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Mam swoje cele i je realizuję

Co dalej z rozbudową PSP nr 1?

W listopadzie miną dwa lata, od-
kąd  został  Pan  burmistrzem 
Grójca. 
Przejmując stery burmistrza, zdawa-
łem sobie sprawę, że będę działać 
w niespokojnych czasach. W 30-let-
niej historii samorządu jest to naj-
trudniejszy moment dla gmin, ze 
względu na zmiany w podatkach 
i nowe zadania dla samorządów, bez 
pokrycia w źródłach finansowania. 
To powoduje, że trzeba ciąć wydatki 
na inwestycje i szukać oszczędności 
w bieżących zadaniach gminy.
Największymi problemami, z ja-
kimi musiałem się zmierzyć, są: 
sprawa odpadów oraz finansowa-
nie oświaty. Jeszcze kilka lat temu, 
kiedy opłaty za odpady były bar-
dzo niskie, nikt nie przejmował się 
edukacją selektywnej zbiórki odpa-
dów i ponoszonymi kosztami. Brak 
rozszerzonej odpowiedzialności 
producentów za utylizację opako-
wań sprawia, że taka odpowiedzial-
ność jest przerzucana na konsumen-
tów, czyli mieszkańców. Taka sytu-
acja powoduje, że to samorząd, czy-
li mieszkańcy pokrywają koszty od-
padów. 
Mówię o tym, ponieważ wydatki 
na gospodarkę odpadami będą ro-
sły i będą miały przełożenie na bu-
dżet gminy. 
Jeśli zaś chodzi o oświatę, to wydat-
ki co roku zwiększają się o kilka mi-
lionów zł. W 2016 r. budżet oświaty 

wynosił 32 mln, cztery lata później 
44 mln. Takich wydatków nie po-
krywa subwencja, a więc gmina fi-
nansuje oświatę w ponad 50 procen-
tach z dochodów własnych, co po-

woduje, że na inwestycje jest z każ-
dym rokiem mniej. 
Jednym z największych sukcesów 
dwuletniej pracy są pozyskane do-
tacje, znacznie wyższe niż w ubie-

głych latach. Dla przykładu w 2019 
r. pozyskaliśmy ponad 3 mln środ-
ków zewnętrznych, natomiast rok 
i dwa lata wcześniej były to kwoty 
rzędu ponad 200 tys. zł. 
Warto też podkreślić, iż te dwa lata 
to znaczący wzrost pozyskiwanych 
dotacji na inwestycje drogowe, za-
równo ze środków samorządu Ma-
zowsza, jak i Wojewody Mazowiec-
kiego. Z PROW [Program Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich – przyp. 
red.] na ulicę Jesionową w Kośmi-
nie dostaliśmy ponad 1 mln zł dota-
cji, a z Funduszu Dróg Samorządo-
wych na ulicę Sienkiewicza w Grój-
cu i drogę Zalesie – Wola Worow-
ska ponad 2 mln zł. Pozyskaliśmy 
też dużą dotację na kanalizację sani-
tarną w Kobylinie (koszt całej inwe-
stycji blisko 3 mln zł).

Skoro  poruszyliśmy  kwestię  go-
spodarki  odpadowej,  to  proszę 
powiedzieć  więcej  o  utworzonej 
przez gminę spółce komunalnej.
W tegorocznym budżecie prze-
znaczyliśmy 2,5 mln zł na założe-
nie Grójeckiej Spółki Komunalnej, 
dzięki czemu zakupiono 4 śmieciar-
ki i 1 duży samochód do wywozu 
odpadów na składowiska, tzw. „ha-
kowiec”, który ma przewozić śmie-
ci z terenu gminy do RIPOK [Regio-
nalna Instalacja Przetwarzania Od-
padów Komunalnych – przyp. red].

Dokończenie na s. 2

Pierwsze dwa lata swojej kadencji w rozmowie z Mateuszem Adamskim podsumowuje burmistrz 
Grójca, Dariusz Gwiazda.  

W czwartek 22 października 
w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy i Miasta odbyło się 
spotkanie z projektantem 
odpowiedzialnym za 
sporządzenie projektu 
rozbudowy Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 1. Poznaliśmy 
datę złożenia wszelkich 
formalnych poprawek 
w dokumentacji wymaganej 
przez Starostwo Powiatowe 
w Grójcu.

29 października to termin, jaki 
wyznaczyło Starostwo Powiatowe 
w Grójcu na uzupełnienie wszel-
kich braków formalnych w złożo-
nej dokumentacji projektowej. 
– Z mojej strony termin będzie 
dotrzymany – zapewniał na spo-
tkaniu wykonawca projektu, któ-
ry twierdził, że wszelkie braki for-
malne zostały uzupełnione i  zo-
staną złożone w podanym termi-
nie. 

Kolejność rzeczy
Na podjęcie decyzji o wydaniu po-
zwolenia na budowę będzie trzeba 

poczekać około 2 czy 3 tygodni. 
Jeśli będzie pozytywna, wtedy ko-
lejnym krokiem będzie ogłoszenie 
przetargu na rozbudowę PSP nr 1.  
– Po otrzymaniu pozytywnej de-
cyzji ogłosimy przetarg i prawdo-
podobnie będziemy musieli wy-
stąpić do Rady Miejskiej w  Grój-
cu o zgodę na wyemitowanie obli-
gacji skarbowych, ponieważ wia-
domo od dawna, że zarezerwowa-
ne 10 mln zł nie wystarczy na cał-
kowite pokrycie inwestycji – mó-
wił na spotkaniu burmistrz Da-
riusz Gwiazda. 

Szersza koncepcja
Przypomnijmy, że burmistrz 
Gwiazda postanowił zmienić pier-
wotny projekt poprzedniego bur-
mistrza, Jacka Stolarskiego, zakła-
dający jedynie budowę nowej hali 
sportowej. Według obecnego pla-
nu, Publiczna Szkoła Podstawowa 
nr 1 zyska dodatkowo 9 sal dydak-
tycznych oraz stołówkę z kuch-
nią w miejscu dotychczasowej sali 
gimnastycznej. 
– To byłoby dopiero katastro-
fa, jeśli burmistrz zdecydowałby 

się jedynie na rozbudowę szko-
ły o samą halę sportową – zauwa-
żył wiceburmistrz Jarosław Ru-
piewicz. 

Wszystkim zależy
Obecni na spotkaniu przedstawi-
ciele Rady Rodziców, dyrektor 
PSP 1 Elżbieta Zakrzewska oraz 

wicedyrektor Monika Fijałkowska 
nie kryli tego, że najbardziej zale-
ży im, aby jak najszybciej dzieci 
mogły uczyć się w nowych salach 
lekcyjnych. Po reformie szkolnic-
twa budynki szkół podstawowych 
dosłownie pękają w szwach, po-
nieważ są przepełnione.     
                .       Dokończenie na s. 6
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ŻYCIE GRÓJCA

dokończenie ze s. 1
Pieniądze przeznaczyliśmy też na za-
kup innego niezbędnego sprzętu, któ-
ry pozwoli od 1 stycznia 2021 r. prze-
jąć odbiór odpadów. GSK zastąpi pry-
watną firmę, która do tej pory wygry-
wała wszystkie przetargi, gdyż po-
siadała u naszych mieszkańców wła-
sne pojemniki, co skutkowało tym, że 
inne firmy musiały doliczyć w kosz-
torysie 1 mln zł na zakup pojemników 
na odpady.
Zakupiliśmy też mniejszy samo-
chód do opróżniania koszy ulicznych. 
Mają być one opróżniane przez sie-
dem dni w tygodniu, aby skończyć 
z problemem przepełnionych pojem-
ników. Docelowo chcemy, aby spół-
ka w przyszłości przejęła też inne za-
dania gminy, takie  jak: remonty dróg, 
utrzymanie czystości ulic i chodni-
ków czy pielęgnację zieleni miejskiej. 

Czyli to już pewne, że od 1 stycznia 
spółka zajmie się odbiorem odpa-
dów z terenu gminy?
Tak. Już teraz ogłaszamy przetarg na 
wybór instalacji, która będzie odbie-
rała od nas segregowane frakcje od-
padów. Następnie przekażemy zamó-
wienie do realizacji naszej spółce. We-
dług wstępnych wyliczeń będzie to 
nas kosztowało o 1 mln zł mniej, niż 
płacimy obecnie. 
W naszym systemie odpadowym jest 
jeszcze wiele do poprawy. Na ten rok 
określiliśmy stawkę od mieszkańca 
w zabudowie jednorodzinnej na 32 
zł, natomiast od 1 m3 wody w budyn-
kach wielorodzinnych na 8 zł. Przy-
jęliśmy bowiem, że zużywamy śred-
nio 4 m3 wody na jednego mieszkań-
ca. Natomiast z wyliczeń za I półro-
cze br. wynika, że w zabudowie wie-
lorodzinnej zużywa się nie więcej niż 
3,5 m3. Jeśli więc mieszkaniec domu 
jednorodzinnego płaci 32 zł, to miesz-
kaniec bloku 28 zł. W związku z tym 
będziemy musieli urealnić stawki od 
m3 wody, aby zniwelować tę różnicę, 
i żeby było sprawiedliwiej. 

