
kraju, który będzie chciał odwiedzić, są jeszcze otwarte. Nie
było przecież telefonów komórkowych, Internetu, na zwykłe połączenie czekało się czasem kilka
dni. Z utęsknieniem wypatrywał
listów z domu na poste restante
napisanych miesiące wcześniej.
W swoich wyprawach poznał
Zanzibar, Tanzanię, Namibię,
RPA, Mozambik, Rwandę, Ugandę i Sudan.W podróżach nieodłącznym rekwizytem był aparat
fotograficzny. Interesowały go
nie tak krajobrazy, jak ludzie. I
w tym fragmencie spotkania widownia obejrzała prezentację, na
którą złożyły się fotografie przedstawiające galerię najrozmaitszych postaci, które zainteresowały podróżnika. Fotografie wraz
z esejami i reportażami złożyły
się na starannie wydaną w 2016 r
książkę pt. „Biel. Notatki z Afryki”. Są w niej zdjęcia pokazujące
niedostępne, na rutynowych wycieczkach, oblicze kontynentu.
Reportaże z Afryki publikował w
National Geographic jako pierwszy autor i fotograf, jakiemu Waszyngton zezwolił na okładkowy

materiał w lokalnej edycji.
M. Kydryński zaprezentował
także film przedstawiający jeszcze jedną pasję: kolekcjonowanie starych widokówek z Afryki. Przedstawiają one sytuacje z
okresu kolonialnego w dziejach
tego kontynentu. Te widokówki,
których autentyczność potwierdzają pieczątki i korespondencja, umieścił autor w wydanej
w 2020 r. książce „Dal. Listy z
Afryki minionej”. Bezimienni
bohaterowie
z fotografii ocaleni od zapomnienia, spotykają się w książce jak
na Mickiewiczowskim misterium Dziadów.

Kapelusz samotnika

Marcin Kydryński, z którym spędziliśmy półtorej godziny, barwnie opowiadał o podróżowaniu
jako smakowaniu poznawanej
inności kulturowej, co pokazują
jego zdjęcia. Z opowieści stworzył nam się obraz człowieka
wrażliwego na przekaz muzyki,
ciekawego obcych kultur, znającego świat, mającego dystans do
siebie i lubiącego samotność na
swojej farmie na Mazowszu. Po
spotkaniu można było skorzystać z chwili rozmowy z panem
Marcinem w czasie, gdy podpisywał książki.
Tytuły książek Marcina Kydryńskiego: „Chwila przed zmierzchem”, „Pod słońce”, „Lizbona.
Muzyka moich ulic”, „Biel. Notatki z Afryki”, „Dal. Listy z Afryki
minionej”.
Teresa U. Naduk
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1% PODATKU

Każda z osób odprowadzających podatek, może przekazać jego 1% na
rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (w skrócie OPP). Nie jest to działanie skomplikowane. Można w ten sposób
szybko i łatwo pomagać tym, którzy najbardziej potrzebują wsparcia.
W naszym najbliższym środowisku są osoby, które potrzebują naszej
pomocy. Chcesz przekazać swój jeden procent? Dowiedz się, jak to
zrobić!
Przekazanie 1% podatku nie jest wcale trudne. Jeśli już wybraliśmy organizację, możemy przystąpić do działania. Aby przekazać 1%, należy
w odpowiedniej rubryce formularza PIT wprowadzić numer KRS organizacji oraz podać cel szczegółowy, który chcemy wesprzeć. Programy
do rozliczenia PIT ułatwią to zadanie, dokonując niezbędnych obliczeń
automatycznie oraz wskazując rubryki, które trzeba wypełnić. Przekazaniem środków z 1 procenta zajmą się już urzędy skarbowe.

Seniorzy nie zwalniają tempa, żyją pełną piersią!

ocieram na umówione spotkanie z paniami, na które wspólnie
umówiliśmy się w
jednej z sal Grójeckiego Ośrodka
Kultury. Kiedy wchodzę, toczą
się żywiołowe dyskusje – o planach na resztę dnia, omawiane są
dotychczasowe zajęcia Grójeckiego Uniwersytetu Otwartego,
mówi się o wnukach, że wyjechali na weekend i babcia będzie
miała czas dla siebie. O codzienności aktywnego seniora będziemy rozmawiać przy obowiązkowej kawie – mocna arabica musi
być, rzecz jasna.

sowane do seniorów: Biblioteka
dla Seniora, Wesołe jest życie seniora- z Biblioteką oraz Biblioteka - miejsce przyjazne seniorom,
które miały na celu aktywizację
i przeciwdziałanie osamotnieniu
ludzi starszych. Zakładałyśmy,
że rezultatem będzie stworzenie
grupy wzajemnego wsparcia,
nawiązanie licznych więzi między seniorami, wymienianie doświadczeń, aktywne spędzanie
czasu wolnego, słowem, zlikwidowanie nudy i jednostajności. A
jakie są efekty? Seniorki i seniorzy założyli swój klub, organizują różnorodne zajęcia, jeżdżą na
wycieczki, do teatru, na wystawy, do sanatoriów. Grupa rozrosła się tak bardzo, że niestety
pomieszczenia Biblioteki zrobiły
się już za ciasne. Mam ogromną
satysfakcję, że działania Biblioteki na rzecz seniorów przyniosły zamierzone efekty – wyznaje
pani dyrektor.

Matka chrzestna

Podróże

Gminne Koło Seniora działa
już od sześciu lat. Obecnie
liczy 75 członków, którzy
mieszkają na terenie powiatu
grójeckiego. O tym, jak to jest
być na emeryturze i co robić, by
się nie nudzić, rozmawiałem z
przedstawicielkami Familii.

D

Cała Familia powstała dzięki
Stowarzyszeniu WARKA, które
wspiera rozwój aktywności lokalnej i organizuje m. in. szkolenia dla seniorów. Koło seniora
narodziło się w grójeckiej Bibliotece, gdzie dyrektor Kinga
Majewska powołała do życia
projekt Senior w Bibliotece.
Dlatego właśnie członkowie nazywają szefową biblioteki matką
chrzestną „Familii”.
– Rozpoczynając swoją pracę w
bibliotece grójeckiej – opowiada Kinga Majewska – chciałam
stworzyć ofertę dla każdego czytelnika, w tym dla osób w tzw.
trzecim wieku. Przez trzy lata
realizowałyśmy projekty adre-

Na regularne spotkania, wspólne
wycieczki oraz rozmaite wydarzenia i inicjatywy uczęszczają
przede wszystkim kobiety, choć
mężczyźni są również.
– Mamy zdecydowanie za mało
mężczyzn. Jest ich kilku – dodaje z uśmiechem Małgorzata Rupiewicz, sekretarz „Familii”.
Grupa działa bardzo aktywnie, a
jej strukturę tworzą sekcje: gospodarcza, turystyczna i kulturalna.
– To są nasze podstawy. Najprężniej działającą sekcją jest
ta turystyczna. Organizujemy
wyjazdy rehabilitacyjno-wczasowe, wypady do teatru, klasyczne wycieczki po Polsce, tzn.

zaliczyliśmy już: Białowieżę,
Lublin, Zamość, Sandomierz,
Kazimierz, Poznań, Łódź, Kraków, Krynicę Górską, Szklarską
Porębę, wyjeżdżamy na turnusy
wypoczynkowe, np. do Ustki,
Ustronia Morskiego, Nieborowa, Torunia, Puław, Wrocławia.
Wszystko jest zawsze dobrze dograne i dogadane – kwituje pani
sekretarz.

Aktywny wypoczynek

Z ogromną pasją i zaangażowaniem panie z koła seniora przedstawiają listę swoich aktywności. Są to: ćwiczenia, wycieczki
rowerowe, pikniki, nordicwalking, aerobik wodny.
– Skąd na to chęci i zapał? – pytam.
– Teraz nic nie muszę. Robię to,
co chcę – odpowiada mi krótko
pani Agata Kufirska.
– Można się naprawdę solidnie
zorganizować i zmotywować.
Jeden drugiego zachęca, a gdy
komuś się nie chce, to go wyciągamy. Wnukami też się zajmu-

jemy, jak trzeba – dodaje pani
Wanda Janota.
Seniorki nawzajem się wspierają. Starają się robić wszystko
razem.