Podczas naszego ostatniego wywia-
du wśród planów na resztę kaden-
cji wymienił Pan m.in. rozbudo-
wę PSP nr 1, przebudowę stadionu 
miejskiego oraz budowę żłobka. Na 
jakim etapie są te inwestycje, i kie-
dy możemy się spodziewać ich re-
alizacji?
Jeśli chodzi o rozbudowę PSP nr 1, to 
do 29 października projektant ma zło-
żyć uzupełnioną zgodnie z uwagami 
Starostwa Powiatowego dokumenta-
cję, następnie Starostwo ma ustawo-
wy czas na wydanie zgody na budo-
wę. Kiedy tylko uzyskamy pozwole-
nie, ogłosimy przetarg na realizację 
projektu. Bardzo zależy mi na tej in-

westycji, ponieważ uczniowie klas 7 
i 8 PSP nr 1 muszą uczyć się w tym 
samym budynku, co ich młodsi kole-
dzy. Jest to bardzo trudne, gdyż miej-
sca jest za mało. Natomiast w daw-
nym budynku gimnazjum również 
brakuje klas. W przyszłym roku bę-
dzie jeszcze gorzej. Dzieci w „Jedyn-
ce” mają zajęcia wychowania fizycz-
nego na korytarzu, a stołówka i świe-
tlica są za małe. Rozbudowa PSP nr 1 
jest koniecznością.
Przebudowa stadionu miejskiego 
i budowa żłobka są na etapie  wyko-
nywania dokumentacji przez projek-
tanta wyłonionego w wyniku przetar-
gu. W celu uzyskania pozwolenia na 
budowę dokumentacja na oba projek-
ty  ma być złożona do Starostwa do 
końca 2020 r. Na wszystkie trzy pro-
jekty będziemy aplikować o środki 
unijne z nowej perspektywy finanso-
wej UE na lata 2021 – 2027. 

W ostatnim czasie w mediach spo-
łecznościowych radny powiatu 
grójeckiego, Dariusz Piątkowski, 
stwierdził, że „brak stosownych po-
zwoleń na rozbudowę szkoły jest 
skutkiem Pańskiego nieudolnego 
postępowania”.
Pana radnego bardzo przejmuje pra-
ca innych. Będę bardziej szczęśli-
wy, jeśli czas i energię  spożytkuje ra-
czej  w roli inspektora do spraw ziele-
ni i czystości w gminie. Pan Dariusz 
Piątkowski, oprócz tego, że jest rad-
nym, jest także pracownikiem ZGK 
w Grójcu, więc warto, aby był równie 
aktywny w swojej pracy zawodowej. 
Uzyskanie pozwolenia na rozbudo-
wę PSP nr 1 jest na etapie  relacji pro-
jektant – Wydział Budownictwa i Ar-
chitektury Starostwa Powiatowego 
w Grójcu.
Wniosek o zatwierdzenie projektu 
rozbudowy wpłynął do Starostwa Po-
wiatowego 16 lipca 2019 r. Przez po-
nad rok trwały poprawki i uzupełnie-
nia  dokumentacji projektowej. Jest to 
długi czas, ale przepisy budowlane są 
bardzo wymagające, zwłaszcza jeśli 
chodzi o tak poważną inwestycję jak 
szkoła. Liczę, że w ciągu najbliższych 
tygodni Starostwo wyda pozytywną 
decyzję odnośnie pozwolenia na roz-
budowę.
Dla mieszkańców, szczególnie tych 
z małymi dziećmi, niezwykle istot-
na jest sprawa powstania publiczne-
go żłobka.
Wybraliśmy już firmę projektową, 
która do końca roku ma wykonać pro-
jekt i uzyskać pozwolenie na budo-
wę. Czekamy też na dodatkowy na-
bór z rządowego programu „Ma-
luch+”, w ramach którego będziemy 
mogli pozyskać na tę inwestycję na-
wet 2 mln zł. Wstępny kosztorys ca-

Mam swoje cele i je realizuję
łego żłobka to ok. 4 mln zł.
Zakładamy, że w żłobku będzie miej-
sce dla 64 dzieci. Budynek ma być 
połączony z przedszkolem. Będzie 
w nim duża nowoczesna kuchnia 
i dwie duże (75-metrowe) sale oddzie-
lone mobilną ścianą. W sumie dałoby 
to salę o powierzchni 150 m2, gdzie  
mogłyby się odbywać różne uroczy-
stości. Projekt ma objąć zagospodaro-
wanie nowego placu zabaw. Podjąłem 
również decyzję, aby projekt żłobka 
dawał możliwość łatwego dobudowa-
nia w przyszłości dodatkowych sal.

Jak wygląda sprawa terenów in-
westycyjnych w Słomczynie? Rada 
Miejska podjęła niedawno uchwałę 
o rozpoczęciu prac nad zmianą pla-
nu zagospodarowania przestrzen-
nego dla tej miejscowości. 
Od wielu lat gmina posiada działki 
w Słomczynie. Dotychczas nie było 
jednak poważnego inwestora. Uda-
ło się dotychczas sprzedać trzy dział-
ki. Jeszcze mamy ponad 20 ha zie-
mi. Dlatego, żeby znaleźć dużego in-
westora, musimy zmienić plan zago-
spodarowania. Pojawiło się kilku na-
prawdę poważnych inwestorów, któ-
rzy  pod warunkiem zmiany miej-
scowego planu są zainteresowani za-
kupem nieruchomości. Koszty pra-
cy urbanisty, który opracuje zmiany 
w planie, pokrywają w 100 procen-
tach właściciele terenów inwestycyj-
nych, na czym skorzysta też gmina. 
Głównie chodzi o to, aby dopuścić bu-
dowę budynków mających do 25 me-
trów wysokości. Dotychczas obowią-
zywał zapis o 9, a w niektórych miej-
scach 12 metrach, co tak naprawdę 
wykluczało poważnych inwestorów. 
Liczymy, że dzięki temu, w przeciągu 
kilku lat, teren ten może zacząć przy-
nosić zyski w postaci podatków oraz 
miejsc pracy dla mieszkańców. 

Co z zapowiadaną rewitalizacją 
dworca dawnej kolejki wąskoto-
rowej? 
Do końca maja 2021 r. konserwator 
zabytków nakazał nam naprawę na 
nim dachu i kominów. Ogłosiliśmy 
już przetarg na wykonanie projektu 
zagospodarowania dawnego dwor-
ca, w którym jako cel przeznaczenia 
wskazałem funkcje kulturotwórcze. 
Projekt ma zostać wykonany do koń-
ca czerwca przyszłego roku, ale za-
warliśmy klauzulę, że do końca marca 
projektant musi uzgodnić z konserwa-
torem zabytków, jakich zmian można 
dokonać. Wiąże się to właśnie z termi-
nem majowym wyznaczonym przez 
konserwatora. 
Dworzec kolejki ma być filią Grójec-
kiego Ośrodka Kultury albo odręb-
ną instytucją. Jednakże w tym budyn-

ku musimy zachować funkcje kolejo-
we. Jeśli zaprojektujemy, na przykład, 
miejsce na restaurację czy salę wysta-
wową, to musi być zaakcentowana 
poczekalnia i kasa biletowa. Chcemy 
też, aby znalazło się w nim miejsce na 
muzeum regionalne
Jednocześnie przystąpiliśmy do 
oczyszczania terenu kolejowego od 
ul. Piłsudskiego do Kępiny i Janów-
ka. Zgłosił się też do nas pasjonat dre-
zyn, absolwent Technikum Kolejowe-
go, który chciałby zorganizować tury-
styczne przejazdy drezynami  poza 
okresem wakacyjnym (jest w posia-
daniu 6 drezyn, które obsługują w lip-
cu i sierpniu przejazdy nad morzem). 
Nawiązaliśmy współpracę ze studen-
tami urbanistyki SGGW, którzy w ra-
mach swoich prac warsztatowych 
opracują koncepcję zagospodarowa-
nia całego terenu wokół dworca kolei. 
W związku z tym, iż  od wielu lat nic 
nie dzieje się wokół tematu amfiteatru 
przy Zespole Szkół (teren należący 
do Powiatu Grójeckiego), to właśnie 
w przyszłości teren dawnego dworca 
mógłby służyć miastu do organizacji 
imprez plenerowych. 

Porozmawiajmy o gospodarce 
mieszkaniowej. 
Chciałem podkreślić, że w 2019 r., 
po tylu latach oczekiwania, przedło-
żyłem Radzie Miejskiej 5-letni pro-
gram rozwoju mieszkalnictwa, któ-
ry zakłada coroczne zarezerwowa-
nie w budżecie (poza funduszem re-
montowym) 250 tys. zł na remont 
budynków, a także środki na koniec 
tego okresu na budowę budynku ko-
munalnego.
Postawienie budynku przy ul. Ko-
ścielnej, gdzie mogliśmy przeprowa-
dzić mieszkańców drewniaka z Mo-
gielnickiej 6, zaspokoiło potrzeby 
w tym względzie, ale na krótko. Ko-
lejka oczekujących na mieszkania 
cały czas rośnie. Co więcej, od wie-
lu lat Grójec ma problem z lokatora-
mi, którzy nie uiszczają czynszu i de-
wastują lokale komunalne. Z myślą 
o takich osobach chcemy postawić 
w Częstoniewie kontenery, na począ-
tek z ośmioma tymczasowymi, rota-
cyjnymi lokalami. Mamy też dział-
kę przy ul. Jana Pawła, gdzie planu-
jemy wspólnie z TBS wybudowa-
nie budynku komunalnego. Byłyby 
w nim mieszkania czynszowe w ra-
mach TBS, a także lokale komunal-
ne, które weszłyby do zasobu gminy. 