Szkolenia

Kto powiedział, że na naukę jest
zawsze czas, ten miał zupełną
rację. Familia odbywa regularne
spotkania i szkolenia. Członkowie koła opowiadali mi, że dzięki
spotkaniom z policją wiedzą, w
jaki sposób oszuści wyłudzają pieniądze od starszych osób,
choćby znaną metodą „na wnuczka”. Mało tego, potrafią się sami
bronić, ponieważ ukończyli kurs
samoobrony. Komputery i Internet również nie są im obce. Panie
chętnie wymieniają się zdjęciami,
pokazują aplikacje do wyszukiwania tanich biletów lotniczych
w swoich smartfonach.

Uniwersytet

Grójecki Uniwersytet Otwarty to
kolejny ważny element aktywności naszego koła. Familia jest

bowiem najliczniejszą grupą,
obok Koła Seniora Biesiada, która uczęszcza na zajęcia w Grójeckim Ośrodku Kultury.
– Dyrektor Monika Woźniak to
złota kobieta. Robi dla nas naprawdę wiele. Czujemy się w
GOK jak w domu – mówi pani
Rupiewicz.
Oprócz tego są jeszcze: zumba,
joga, warsztaty projektowania
3D warsztaty malarskie, a ostatnio zakończyli projekt pod nazwą
„Pasje, które łączą pokolenia”.
Zwieńczeniem projektu będzie
wernisaż wystawy 4 marca.
Seniorzy biorą także aktywny
udział w wydarzeniach organizowanych przez GOK i Gminę
– Święcie Kogutka Grójeckiego
oraz Święcie Kwitnących Jabłoni,
czy też w akcji sprzątanie świata.

To złoty wiek

Rozmowy z aktywnymi seniorkami mogłyby trwać z pewnością
do końca dnia, a podejrzewam, że
i nocy mogłoby nie wystarczyć.
Pasji, energii i zapału, jaki w nich
drzemie, mógłby im pozazdrościć
z pewnością niejeden z nas. Trzeci wiek, jesień życia czy starość
– żadne z tych określeń nie pasuje
do członków Koła Seniora „Familia”. Ci ludzie to prawdziwe
wulkany energii. A na zakończenie: miła niespodzianka. Kiedy
tak rozmawiałem z tymi wszystkimi paniami, uśmiech i spojrzenie jednej z nich wydał mi się
znajomy. Upewniłem się tylko,
czy się nie pomyliłem – tak, ta
pani była moją nauczycielką w
gimnazjum. Uczyła mnie angielskiego, tego uśmiechu nie można
zapomnieć. Anna Duraj...
W kolejnym numerze „ŻG” opowiemy o Kole Seniora Biesiada.
Szymon Wójcik
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Po boisku biegały Orły Górskiego, a kibice skandowali "Malik!"
W wieku 65 lat zmarł Andrzej
Maliszewski. Był jednym z
nielicznych grójczan, którzy
dostąpili zaszczytu gry w piłkę
nożną na poziomie II ligi.

M

A. Maliszewski (z prawej)

ożna powiedzieć,
że pasję do futbolu
i fach bramkarski
wyssał z mlekiem
matki. Wszak jego ojcem był
Mieczysław Maliszewski – najbardziej zasłużony piłkarz i
działacz Mazowsza, prawdziwa
legenda grójeckiego klubu.

Bramkarz Broni Radom

Jego syn, Andrzej, swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał właśnie na stadionie przy ulicy Laskowej. Dostępu do bramki Mazowsza długo jednak nie bronił,
bowiem już w wieku juniora został zauważony przez działaczy
stołecznego Ursusa, a stamtąd
po dwóch latach przeniósł się do
Broni Radom.
Między słupkami drużyny z radomskich Plant stawał aż przez
dwanaście lat. Broń występowała wówczas na poziomie III i
II ligi (odpowiednik dzisiejszej
I ligi). Jak możemy przeczytać
na stronie radomskiego klubu,
starsi kibice pamiętają go z niezwykłej skoczności i świetnego refleksu. Był bramkarzem o
niezbyt wysokim wzroście, ale
za to o dużych umiejętnościach.
Jak sam później wspominał, w
tamtych latach towarzysko był
związany z sekcją bokserską,
która wówczas prężnie działała przy Broni Radom. Miał tam
wielu przyjaciół.

Maliszewski – baton czeski

Kiedy kilka lat temu Broń grała w Grójcu z Mazowszem,
Andrzej Maliszewski był przed
szatnią piłkarzy i nie ukrywał

łez, mówiąc: „Broń dała mi bardzo wiele". Sam też przez wiele
lat cieszył się dużym szacunkiem i estymą wśród radomskich
kibiców. Kiedy w latach 90. rozgrywano pokazowy mecz oldbojów Reprezentacja Radomia vs
Orły Górskiego, bramki pierwszej z tych drużyn strzegł właśnie Maliszewski. Z trybun niosły się wówczas głośne okrzyki
kibiców: „Malik!” i „Andrzej
Maliszewski!". O jego popularności świadczy też dość zabawny napis, jaki miejscowi kibice
wymalowali na bloku, w którym
mieszkał. Brzmiał on tak: „Tutaj
mieszka Andrzej Maliszewski –
baton czeski".
Dziennikarz sportowy „Echa
Dnia” Sylwester Szymczak potwierdza, że Maliszewski jest
wspominany w Radomiu bardzo
dobrze.
– Zwłaszcza przez kolegów z
którymi rywalizował, a nie miał
lekko, bo o skład walczył wtedy z Mirkiem Peresadą i Ireneuszem Gorczycą. Mimo, że był
najniższy z nich, to udało mu się
powalczyć o miejsce w bramce z

takimi rutyniarzami – opowiada
Szymczak.

Trener grójeckiej młodzieży

Dla kibiców z Radomia znany
był jako „Malik”, w rodzinnym
Grójcu nosił przydomek „Nanek”. Po zakończeniu piłkarskiej
kariery w Broni, przez dwa sezony był trenerem Szydłowianki
Szydłowiec. Później wrócił do
Grójca. Był współtwórcą jednego z najlepszych młodzieżowych zespołów w historii miasta. Składał się on z chłopców
urodzonych w latach 1979, 1980
i 1981.
Drużynę prowadził przez kilka
lat: od grupy trampkarzy młodszych aż do juniorów. Ukoronowaniem tej przygody były
zwycięskie baraże ze Skaryszewianką Skaryszew, które dały
drużynie Mazowsza awans do
tzw. makroregionu. Tworzyły go
najlepsze zespoły z kilku województw. Wygrana ligowej rywalizacji w makroregionie dawała
bezpośrednią przepustkę na finały Mistrzostw Polski Juniorów.
W drużynie popularnego „Nan-

ka” występowali wówczas m.in.:
Tomasz Jaskólski, Przemysław
Dura, Mariusz Lisiecki, Paweł
Pałaszewski, Rafał Sobczyk,
Jakub Czerwiński, Mariusz Kotański, Michał Kocięba oraz syn
trenera, Piotr. Co ciekawe, protoplasta rodziny Maliszewskich
na boisku nie poszedł w ślady dziadka i ojca. Występował
bowiem na pozycji bocznego
obrońcy.
Już po awansie do makroregionu
drużynę przejął Mirosław Łukiewicz, ale jak wspomina nasz
rozmówca, Andrzej Maliszewski
cały czas starał się być blisko swoich wychowanków. Rywalizowali
oni wówczas z rówieśnikami, reprezentującymi takie kluby, jak:
Tłoki Gorzyce, Siarka Tarnobrzeg, Korona Kielce, Stal Stalowa Wola czy KSZO Ostrowiec
Świętokrzyski.