Wielu mieszkańców, szczególnie 
tych pracujących na co dzień poza 
naszym miastem, np. w Warsza-
wie, narzeka na korki, jakie two-
rzą się przy dwóch rondach w cią-
gu drogi krajowej nr 50. Czy gmi-
na zamierza pochylić się nad tym 
problemem?
Zarządcą drogi nr 50 jest Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad i nie mamy żadnych możliwo-
ści wpłynięcia na jej decyzje oraz pla-
ny. Obecnie wszystkie inwestycje na 
tej drodze są wstrzymane ze wzglę-
du na prace planistyczne związane 
z CPK i Obwodnicą Autostradową 
Warszawy. Dopiero wybudowanie 
nowej trasy rozwiąże problemy dro-
gi nr 50. 
Prowadzimy też rozmowy z Mar-
szałkiem Województwa Mazowiec-
kiego i Prezesem Polskich Linii Ko-
lejowych o połączeniu kolejowym 
Grójec – Tarczyn – Nadarzyn – Ra-
szyn – Warszawa, gdzie Grójec ma 
być liderem projektu.

Epidemia koronawirusa odcisnę-
ła się na finansach grójeckiego sa-
morządu?
Szacujemy, że w tym roku dochody 

budżetu gminy będą mniejsze o oko-
ło 8 mln zł. Co prawda, ta dziura bu-
dżetowa została w pewnej części wy-
pełniona 3 mln zł z tarczy antykry-
zysowej rządu dla samorządów, bra-
kuje nam jednak nadal 5 mln zł, to-
też musieliśmy zaniechać niektó-
rych zadań inwestycyjnych i zmniej-
szyć dotacje dla instytucji gminnych, 
np. dla Grójeckiego Ośrodka Kultu-
ry czy Biblioteki. Warto tutaj podkre-
ślić, iż – dzięki dokładnemu przyjrze-
niu się wydatkom oświatowym – po 
raz pierwszy od wielu lat nie będzie-
my musieli w listopadzie dokładać 
do oświaty.  

A czy wiadomo już jak będzie wy-
glądał przyszłoroczny budżet?
Jeśli chodzi o inwestycje to zakła-
dam, że będziemy mieć podobne 
fundusze jak w tym roku. Niemniej, 
wiele zależeć będzie od nadwyż-
ki operacyjnej netto, która jest wyni-
kiem finansowym gminy na koniec 
roku budżetowego. Na razie nie wie-
my, jaka ona będzie. 

Jak ocenia Pan współpracę z Radą 
Miejską? Czasami na sesjach dys-
kusje są dość ostre.
Chcę powiedzieć, że mam swoje 
określone cele i je realizuję. Odno-
szę jednak wrażenie, że ciągle nie za-
kończyła się ostatnia kampania wy-
borcza. Dwaj radni, którzy wcze-
śniej zajmowali stanowiska burmi-
strza i wiceburmistrza, nie dają za 
wygraną. Nieszczęściem jest, że je-
den z nich, przewodniczący Rady, 
zamienia obrady w polityczną walkę, 
nie służącą rozwojowi gminy. Jednak 
Rada w głosowaniach nad kluczowy-
mi sprawami zachowuje się racjonal-
nie. Mam nadzieję, że ta współpraca 
z biegiem czasu będzie coraz lepsza.

Na koniec chciałbym zapytać 
o pańskie priorytety na następne 
trzy lata kadencji.
Wiele zależy od rozwoju epidemii 
COVID-19, natomiast moje priory-
tety są niezmienne: rozbudowa szko-
ły nr 1 w Grójcu, rozbudowa szkoły 
w Lesznowoli, remont elewacji i da-
chów kamienic w rynku, przebudo-
wa stadionu GOS, renowacja budyn-
ku dworca kolejki wąskotorowej, bu-
dowa żłobka, rewitalizacja terenów 
wokół zieleniaka na ulicy Mszczo-
nowskiej i parku miejskiego, a także 
budowa budynku komunalnego. 
Plan jest bardzo ambitny, ale nie zwa-
żając na przeciwności losu, wraz 
z gronem pracowników samorzą-
dowych, realizujemy konsekwent-
nie wszystkie zamierzenia. Wierzę, 
że nie zawiodę swoich wyborców 
i w ogóle wszystkich mieszkańców 
naszej gminy. 
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Wraz z rozpoczęciem nowego roku 
akademickiego Wydział Edukacji, 
Promocji i Spraw Społecznych 
Urzędu Gminy i Miasta Grójec 
rozpoczął współpracę z dwiema 
wiodącymi w Polsce uczelniami 
wyższymi. Pierwsza z nich, 
Politechnika Warszawska, 
rozpoczyna prace nad koncepcją 
nowego budynku Grójeckiego 
Ośrodka Kultury wraz z terenem 
wokół obiektu. Działania potrwają 
do czerwca 2021 r. i zakończą się 
konkursem dla studentów.

Drugą uczelnią, która 
podjęła temat koncep-
cji rewitalizacji terenów 
gminnych, jest Szkoła 

Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie. Dla studentów kie-
runku gospodarka przestrzenna zor-
ganizowano warsztaty pt. Grójec 
w krajobrazie Mazowsza. Tematy-
ka obejmuje tereny wokół dworca 
kolejki wąskotorowej. 
W dniach 9-11 października stu-
denci SGGW w ramach przedmio-
tu "Projektowanie Urbanistycz-
ne" odwiedzili naszą gminę. Wizy-

ta rozpoczęła się w Urzędzie Gmi-
ny i Miasta w Grójcu, gdzie bur-
mistrz Dariusz Gwiazda przedsta-
wił dotychczasowe losy "wąsko-
torówki" oraz przybliżył potencjał 
miejsca, które od wielu lat bardziej 
straszy, niż zachęca do jakiejkol-
wiek aktywności. Odbyła się rów-
nież wizja w terenie, podczas któ-
rej studenci zapoznali się od stro-
ny praktycznej z podejmowanym 
problemem. Dalszy ciąg warszta-
tów odbył się w Ośrodku Szkole-
niowo-Wypoczynkowym SGGW 
w pobliskim Kociszewie. Uczest-
nicy warsztatów przez trzy dni pro-
wadzili intensywne prace projek-

Grójec w krajobrazie Mazowsza

Budowa ul. Relaksowej (II etap) oraz 
budowa odcinka ul. Bokserskiej

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na 
realizację zadania wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno-Drogowych w 
Grójcu Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Asfaltowej 2 , 05-604 Jasieniec. Umowa na wyko-
nanie robót z wykonawcą została podpisana 18 września 2020 r. Koszt realizacji przed-
miotu umowy wynosi: 674 355,50 zł brutto – budowa ul. Relaksowej w Grójcu (II etap), 
222 785,89 zł brutto – budowa ul. Bokserskiej.Termin zakończenia inwestycji został usta-
lony na dzień 30 listopada 2020 r.

Budowa drogi gminnej 
Głuchów-Podole łączącej ulice 
Spacerową i Spokojną w Głuchowie

Zadanie zrealizowała firma„ZYKO-DRÓG” Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Żelaznej 3, 26-
600 Radom. Koszt prac wyniósł 504 999 zł. 

Budowa drogi powiatowej 
we wsi Mięsy

Trwają prace przy budowie drogi powiatowej w miejscowości Mięsy. Gmina Grójec 
finansuje inwestycję wspólnie ze Starostwem Powiatowym po 50%.

Przebudowa ul. Batalionów 
Chłopskich na odcinku od ulicy 
Lewiczyńskiej do ulicy Drogowców

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego 
na realizację zadania wybrano ofertę wykonawcy „ZYKO-DRÓG” Spółka z o.o. z sie-
dzibą przy ul. Żelaznej 3, 26-600 Radom. Umowa na wykonanie robót została pod-
pisana w dniu 29 września 2020 r. Koszt realizacji przedmiotu umowy wynosi: 1 491 
405,52 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy został ustalony na dzień 30 li-
stopada 2020 r..

INWESTYCJE DROGOWE

towe, których efekty poznamy na 
przełomie grudnia i stycznia. Wy-
stawa i dyskusja przedstawionych 
projektów jest zaplanowana na po-
czątek przyszłego roku.
Opiekun projektu, dr hab. inż. arch. 
Kinga Rybak, zapewnia, że warsz-
taty służyły stworzeniu unikal-
nych koncepcji zagospodarowania 
w oparciu o kontekst krajobrazo-
wy i kulturowy regionu. Ich celem, 
poza pracą projektową, była analiza 
przez rozpoznanie i zdefiniowanie 
problematyki społecznej oraz zna-
czeniowej fenomenu mazowieckie-
go średniego miasta.

 UGiM Grójec

WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY 
ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19
Powiat Grójecki za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Grójcu realizuje projekt pt. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy 
zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”, którego celem jest zapobiega-
nie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze 
pieczy zastępczej. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjne-
go Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Roz-
wój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwie-
nie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, 
w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogól-
nym współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Całkowita wartość projektu wynosi 222 855 zł w tym: 187 822,19 zł – ze środ-
ków europejskich (84,28%) oraz 35 032,81 zł – ze środków współfinansowa-
nia krajowego (15,72%). Środki zostały przeznaczone na zakup wyposaże-
nia na cele realizowania zadań w trybie zdalnej nauki (tj. zakup laptopów 
z oprogramowaniem – 66 szt., zakup oprogramowania dla dzieci z niepełno-
sprawnością – 4 szt.) oraz zakup środków ochrony indywidualnej (tj. mase-
czek – 2470 szt., rękawiczek – 12350 par, środków dezynfekcyjnych – 371 li-
trów). Zakupiony sprzęt komputerowy został przekazany umową użyczenia 
zawartą pomiędzy Powiatem Grójeckim reprezentowanym przez Ewę Gro-
tek, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu a „Biorą-
cym do używania”, na okres 5 lat. Wsparciem objętych zostało 86 podmiotów 
pieczy zastępczej funkcjonujących na terenie Powiatu Grójeckiego (rodziny 
zastępcze spokrewnione, rodziny zastępcze niezawodowe, rodziny zastęp-
cze zawodowe, rodzinne domy dziecka). Uczestnicy projektu z radością przy-
jęli otrzymany sprzęt oraz środki ochrony indywidualnej. Wiele dzieci z rodzin 
zastępczych i rodzinnych domów dziecka nie posiadało własnego kompute-
ra, co utrudniało im zdalną naukę. Otrzymane laptopy ułatwią dzieciom reali-
zację obowiązku szkolnego. 