Odbijał strzały Deyny

Jakim był trenerem?
– Jako były bramkarz przykładał
dużą rolę do gimnastyki. Potrafił
pochwalić, ale też zmobilizować,
kiedy coś nam nie wychodziło.
Był nie tylko trenerem, który
wykonuje swoją pracę, wsiada
w samochód i odjeżdża. Dużo
czasu poświęcał na indywidualne rozmowy z każdym z nas –
mówi jeden z jego ówczesnych
podopiecznych.
Młodzi piłkarze Mazowsza
chłonęli opowieści i anegdoty
swojego szkoleniowca z ligowych boisk i szatni. Maliszewski wspominał im na przykład,
że w meczu towarzyskim miał
okazję bronić strzałów samego
Kazimierza Deyny, legendy Legii Warszawa i jednego z najlepszych piłkarzy w historii Polski.

Nanek gra już w niebie

Michał Kocięba, były rzecznik

prasowy Polskiego Związku Piłki Nożnej i warszawskiej Legii,
a obecnie szef szkółki piłkarskiej
Mundialito, podkreśla, że nazwisko Maliszewski w grójeckiej
piłce znaczy bardzo wiele.
– Gdy grałem w trampkarzach
Mazowsza, pan Miecio był legendą i dobrym duchem klubu,
chociaż czasami twardą ręką
trzymającym takich młokosów
jak ja. Jego syn Andrzej z kolei
był dla młodych zawodników inspiracją, bo grał w Broni Radom,
która miała wówczas bardzo silną markę. Jego przykład pokazywał, że z Mazowsza można trafić do Broni czy Radomiaka, co
było marzeniem wielu młodych
piłkarzy – wspomina. – Przez
krótki czas Andrzej Maliszewski
był też moim trenerem. To, co
w nim ujmowało, to niezwykła
życzliwość i zawsze pozytywne
podejście. Nie wiem, czy kiedykolwiek widziałem go w złym
nastroju. Zawsze uśmiechnięty
i sypiący żartami. I taki pozostał do końca życia. Życia, które
chyba w całości poświęcił piłce.
Gdzie go można było spotkać w
ostatnich latach najczęściej? Na
stadionie. Przychodził popatrzeć
na treningi, mecze i to nie tylko
Mazowsza, bo był też wiernym
fanem GPSZ Głuchów. No, a teraz będzie bronił na bramce...u
świętego Piotra. Oj, wesoło tam
będą mieli z „Nankiem” – nie ma
wątpliwości Michał Kocięba.

Ostatnie pożegnanie

Pogrzeb z licznym udziałem
przedstawicieli środowiska piłkarskiego odbył się w środę 16
lutego w kościele parafialnym
Miłosierdzia Bożego w Grójcu.
Andrzej Maliszewski spoczął w
grobie rodzinnym na cmentarzu
przy ul. Mogielnickiej.
Mateusz Adamski

PIŁKARZE GÓRĄ
W poniedziałek 21 lutego laureaci, podczas uroczystości w
Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu, odebrali z rąk burmistrza
Dariusza Gwiazdy pamiątkowe statuetki, a dyrektor Grójeckiego Ośrodka Sportu Ireneusz Wojciechowski wręczył zwycięzcom karnety na krytą pływalnię „Wodnik” o wartości 500 zł.
Plebiscyt już po raz dziewiąty zorganizowała redakcja lokalnego portalu Grojec24.net. W każdej z dwóch kategorii
nominowanych zostało po czworo kandydatów. Internetowe
głosowanie trwało przez trzy tygodnie.
Najwięcej głosów wśród sportowców, 560, otrzymał napastnik Mazowsza Grójec, Karol Prasek. Wymieniany jest on wśród
największych nadziei grójeckiej piłki nożnej. Mimo młodego
wieku jest jednym z kluczowych zawodników pierwszego
zespołu Mazowsza. Na dalszych miejscach uplasowali się:
Justyna Kozdryk (sporty siłowe, 521 głosów), Filip Poradzki
(koszykówka, 306) oraz Jakub Borowski (piłka nożna, 185).
Z kolei wśród trenerów tryumfował Marcin Skonieczny, który
zgromadził aż 750 głosów. W minionym roku szkoleniowiec
GPSZ Głuchów przyczynił się do utrzymania drużyny na
poziomie A-klasy po ciężkim sezonie i pełnych dramaturgii
meczach barażowych. Pracę z seniorami łączy ze szkoleniem
młodzieży w szkółce piłkarskiej FC Mundialito. W głosowaniu
wyprzedził Mariusza Lisieckiego (piłka nożna, 416 głosów),
Ireneusza Juraszewskiego (koszykówka, 267) oraz Jacka Siedleckiego (koszykówka, 190).
Patronat honorowy nad plebiscytem: Burmistrz Gminy i Miasta Grójec, Dariusz Gwiazda, a partnerzy konkursu: Grójecki
Ośrodek Sportu „Mazowsze” oraz nasz miesięcznik, „Życie
Grójca”.
Mateusz Adamski