4 INWESTYCJE

1. Bikówek 
- Montaż 5 energooszczędnych 
lamp led oraz wysypanie drogi 
tłuczniem.  Budowa oświetlenia 
na podstawie umowy podpisanej 
z firmą PHU EL-BO P. Wąsiewicz na 
łączną kwotę 117 409,51 zł z bu-
dżetu gminy Grójec w tym 5 400 
zł fundusz sołecki Bikówka. Robo-
ty odebrano 6 sierpnia 2019 roku.
- Wysypanie drogi tłuczniem w ra-
mach zadań funduszu sołeckie-
go.Termin realizacji 14.08.2019r. 
(w tym fundusz sołecki Bikó-
wek - 9 108,00). Roboty odebrano 
w dniu 20.08.2019 r. 
2. Częstoniew 
- Oświetlenie drogi gminnej 
na terenie Częstoniewa - 10 
185,75. Roboty odebrano w dniu 
06.08.2019.
3. Częstoniew – Kolonia 
- Montaż lamp oświetleniowych 
na słupach nr 25,27, 30 i 42. Wy-
datkowano 5180, 16 zł z funduszu 
sołeckiego.
- Postawienie drogowskazów 
z numerami posesji. Zadanie sfi-
nansowano z funduszu sołeckie-
go Częstoniewa (8 501,20 zł) oraz 
fundusz sołeckiego Częstoniewa 
Kolonii (2 748,58). Termin zakoń-
czenia 07.07.2019 r. Roboty ode-
brano 01.07.2019 r.
- Żwirowanie drogi nr 161 - 
21.01.2019, umowa nr 14/2019 
wydatkowano - 13 801,83 zł. Ro-
boty odebrano 29.06.2019 r
4. Dębie 
Remont drogi nr 56;  „Tłuczniowa-
nie  dróg  w ramach zadań fun-
duszu sołeckiego."  na kwotę 161 
536,50 zł  zł  w tym  fundusz so-
łecki - 10 570,26 zł. Roboty ode-
brano w dniu 20.08.2019.
5. Duży Dół 
- Budowa drogi asfaltowej. Trze-
ci etap inwestycji ka kwotę 174 
660,00 zł, w tym z funduszu sołec-
kiego 15 154,17 zł. 
6. Falęcin 
- Oświetlenie drogi powiatowej 
1655. Wydatkowano z funduszu 
sołeckiego 6 604,90 zł 
7. Głuchów
- Utwardzenie drogi przy ulicy 
Dolnej, wydatkowano z funduszu 
sołeckiego 15 400 zł. 
- Utwardzenie drogi przy uli-
cy Piaskowej – wykonano zada-
nie w ramach zadania 11 787,10 
zł . Roboty odebrano 20 sierpnia 
2019 roku. 
8. Gościeńczyce 
- Budowa placu zabaw całkowi-
ty koszt 26 900,00 zł, w tym 13 
500,63 zł z funduszu sołeckiego
9. Grudzkowola 
- Budowa oświetlenia drogi nr 
77 zadanie budowa oświetlenia. 
Fundusz sołecki Grudzkowola 12 
400 zł 
10. Janówek
- Tłuczniowanie drogi między 
drogą nr 50, a ulicą Zdrojową 
- Tłuczniowanie dróg w ramach 
zadań funduszu sołeckiego. Wy-
datkowano 11 875,03 zł 
11. Kępina 
- Utwardzenie tłuczniem drogi nr 
25. Wydatkowano 14 442, 91 zł. 
12. Kobylin
- Tłuczniowanie drogi gminnej nr 
61. Termin realizacji: 14.08.2019r. 
Fundusz Sołecki - 28 911,66 
zł. Roboty odebrano w dniu 
20.08.2019.

13. Kociszew
- Tłuczniowanie drogi 
gminnej nr 151. Termin re-
alizacji 14.08.2019r. Wy-
datkowano 14 335,47 zł . 
Roboty odebrano w dniu 
20.08.2019.
14. Kośmin
- Przebudowa ogrodzenia 
z nową bramą przy OSP 
w Kośminie (nieruchomość 
gminna)
- Przebudowa ogrodze-
nia oraz wykonanie i mon-
taż bram wjazdowych na 
teren placu OSP w Kośmi-
nie.”,   na kwotę 6 880,01 
zł - zadanie z funduszu so-
łeckiego. Termin zakoń-
czenia 15.09.2019r. Ro-
boty odebrano w w dniu 
12.09.2019.
- Instalacja  3 lamp LED na 
budynku OSP w Kośminie - 
na budowę oświetlenia na 
kwotę 117 409,51 (w tym 
fundusz sołecki Kośmin - 3 
300,00).  
- System monitoringu te-
renu wokół OSP w Kośmi-
nie. Montaż systemu mo-
nitoringu terenu wokół 
OSP w Kośminie” na kwo-
tę 4 904,14 zł - zadanie z fundu-
szu sołeckiego. Termin zakończe-
nia 08.08.2019. Roboty odebrano 
12.08.2019
15. Krobów
- Oświetlenie drogi na budowę 
oświetlenia na kwotę 117 409,51 
(W tym fundusz sołecki Krobów - 
11 400 zł)   
16. Krobów-Szymanówek
- Budowa placu zabaw przy ka-
pliczce. Fundusz sołecki - 12 
138,80 zł. Roboty odebrano 
w dniu 17.10.2019.
17. Las Lesznowolski 
- Budowa oświetlenia. Fundusz 
sołecki- 6 400,00 zł. 
- Naprawa drogi gminnej nr 36. 
W ramach funduszu sołeckie-
go wykonano utwardzenie drogi 
gminnej nr 36 za kwotę 3 553,80 
zł. Roboty odebrano.
18. Lesznowola i Chudowola 
- Rozbudowa placu zabaw na te-
renie PSP Lesznowola, na kwotę 
23 998,53 zł.
- Budowa oświetlenia (w tym fun-
dusz sołecki Lesznowola i Chudo-
wola - 9 400,00zł)   
19. Lisówek 
- Remont i utwardzenie drogi do-
jazdowej przy posesjach nr 15, 
16 i 17
- Tłuczniowanie  dróg. Termin re-
alizacji 14.08.2019r. (w tym fun-
dusz sołecki Lisówek - 10 570,26 
zł). Roboty odebrano 20.08.2019.
20. Mieczysławówka 
- Budowa oświetlenia przy drodze 
nr 62 (fundusz sołecki Mieczysła-
wówka - 11 422,82 zł). 
21. Mięsy
- Budowa oświetlenia 3 600,01 zł.
22. Mirowice Parcela 
Projekt budowy placu zabaw oraz 
częściowe jego wyposażenie na 
kwotę 12 293,85 zł.
23. Mirowice Wieś 
- Remont  rowu odprowadzające-
go nadmiar wody ze stawu reten-
cyjnego na terenie rekreacyjnym 
, na kwotę 10 800,00 zł. Roboty 
odebrano w dniu 16.12.2019 r.
- Malowanie i wymiana pokrycia 

dachu altany, remont wiaty przy 
placu zabaw - zadanie z funduszu 
sołeckiego na kwotę 1 950,00 zł. 
Roboty odebrano.
24. Pabierowice
- Utwardzenie placu wokół świe-
tlicy wiejskiej kostką brukową, 
na kwotę 29 543,37 zł w tym fun-
dusz sołecki - 17 348,73 zł. Robo-
ty odebrano. 
25. Piekiełko
- Tłuczniowanie drogi gminnej na 
kwotę 9041,81 zł. Roboty odebra-
no 20.08.2019. 
26. Podole
- W ramach funduszu sołeckie-
go wykonano utwardzenie drogi 
gminnej nr 40 za kwotę 19483,93 
zł. Roboty odebrano.
27. Skurów 
- Montaż lamp na drodze nr 21 
przy pałacu. W tym fundusz so-
łecki Skurów - 2 560,00 zł. 
- Zakup 4 sztuk ławek z oparciami 
za kwotę brutto: 1 943,40 zł. Ławki 
dostarczono w dniu 26.11.2019 r.
- Tablice z numerami posesji - fun-
dusz sołecki, 2 760,88zł. Termin 
zakończenia 07.07.2019r. Roboty 
odebrano w dniu 01.07.2019.
- Montaż barierek przy drodze na 
kwotę 4 500,00 zł. Roboty ode-
brano 06.05.2019.
- Wykonanie i montaż nowych ła-
wek na przystankach za kwo-
tę 1 476,00 zł. Roboty odebrano 
15.04.2019.
28. Słomczyn 
- Zakup i montaż stojaka dla ro-
werów z zadań funduszu sołec-
kiego, za cenę 528,90 zł.
- Zakup i wyrównanie piasku na 
placu zabaw , na kwotę 578,10  zł. 
Roboty odebrano.
- Remont gminnej kosiarki spali-
nowej W dniu 03.04.2019 roku wy-
konano remont gminnej kosiarki 
spalinowej za kwotę 380,02 zł.
- Montaż lampy oświetleniowej, 
za kwotę 500,00 zł.   
- Tłuczniowanie drogi gminnej nr 
207. Termin realizacji 14.08.2019r. 
(w tym fundusz sołecki Słomczyn 
- 13 247,32zł).

29. Szczęsna 
- Wykonanie oznakowania pozio-
mego i pionowego na drodze nr 
160505W zadanie pn.   „Oznako-
wanie poziome i pionowe odcin-
ka drogi gminnej Szczęsna-Ko-
bylin w miejscowości Szczęsna 
gmina Grójec" w ramach zadań 
z funduszu sołeckiego za kwotę 
4 489,50 zł. Termin zakończenia 
30.06.2019 r.
- Remont nawierzchni ulicy Je-
żynowej W ramach funduszu so-
łeckiego wykonano remont na-
wierzchni ulicy Jeżynowej  na 
kwotę  zł 6 680,50 zł.
- Oświetlenie drogi gminnej nr 
160505W
-projekt na budowę oświetlenia 
na kwotę 117 409,51 (w tym fun-
dusz sołecki Szczęsna - 1 050,00 
zł)
30. Uleniec 
- Zainstalowanie urządzenia do 
ćwiczeń na placu zabaw. Pod-
pisano umowę na montaż urzą-
dzenia z MAC-ROY ul. Orzeszko-
wej 15, 05-600 Grójec na kwotę 
540,00 zł. Roboty odebrano.
- Uporządkowanie zarośnięte-
go odcinka drogi gminnej. W ra-
mach funduszu sołeckiego wy-
konano uporządkowanie zaro-
śniętego odcinka drogi gminnej 
na kwotę 17 306,00 zł.
31. Wola Krobowska 
- Renowacja oraz oczyszczenie 
przepustów drogowych  oraz ro-
wów. W ramach funduszu sołec-
kiego wykonano renowację oraz 
oczyszczenie przepustów dro-
gowych oraz rowów na kwotę 
13 259,90 zł. Roboty odebrano.
32. Wola Krobowska-Ogrodzienice 
- Tłuczniowanie drogi, termin 
realizacji 14.08.2019r. (w tym 
fundusz sołecki Wola Krobowska 
- Ogrodzienice 10 831,22 zł).
33. Wola Worowska 
- Montaż trzech lamp przy dro-
dze nr 46, (w tym fundusz sołec-
ki Wola Worowska - 2 400,00 zł).
- Tłuczniowanie drogi nr 46, 
(w tym fundusz sołecki Woli Wo-

rowskiej - 14 290,55 zł).
- Wykopanie rowu przy drodze 
nr 46. W ramach funduszu so-
łeckiego wykonano wykopa-
nie rowu przy drodze nr 46 na 
kwotę 2 404,65 zł. Roboty ode-
brano.
34. Worów 
- Tabliczki z numerami po-
sesji na kwotę 9 753,90 zł (w 
tym fundusz sołecki Worowa 
2 991,74 zł. Termin wykonania 
07.07.2019r. Roboty odebrano 
w dniu 01.07.2019.
- Budowa oświetlenia drogi , na 
budowę oświetlenia na kwo-
tę 117 409,51 zł (w tym fundusz 
sołecki Worowa 15 200,00 zł )  
35. Wólka Turowska 
- Zamontowanie lamp na ist-
niejących słupach, a budo-
wę oświetlenia na kwotę 117 
409,51 zł (w tym fundusz sołec-
ki Wólka Turowska - 9 400,00 zł)  
- Uzupełnienie ubytków na dro-
gach nr 43, 19, 146. W ramach 
funduszu sołeckiego wykonano 
uzupełnienie ubytków. Koszt: 2 
177,46 zł.
36. Zakrzewska Wola 
- Uzupełnienie brakujących 
lamp oświetleniowych, fundusz 
sołecki Zakrzewska Wola - 1 
605,87 zł.   
- Tłuczniowanie  dróg  w ra-
mach zadań funduszu so-
łeckiego. Termin realizacji 
14.08.2019r. Kwota 7 622,95 zł.
37. Zalesie
- Żwirowanie drogi gminnej nr 
08. Kwota- 18 804,24 zł. Roboty 
odebrano w dniu 29.06.2019.
38. Załącze 
- Budowa oświetlenia przy dro-
dze Załącze-Dębie, w ramach 
funduszu sołeckiego na kwotę 
10 349,22 zł w tym  zakup map 
do celów projektowych - kwota 
1 722,00 zł Opłata przyłączenio-
wa 229,67 zł.  
39. Żyrówek 
- Tłuczniowanie drogi. Termin 
realizacji 14.08.2019r. Fundusz 
sołecki 9 344,87 zł. 

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2019 ROKU
Środki przeznaczone na inwestycje w sołectwach pochodzą z budżetu gminy Grójec. Są przeznaczane na przedsięwzięcia służące poprawie 
życia mieszkańców. Prezentujemy listę inwestycji wykonanych z tych środków. 
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Jak wiadomo nie od dziś, nic tak nie kształci jak 
podróże. Niestety, w obecnej sytuacji związa-
nej z COVID-19 niełatwo zorganizować wyciecz-
kę w sposób bezpieczny dla jej uczestników. Dla 
uczniów klasy VII i VIII Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Bikówku oraz wychowawców tych klas naj-
lepszą alternatywą okazała się wycieczka rowe-
rowa. W dniu 16 września uczniowie wraz z panią 
Katarzyną Skrzyńską oraz Wioletą Zbierańską-Ka-
mińską pokonali rowerami dystans 28 kilometrów. 
Podczas wyprawy zwiedziliśmy okoliczne miej-
scowości oraz poznaliśmy historię zabytków, które 
napotkaliśmy na swojej trasie. Chwilę odpoczyn-
ku wykorzystaliśmy relaksując się na rowerkach 
wodnych w miejscowości Osieczek. Była to do-
skonała okazja do przypomnienia uczniom zasad 
bezpieczeństwa związanych z odpoczynkiem nad 

wodą i korzystaniem z takich sprzętów jak np. ro-
werki wodne i kajaki. Poszerzając wiedzę na temat 

najbliższej okolicy, pokonywaliśmy zarazem swoje 
słabości i integrowaliśmy się. 

AKTYWNIE PO WIEDZĘ

Najmłodsi członkowie 
naszej wielkiej, szkol-
nej „jedyneczkowej” 
społeczności złożyli 

dziś na sztandar szkoły uroczyste 
ślubowanie uczniów klas pierw-
szych.  Byli niesamowicie przeję-
ci. Byli zmobilizowani. Wspania-
le radzili sobie z tremą. Przepięk-
nie wyglądając w strojach galo-
wych obiecali sobie, a szczegól-
nie Mamie i Tacie oraz Nauczy-
cielom, że będą się pilnie uczyć 
i wypełniać obowiązki ucznia 
tak, by wszyscy mogli być z nich 
dumni. Byli wspaniali. 
Całości obrazu dopełniły przeję-
te miny w trakcie pasowania na 
ucznia wielgachnym ołówkiem 
dokonanego przez panie dyrek-
torki Elżbietę Zakrzewską i Annę 
Tokarską oraz pełne już luzu 
szczęśliwe uśmiechy, gdy z peł-
ną pompą pozowały do pamiąt-
kowych, klasowych zdjęć już po 
uroczystości.
Szczególne podziękowania dla 
Rodziców, którzy także mieli 
ogromny udział w przygotowa-
niu uroczystości, nie mniej prze-
jęci ślubowali na sztandar, obie-
cując przytulać pociechy jak naj-
częściej oraz zabierali głos prze-
mawiając do dzieci i grona na-
uczycielskiego. Rada Rodziców 

ufundowała dla każdej z klas pre-
zenty.
Dziękujemy wychowawczyniom 
klas, paniom: Agnieszce Chojec-
kiej, Izabeli Nowak i Kamili Model-
skiej za przygotowanie dzieci. Arka-
diusz Spólny odpowiadał za nagło-
śnienie uroczystości, natomiast cere-
moniał przygotował Artur Szlis.
– Szczególnie dziękuję moim 
uczniom z klasy 8d, którzy w dniu 

W Dzień Edukacji Narodowej: Ślubujemy! 
Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole upłynął nie tylko pod 
znakiem święta nauczycieli i personelu, ale przede wszystkim stał się niezwykłym 
wydarzeniem dla uczniów klas pierwszych. 

wolnym od zajęć pełnili służbę 
w poczcie sztandarowym, uświet-
niając swoją postawą całą uroczy-
stość. Zrobili to doskonale – mówił 
Artur Szlis. 
Publikowane zdjęcia dzięki uprzej-
mości: Izy i Konrada Kowalczyków, 
Ewy Dziubińskiej, Luizy Padewskiej 
i Kingi Szlis

Publiczna Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Grójcu POMOC PSYCHOLOGICZNA 