Odlewej: Mateusz Adamski, Irenszu Wojciechowski, Karol Prasek, Marcin Skoniecnzy i burmistrz Dariusz Gwiazda

Zawodnik Mazowsza Grójec Karol Prasek i szkoleniowiec
GPSZ Głuchów Marcin Skonieczny zostali laureatami Plebiscytu na Sportowca i Trenera Grójca 2021 roku.
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Ile jest wart dawny dworzec? Rzeczoznawca: zero złotych
Urząd miasta otrzymał operat szacunkowy dotyczący zakupu prawa użytkowania wieczystego terenu, na
którym stoi budynek dawnego dworca PKS w Grójcu.

S

prawa
szpecącego
ścisłe centrum miasta
budynku ciągnie się
już od ponad dekady.
Opisywaliśmy ją dokładnie na łamach „Życia Grójca” we wrześniu ubiegłego roku.
W skrócie sytuacja wygląda tak,
że poprzedni burmistrz, Jacek
Stolarski (obecnie radny Rady
Miejskiej), oddał w wieczyste
użytkowanie PKS-owi gminną
działkę za kwotę około 26 tys.
zł. Spółka wybudowała na niej
nowy dworzec, ale w akcie notarialnym nie pojawił się zapis
o wyburzeniu starej poczekalni autobusowej, natomiast taki
zapis widnieje w Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego. PKS chciał wynająć budynek dawnego dworca
prywatnemu
przedsiębiorcy.
Rozpoczęły się pierwsze prace
remontowe, ale zostały wstrzymane, ponieważ firma nie mogła
zmienić funkcji użytkowania
(obowiązuje tam funkcja usługowa dworca autobusowego). PKS
podjął, więc uchwałę zgodnie z
którą może sprzedać lokalnemu

samorządowi działkę z dworcem
za kwotę nie mniejszą, niż 500
tys. zł. Radni podjęli uchwałę
intencyjną o woli zakupu tej nieruchomości.
W międzyczasie obecny burmistrz – Dariusz Gwiazda – za-

liwiłoby wyremontowanie dawnej poczekalni. Radni jednak nie
zgodzili się na takie rozwiązanie.
W listopadzie ubiegło roku podjęli natomiast uchwałę o nabyciu prawa użytkowania wieczystego do terenu, na którym stoi
budynek dawnego dworca PKS
w Grójcu. - Radnym zależy na
tym, żeby w końcu ten teren
uporządkować, ponieważ jest
to wizytówka miasta. Była już
podjęta uchwała intencyjna o
woli zakupu, do której burmistrz
się w żaden sposób nie odniósł,
tj. nie podjął żadnych działań.
W związku z tym radni podjęli
decyzję o zakupie działki – komentował wówczas na łamach
portalu Grojec24.net przewodniczący Rady Miejskiej, Karol
Biedrzycki.
Burmistrz Dariusz Gwiazda stał
wówczas na stanowisku, że budynek przy obecnym planie zagospodarowania przestrzennego
dla nabywcy, innego niż organizator przewozów pasażerskich,
jest w zasadzie bezwartościowy.
W związku z uchwałą Urząd
Miasta i Gminy zlecił rzeczo-

proponował zmianę planu zagospodarowania, zezwalając na
prowadzenie działalności usługowej na całym terenie PKS,
ponieważ, jak wyjaśniał, jest
to nadal niepodzielona działka.
Podjęcie takiej uchwały umoż-

znawcy wykonanie operatu szacunkowego. Jego szczegóły podczas lutowej sesji chciał poznać
radny Artur Moskal.
Naczelnik Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami, Magdalena
Śmietańska, poinformowała, że
zgodnie z operatem wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni
465 metrów kwadratowych (taki
wstępny projekt podziału nieruchomości został przedstawiony
przez prezesa PKS Grójec) wraz
z prawem własności nieczynnego budynku dworca autobusowego wynosi 191 tys. 231 zł. W
tym wartość użytkowania wieczystego gruntu 191 tys. 231 zł. Tym samym trzeba rozumieć, że
wartość budynku jest zerowa –
zauważyła Magdalena Śmietańska. Jak jednocześnie zaznaczyła, są to założenia przy obecnym
planie zagospodarowania (jest w
nim zapis o likwidacji zdekapitalizowanej zabudowy dotyczący
terenu, na którym znajduje się
stary dworzec, będący własnością spółki PKS).
Mateusz Adamski

T

o był wieczór pełen nieskrępowanej
radości
– tak możemy podsumować koncert Pawła
„Biby” Binkiewicza, który odbył
się w środę 23 lutego w Grójeckim
Ośrodku Kultury.
Binkiewicz wystąpił razem ze
swoimi utalentowanymi uczniami: Marią Turską, Weroniką Marczak, Piotrem Wyrzykowskim i
Kacprem Kalbarczykiem. Wydarzenie było związane z debiutancką płytą artysty, której premiera
miała miejsce w Walentynki.
Tuż przed koncertem z Bibą roz-

mawiał redaktor naczelny Życia
Grójca, Szymon Wójcik.
Dzięki temu publika mogła dowiedzieć się o tym, jak powstawała
płyta oraz teledysk do singla pt.
„Droga”, utworu opowiadającego
o wolności i miłości, z rockowym
brzmieniem gitary elektrycznej.
Jej zadziorny charakter oraz nośny refren sprawiają, że Droga
jest piosenką nasyconą mocą od
pierwszych sekund. Klip do utworu powstał w USA — Śladami Route 66 - Trip Hunter. Jego autorem
jest pochodzący z Grójca, Piotr
Niemczewski, a za montaż odpo-

wiedzialna była Catriona Boeing.
- Chciałem, aby cała płyta była od
początku do końca, taka, jak sobie
ją wyobraziłem. To było dla mnie
bardzo ważne. Powstawała dosyć
długo, ale jest dokładnie taka, jak
chciałem – szczera, z przytupem
i wartościami, które tak jak muzykę, staram się pielęgnować w
sobie. – opowiadał – Wiedziałem,
że ten pierwszy koncert z autorskim materiałem będzie pełen
tego wszystkiego na scenie, ale
nie spodziewałem się, że tak bardzo doceniacie, wierzycie i szanujecie muzykę oraz to, co robię.

ZAŚPIEWAŁ DLA ZAKOCHANYCH

fot. GOK

W „walentynkową” niedzielę na deskach naszej sceny gościliśmy Wojciecha Gąssowskiego. Tego wieczoru sala wypełniona po brzegi pulsowała w rytm znanych utworów artysty. Publiczność mogła usłyszeć
między innymi takie przeboje, jak „Gdzie się podziały tamte prywatki”, „Zielone wzgórza nad Soliną” czy
„To za nami”. Bisom nie było końca. Ten wyjątkowy koncert poprowadził znany i szanowany dziennikarz
muzyczny, Sławek Drygalski. Fotorelację z wydarzenia możecie zobaczyć na stronie www.gokgrojec.pl
GOK

fot. GOK

Biba nie zawiódł swoich fanów

To strasznie budujące dla mnie, a
do tego upewniłem się, że jestem
we właściwym miejscu i na odpowiedniej Drodze, otoczony ludźmi

inspirującymi mnie i dającymi
jeszcze więcej mocy – podsumował wzruszony Paweł Binkiewicz.
Grójecki Ośrodek Kultury