DLA NAJMŁODSZYCH
Burmistrz Dariusz Gwiazda w towarzystwie Naczelnik Wydziału Edu-
kacji, Promocji i Spraw Społecznych Moniki Kozłowskiej podpisał 
porozumienie dotyczące szeroko rozumianej pomocy psychologicz-
nej dla uczniów i przedszkolaków w gminie Grójec.
Umowa zawarta z Zakładem Opieki Zdrowotnej w Pniewach doty-
czy sfinansowania zajęć ze specjalistami m in.: z psychologami, lo-
gopedami, pedagogami specjalnymi. Pomoc, właściwie w nieogra-
niczonym zakresie, jest skierowana do wszystkich dzieci uczęszcza-
jących do placówek gminnych. Pieniądze pochodzą z Narodowego 
Funduszu Zdrowia.
Oprócz spotkań ze specjalistami w szkołach i przedszkolach gmin-
nych, dzieci wraz z rodzicami mogą skorzystać z usług specjalistów 
w placówkach ZOZ Pniewy i Tarczyn.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni z zawartego porozumienia. Rodzice 
dzieci w naszej gminie oczekiwali zwiększenia godzin zajęć specjali-
stycznych. Oferta otrzymana od ZOZ Pniewy pozwala wyjść naprze-
ciw tym oczekiwaniom. Już od połowy sierpnia dyrektorzy placówek 
informują nauczycieli o możliwościach dodatkowej pracy, szukają 
także psychologów i logopedów. Chcemy, aby wszystkie potrzeby 
dzieci były realizowane – skomentowała Monika Kozłowska.
                                    Informacja prasowa Urzędu Gminy i Miasta Grójec

14 października to nie tylko potocznie nazywany Dzień Nauczyciela, to święto 
wszystkich tych, którzy oddają całe swoje serce, aby w przedszkolu było miło, 
czysto i przyjemnie.
Dekoracja, personel przedszkola i wreszcie wspaniały program artystyczny 
w wykonaniu dzieci, to wszystko układa się w jedną, niepowtarzalną całość, 
mającą na celu uczczenie ciężkiej pracy nauczycieli oraz wszystkich innych pra-
cowników przedszkola.
Krótki występ artystyczny, a w nim jakże piękne słowa – wywołał uśmiech 
i wdzięczność na ustach wszystkich pań. Gromkie brawa dla dzieci odzwiercie-
dliły uznanie dla wszystkich przedszkolaków, ich starań oraz włożonej pracy. To 
wyjątkowy, jesienny dzień! Życzenia złożone przez panią dyrektor wlały w ser-
ca pracowników przedszkola dużo otuchy i dodały sił do podejmowania wy-
zwań, jakie czekają w ciągu całego roku szkolnego.Serdecznie dziękujemy na-
szym milusińskim za życzenia i piękne występy.                Ewelina Skowrońska

Dzień Edukacji Narodowej w 
Publicznym Przedszkolu nr 1 w Grójcu Uczniowie Publicz-

nej Szkoły Podstawo-
wej w Bikówku biorą 
udział w międzynaro-

dowym projekcje edukacyjnym 
„Emocja”. Program ma na celu 
między innymi kształtowanie 
postaw społecznych, integrację 
zespołu klasowego i rozbudzanie 
w dzieciach wiary w siebie oraz 
własne możliwości. Cały pro-
jekt składa się z pięciu modułów, 
aktualnie uczniowie ukończy-
li pierwszy pt.”Kreatywność”. 
Pierwszym krokiem, jaki wyko-
naliśmy, było przybliżenie defi-
nicji terminu kreatywność oraz 
stworzenie własnej. Następnie 
stworzyliśmy nowe, zaskakują-
ce zakończenia znanych bajek, 
pracowaliśmy z kartami metafo-
rycznymi i nauczyliśmy się kil-
ku podstawowych zwrotów w ję-
zyku migowym. Na zakończenie 
zajęć odpowiedzieliśmy na py-
tanie dlaczego kreatywność to 
jedna z najbardziej pożądanych 

PROJEKT EDUKACYJNY W PSP W BIKÓWKU

cech u ludzi obecnie. Klasa IV 
z panią Anetą Głowacką obejrza-
ła film pt.”The Dot” Rozmawia-
ła o kreatywności i swoich ta-
lentach oraz projektowała swo-
ją kropkę 3D. Uczniowie zazna-
czali na termometrze uczuć swo-
je samopoczucie, odkodowali 
obrazek oraz nauczyli się migać 
„Wlazł kotek na płotek”. 
W czasie wykonywania zadań 

bardzo dobrze się bawiliśmy 
i z niecierpliwością czekamy na 
kolejny moduł. Dla nas jako na-
uczycieli dodatkowym atutem 
projektu jest fakt, że możemy 
naszymi doświadczeniami wy-
mieniać się z koleżankami i ko-
legami z terenu całego kraju i za-
granicznymi szkołami polonijny-
mi.
Wioleta Zbierańska-Kamińska



6 MIASTO I GMINA

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC
O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA:

1. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca.

2.  Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Słomczyn.

Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 293 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 

z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Grójcu uchwał:
 

1. Nr XXVI/223/20 z dnia 28 września 2020r., o  przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca.

Obszar objęty projektem planu obejmuje teren położony przy ulicach J. Piłsudskiego i  Laskowej w Grójcu 
(okolice GOK i dworca PKS).

2. Nr XXVI/224/20 z dnia 28 września 2020r., o  przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Słomczyn.

Obszar objęty zmianą planu obejmuje cały teren w granicach obowiązujących planów.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dostępną na tym etapie postępowania dokumentacją sprawy w siedzi-

bie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. Piłsudskiego 47, w pokoju 4.
Wnioski do projektu wyżej wymienionych projektów planów miejscowych i do prognoz oddziaływania na 

środowisko można składać w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia. 
Wnioski mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec
-  ustnie do protokołu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta 

w Grójcu ul. Piłsudskiego 47, 
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpi-

sem elektronicznym.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię , nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznacze-

nie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gminy i Miasta Grójec.

                                                                           Burmistrz Gminy i Miasta Grójec Dariusz Gwiazda

Dokończenie ze s. 1
– Myślę, że wszyscy państwo ro-
zumiecie, że każdemu z nas  (rad-
nym i władzom miasta – przyp. 
red.) zależy, żeby inwestycja zo-
stała zakończona jak najszyb-
ciej. Ja sam jestem ojcem i mam 
dwójkę dzieci w tej szkole. Jak 
wiecie, jestem również  nauczy-
cielem i miałem niechlubną przy-
jemność prowadzenia lekcji na 
boisku szkolnym z uwagi na brak 
wolnej sali lekcyjnej. Takie są re-
alia na dzień dzisiejszy – prze-
mawiał do zgromadzonych radny 
Artur Szlis. 

CO DALEJ Z ROZBUDOWĄ PSP NR 1?
Najlepszy czas
W dalszej części spotkania poja-
wiły się obawy o wzrost kosztów 
wykonania całej inwestycji przez 
pandemię koronawirusa. Zda-
niem projektanta i burmistrza, 
to najlepszy czas na inwestycje. 
– Kosztorys został zatwierdzony 
w 2019 roku. Próg cenowy nie 
wzrośnie, standardowo będzie 
to 3-4% różnicy. Wszystko zale-
ży od przetargu i wykonawców, 
którzy się w tym czasie zgłoszą. 
Można to wybudować za 15 mi-
lionów złotych, mogą być ofer-
ty przekraczające tę kwotę, ale 

można też to wybudować za 13 
milionów złotych. Obecnie z ob-
serwowanych przetargów pro-
jektów mojego autorstwa, to jest 
wahanie 3-, 4-procentowe albo 
w górę albo w dół. I nie jest to 
najgorszy czas na przetargi. Pro-
jekty drogowe są obecnie tańsze 
o 40% – argumentował projek-
tant. 

18 miesięcy 
Droga do realizacji inwestycji to 
przede wszystkim uzyskanie po-
zwolenia na budowę w Starostwie 
Powiatowym, następnie gmina Gró-
jec ogłosi przetarg, na którego roz-
strzygnięcie poczekamy 45 dni. Po 
upływie tego terminu, w gminie zo-
staną otwarte oferty od wykonaw-
ców. Jeśli uda się wybrać wyko-

nawcę w pierwszym terminie, a to 
jest zależne od tego, czy oferen-
ci zmieszczą się w podanej kwo-
cie, jaką gmina ma zarezerwowa-
ną na ten cel, to rozbudowa szko-
ły nie powinna potrwać dłużej jak 

SZATKOWANIE KAPUSTY 
I PRODUKCJA MAKARONU 

LEKIEM NA NUDĘ!
Rok 2020 jest wyjątkowy. Zdecydowanym wydarzeniem, które zmieniło 
naszą codzienność jest wszechobecna pandemia. Jednakże czas wymu-
szonej alienacji społecznej nie zawsze musi być odbierany w sposób ne-
gatywny. Można powiedzieć, że na przekór pandemii w gminie Grójec 
powstało nowe Koło Gospodyń Wiejskich „Boskie Babki” i od pierwszych 
dni z przytupem zaczęło swoją lokalną działalność. 
Dzięki Inicjatywie Działaj Lokalnie, której organizatorem jest Stowarzy-
szenie W.A.R.K.A., KGW "Boskie Babki" pozyskały grant na realizację pro-
jektu pt. „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci” w wy-
sokości 5 tysięcy złotych. Projekt polega na aktywizacji mieszkańców, 
a w szczególności rodziców i dzieci, którzy na co dzień mają mało czasu 
na wspólne aktywności. Hasłem przewodnim dotychczasowych warsz-
tatów była ekologia. Dotychczas we wrześniu i październiku odbyły się 
cztery warsztaty, podczas których dzieci i rodzice mogli spróbować swo-
ich sił przy kiszeniu kapusty, robieniu soku malinowego z ekologicznych 
upraw czy też produkcji domowego, wolnego od konserwantów maka-
ronu! Najmłodsi poza działaniami kulinarnymi brali udział w zawodach 
sprawnościowych, grze terenowej oraz jeździli konno i samodzielnie 
szyli fartuszki kuchenne.
"Boskie Babki" zadbały o pełne brzuchy uczestników, a na wiejskim stole 
można było skosztować domowych wyrobów takich jak: ocet, powidła, 
ogórki kiszone czy chleb na zakwasie ze smalcem.
Wszystkie warsztaty przeprowadzono z uwzględnieniem zasad reżimu 
sanitarnego. 
Nasze działania nie odbyłyby się bez partnerów i sponsorów, którzy oto-
czyli wsparciem tegoroczna edycję Działaj Lokalnie. W szczególności 
dziękujemy Dorocie Lenarczyk i Andrzejowi Zarębie ze Stowarzyszenia 
W.A.R.K.A., którzy swoją pomocą wspierali KGW podczas realizacji pro-
jektu. 
                                                           Koło Gospodyń Wiejskich „Boskie Babki” 

TERMOMODERNIZACJA STRAŻNICY OSP GRÓJEC
19 października 2020 roku prezes jednostki dh Sławomir Maroszek oraz naczelnik dh Michał Ma-
roszek podpisali z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie umowę na udzielenie dotacji na kwotę 30 000 zł. Dotyczy ona wykonania termomoderni-
zacji budynku strażnicy OSP Grójec. Środki pozyskano dzięki prawidłowo wypełnionemu wnio-
skowi wraz z wymaganymi załącznikami. 
Termomodernizacja to działanie służące poprawie efektywności energetycznej obiektu, przy 
równoczesnym zmniejszeniu kosztów jego eksploatacji, w których największy udział mają za-
zwyczaj wydatki związane z ogrzewaniem pomieszczeń. Ciepło w największym stopniu ucieka 
przez ściany zewnętrzne lub dach, dlatego proces remontu naszej strażnicy podzielony został 
na dwa etapy, aby zamierzony efekt końcowy był najkorzystniejszy. 

Jest to kolejny etap działania 
w procesie termomoderniza-
cji budynku strażnicy. Pierw-
szy etap został już zakończo-
ny. Obejmował wymianę po-
krycia dachowego na całym bu-
dynku i sfinansowany został z 
pozyskanej dotacji z FSUSR i 
środków własnych OSP.  Kolejny 
etap, tym razem współfinanso-
wany ze środków WFOŚiGW w 
Warszawie, zrealizowany zosta-
nie do końca listopada bieżące-
go roku.

maksymalnie 18 miesięcy. Do tego 
trzeba również zgody Rady Miej-
skiej w Grójcu. Ze spotkania wyni-
ka, że na inwestycji zależy wszyst-
kim i traktują sprawę jako priorytet.                    
                          Szymon Wójcik 
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11. Ogólnopolski Festiwal „O złotą nutkę” miał odbyć się na wiosnę. Z przyczyn oczywistych wydarzenie udało się zorganizować dopiero 20 października. To był 
wyjątkowy dzień z wielu powodów. Młodzi artyści zaprezentowali bogaty repertuar i bardzo wysoki poziom.
By zaśpiewać tę jedną piosenkę, przyjechali nie tylko z bliskiej okolicy, ale także z odległych miejsc Polski. Wszyscy na scenie prezentowali się profesjonalnie, a nie-
którzy pokazali swój talent aktorski. Przed jury stanęło nie lada zadanie wyboru tych najlepszych z najlepszych.
Podczas obrad komisji dyrektor GOK-u, Monika Woźniak, oprowadziła dzieci po ośrodku, opowiedziała o działalności i pokazała najbardziej tajemnicze miejsca. W 
tym czasie jury wyłoniło zwycięzców festiwalu. 

WYNIKI FESTIWALU: 
I kategoria 
I miejsce: Hanna Jakubczyk, piosenka ,, Ene due rabe swing”, II miejsce: Karina Kowalska (Za-
mość), piosenka pt. ,,Pszczoły na wrotkach”, III miejsce: Filip Cąderek (Jasieniec), piosenka pt. 
,,Moja matko ja wiem”
II kategoria 
I miejsce: Oliwia Dzido (Wólka Domaszewska), piosenka pt. „Rzeczka”, II miejsce: Natalia Ko-
smowska (Opatkowice), piosenka „Płonąca stodoła”, III miejsce: Oliwia Gręzak (Wólka Doma-
szewska), piosenka pt. „Kto ma tyle wdzięku?”
III kategoria:
I miejsce: Amelia Kaczmarczyk (Józefów), piosenka ,,Nie ma jak u mamy”, II miejsce: Antonina 
Ostrowska (Lusów), piosenka ,, Nie wie Nikt”, III miejsce: Zuzanna Dudek (Warszawa), piosenka 
,,Tyle słońca w całym mieście”
IV kategoria:
I miejsce: Maria Sawicka, piosenka ,,Chłopak z drewna”, II miejsce: Julia Kiliszek , piosenka ,,We-
soły deszczyk”, III miejsce: Paweł Lewandowski, piosenka ,,Zginęła mi dziewczyna”
Grand Prix: Jagoda Rataj, piosenka ,,Zygu zygu zyg”.

Laureaci otrzymali ciekawe nagrody, zaś pozostali uczestnicy – upominki.
Wszystkim artystom ogromnie gratulujemy i zapraszamy do następnej edycji festiwalu.
–  Mamy nadzieję gościć Was w przyszłości na naszej scenie jako gwiazdy estrady, rozdające autografy – życzyła laureatom dyrektor GOK.

Składamy serdeczne podziękowania dla członków jury w składzie: Małgorzata Mikuszewska – przewodnicząca komisji, Jan Zakrzewski – wiceprzewodniczący komisji, Janusz Szarlip
Paweł Rama, Aleksandra Maliszewska, Dariusz Borkowski-Thieû – członkowie.

11. OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL "O ZŁOTĄ NUTKĘ"

Szanowny Panie Przewodniczą-
cy, Szanowni Panowie Burmi-
strzowie, Wysoka Rado, Szanowni 
Mieszkańcy,
1 września, w godzinach poran-
nych, dla upamiętnienia wybu-
chu II Wojny Światowej, odbyła 
się podniosła i piękna uroczystość, 
zorganizowana przez dowództwo 
Centrum Rozpoznania i Wspiera-
nia Walki Radioelektronicznej przy 
współudziale Burmistrza Gminy 
i Miasta Grójca. 
Natomiast w godzinach wieczor-
nych, na zaproszenie naszego 
ośrodka, odbył się koncert zespo-
łu Warszawskie Combo Tanecz-
ne. Dodam, że zespół ten koncertu-
je na różnych uroczystościach, tak-
że patriotycznych, np. corocznie 
w Warszawie daje występ 1 sierp-
nia podczas obchodów rocznicy 
Wybuchu Powstania Warszawskie-
go i w trakcie koncertu pojawiają 
się osoby tańczące. 

Ad vocem faktów:
1. Pamięć o martyrologii naro-
du polskiego w ciemnych latach 
okupacji niemieckiej utrwala się 
nie tylko w granicach podniosłych 
akademii rocznicowych, ale stosu-
jąc też inne środki przekazu. Wiel-
kie znaczenie ma w takich przypad-
kach muzyka. Ta przecież - czego 
dowodzi historia - nie tylko łagodzi 
obyczaje, ale i wzywa do walki. Jest 
więc przez wszystkich - aczkolwiek 
różnie - rozumiana i interpretowa-
na. Mimo tego jest ona elementem 
niezbędnym dla zintegrowania mas 
ludzkich. I jest to prawda. Przed za-
proszonym przez nas zespołem po-
stawiłam poważne zadanie. Ro-
dzaj muzyki i treść patriotycznych 
tekstów, miały odpowiadać powa-
dze rocznicy i poniekąd wymóc na 
uczestnikach podjęcie zespołowego 

STANOWISKO DYREKTOR GOK

śpiewu. W tym celu rozdano karty 
z przygotowanymi wcześniej i omó-
wionymi z zespołem tekstami piose-
nek, które to bez wątpienia wywoła-
ły oczekiwany efekt. W pewnym mo-
mencie jednak nadzór nad propo-
zycjami zespołu wymknął się spod 
kontroli, ponieważ ten zmienił nie-
znacznie repertuar na bardziej swo-
bodny – pozapatriotyczny, a cha-
rakterystyczny dla niego folk popu-
li – czym porwał niektórych uczest-
ników do tańca. Kilka par pojawiło 
się więc pod sceną. Ponadto pogo-
da tego dnia nie była sprzyjająca, 
było zimno, wietrznie i momentami 
deszczowo, dlatego niektórzy spon-
tanicznie podjęli taneczny krok, by 
móc się rozgrzać. Był to gest spon-
taniczny, w żaden sposób niezamie-
rzony. Tak było. Jeśli musimy uznać 
ten fakt za wadę i niewybaczalny 
błąd całego przedsięwzięcia, to jest 
mi ogromnie przykro. 
2. Patriotyzm to nie tylko szacu-
nek dla symboli narodowych, pa-
triotyzm to także dbałość o zdro-
wie, zarówno fizyczne jak i psy-
chiczne nasze i naszych pokoleń. 
Czasy nie należą do najłatwiej-
szych, szczególnie, po kwarantan-
nie spowodowanej Covid-19. Nie-
zaprzeczalnym jest fakt, że w do-
bie trudnych doświadczeń każda 
idea poprawienia nastroju czy pod-
niesienia tak po ludzku "na duchu" 
może być uzasadniona. Uczestnic-
two w kulturze kojarzone jest z ra-
dością, spontanicznością, dobro-
wolnością, czyli ze wszystkimi po-
zytywnymi aspektami ludzkiej psy-
chiki i egzystencji. Od zarania dzie-
jów nie jest nam obce hedonistycz-
ne podejście do życia i nie można 
doszukiwać się w tym negatywnych 
stron. Tacy po prostu jesteśmy. Plac 
Wolności zapełnił się osobami ma-
jącymi szacunek do historii, jed-

nak świadomymi, że żyją tu i teraz 
i zwyczajnie radują się chwilą mu-
zyki. W mediach mówi się o ofia-
rach koronawirusa, ale rzadko pod-
nosi się temat prób samobójczych, 
których dzienna liczba z powodu 
depresji i braku nadziei to ok. 30, 
z czego 15 przypadków kończy się 
śmiercią. Naszym obowiązkiem za-
tem jest pomoc w podnoszeniu na-
strojów społecznych i uszczęśliwia-
niu (choć na chwilę). Zdaję sobie 
sprawę, że 1 września nie jest datą 
do tego rodzaju działań  odpowied-
nią, jednak zaznaczam, że sytuacja 
nie była zamierzona i nie było ni-
czyją intencją umniejszanie zasług 
bohaterom, walczącym i poległym 
za naszą ojczyznę, byśmy teraz mo-
gli cieszyć się wolnością. Każdy 
z nas chce cieszyć się też życiem, 
póki je ma. Czy warto więc spędzić 
je na waśniach i sporach? 
3. Kolejnym faktem jest otrzymanie 
przez Państwa [radnych - przyp. 
red.] zaproszenia z Grójeckiego 
Ośrodka Kultury na wydarzenia 
w tym dniu przez nas organizowa-
ne. I faktem jest także, że wydarze-
nia te były reklamowane na porta-
lach społecznościowych oraz w for-
mie tradycyjnej, plakatowej, z du-
żym wyprzedzeniem czasowym. Za-
tem każdy zainteresowany działal-
nością ośrodka mógł odpowiednio 
wcześniej zapoznać się z naszymi 
projektami, zaplanowanymi na ten 
dzień. Jednak nikt z Państwa nie za-
sygnalizował przed koncertem, że 
występ zespołu będzie niestosowny, 
natomiast po koncercie takie głosy 
się pojawiły. Ponadto, tego samego 
dnia wieczorem, w budynku GOK
-u, został wyemitowany niemy film 
z muzyką na żywo z 1929 roku zre-
alizowany na podstawie powieści 
Stefana Żeromskiego. Była to nie 
tylko okazja do uczestnictwa w tak 

ciekawym wydarzeniu, ale przede 
wszystkim okazja do zadumy i prze-
myśleń nad owymi czasami. Jed-
nak niewielu z Państwa oraz miesz-
kańców skorzystało z tego zapro-
szenia. Dziękuję tym Państwu, któ-
rzy byli obecni oraz tym, którzy nie 
mogli być w tym dniu z nami, a jed-
nak zgłosili swoją nieobecność. Jest 
to dla nas bardzo ważne, ponieważ 
w dobie koronawirusa mamy jesz-
cze bardziej ograniczoną liczbę 
miejsc w pomieszczeniach. Dzię-
kuję także w imieniu GOK-u za po-
chlebne opinie tym z Państwa, któ-
rzy skorzystali z naszej oferty tego 
dnia, i było tych opinii w przewa-
żającej części więcej niż negatyw-
nych.
4. Następny fakt nawiązuje do po-
przedniego punktu. Jeśli mają Pań-
stwo zastrzeżenia co do mojej pra-
cy lub działalności Ośrodka Kultu-
ry, a co za tym idzie do propono-
wanych przez nas wydarzeń, pro-
szę o wcześniejsze sugestie. Publi-
kowanie, nie zawsze trafnych opinii 
na portalach społecznościowych, 
w dodatku po, a nie przed realiza-
cją przedsięwzięcia, jest niestosow-
ne, a niekiedy może być uznane za 
krzywdzące. Zanim więc umieścimy 
wpis w Internecie, spróbujmy wcze-
śniej, podczas rozmowy wyjaśnić 
nurtujące, czy niepokojące kwestie. 
Tak wiele mówi się o hejcie wśród 
młodzieży, a zadziwiającym jest fakt, 
że tyle osób go uprawia, i to nie tyl-
ko młodzież. Zakładane są tzw. „fej-
kowe” konta, na których bezkarnie 
można pisać, co się chce, a to nie jest 
w porządku. Dajmy więc przykład 
i zacznijmy ze sobą rozmawiać. Je-
śli chodzi o GOK, to jesteśmy otwar-
ci na wszelkie wskazówki, porady, 
sugestie. Nie atakujmy się, a wspie-
rajmy. Dialog jest kluczową sprawą 
dla dobra każdego z nas i wszyst-
kich mieszkańców. Wiadomym jest, 
że zgoda buduje... Zachęcam Pań-
stwa Radnych oraz wszystkich za-
interesowanych kulturą w naszym 
mieście do współpracy. Jeśli mają 

Państwo ciekawe pomysły na naszą 
działalność, a przede wszystkim, jak 
zaangażować młodzież i zachęcić ją 
do rozwijania swych talentów, to bę-
dziemy bardzo wdzięczni za wszelkie 
podpowiedzi. 
5. Ostatni już fakt. Z zaniepokoje-
niem daje się zauważyć, że prze-
jawiamy skłonności do skupiania 
uwagi na negatywnych stronach 
wszelkiej aktywności, natomiast nie 
dostrzegamy lub nie chcemy do-
strzegać tego, co jest dobre, co służy 
społeczeństwu i nam samym. Prze-
cież wiele rzeczy wokół nas napawa 
optymizmem i mamy się czym po-
chwalić. Pamiętajmy, że zło generu-
je zło, a dobro rodzi dobro. Jednak 
ze smutku nie zawsze musi rodzić się 
smutek. 
Kończąc oświadczenie, chcę zapew-
nić, że jako osoba refleksyjna wycią-
gnęłam wnioski na przyszłość oraz 
ponownie zaznaczam, że sytuacja na 
rynku nie była zamierzona i jeszcze 
raz przepraszam osoby, które czują 
dyskomfort z tego powodu lub czują 
się urażone. Będę bardzo wdzięczna, 
gdy Państwo przyjmą zapewnienie, 
że nie było tego dnia z mojej, czy ze 
strony mieszkańców, żadnych złych 
intencji. Puentując: ten się nie myli, 
kto nic nie robi.
Chcę także podziękować Panu Bur-
mistrzowi Dariuszowi Gwieździe 
za zgodę na organizację wydarzeń 
w dniu 1 września. Podziękowania 
kieruję także do Dowódcy Garni-
zonu, Pana Andrzeja Kozery za po-
moc wojska w tym dniu, związaną 
z transportem. Dziękuję Dyrektoro-
wi Zakładu Gospodarki Komunal-
nej, Pani Małgorzacie Nowakow-
skiej oraz pracownikom Zakładu za 
przygotowanie rynku pod omawiane 
przeze mnie wydarzenie. Nie mogę 
pominąć Pana Rafała Pawlaka i Re-
stauracji Staromiejskiej za propozy-
cję zorganizowania posiłku dla ar-
tystów. Dziękuję przede wszystkim 
pracownikom Grójeckiego Ośrodka 
Kultury za zaangażowanie w swoją 
pracę.

Dyrektor 
Grójeckiego Ośrodka Kultury

Monika Woźniak

Publikujemy treść wystąpienia dyrektor GOK, Moniki Woźniak podczas sesji Rady 
Miejskiej, 28 września, dotyczącego występu zespołu Warszawskie Combo Taneczne, 
który miał miejsce 1 września na grójeckim rynku. 



8 KULTURA

Od 16 października do 13 
listopada w Galerii Grójeckiego 
Ośrodka Kultury dostępna jest 
dla zwiedzających poplenerowa 
wystawa Grupy Plastyków Ziemi 
Grójeckiej. Prace narodziły się 
podczas letnich spotkań, jakie miały 
miejsce  na terenie Pałacu w Małej 
Wsi i Pałacu w Ojrzanowie. 

Grupa Plastyków Ziemi 
Grójeckiej to zbiorowość 
nie tylko artystów, ale 
i przyjaciół, funkcjonują-

cych  pod tą nazwą od 2018 r. (przed-
tem Stowarzyszenie Plastyków Ziemi 
Grójeckiej). 

Artystyczna rodzina
W jej skład wchodzi obecnie 18 ludzi 
sztuki, z których  aktywną działalno-
ścią poszczycić się może 12. Spotka-
nia artystycznej rodziny miały odby-
wać się raz w miesiącu w Galerii GO-
K-u, ale ze względu na stan epidemicz-
ny w kraju nie zawsze się to udawało. 
W Grupie Plastyków Ziemi Grójeckiej 
przeważają osoby malujące, które two-
rzą swe dzieła w dowolnie przez siebie 
wybranej technice. Wykorzystują do 
tego zarówno farby olejne, akwarelo-
we, pastele, ale także ołówek. Oprócz 
malarzy, do grupy należą artyści, któ-
rzy zajmują się fotografią oraz haftem. 

Wernisaż
W piątkowy wieczór, 16 październi-
ka, odbyło się uroczyste otwarcie wy-
stawy poplenerowej Grupy Plasty-
ków Ziemi Grójeckiej. W Galerii Gró-
jeckiego Ośrodka Kultury wystawio-
no prace grupy 12 plastyków, w skład 
której wchodzą: Monika Feliksiak, Eli-
za Gnatowska, Irena Gnatowska, Bo-
żena Grzejszczyk, Jerzy Górecki, Bar-
bara Ignacak, Jolanta Lusa, Daniel No-
wak, Anna Młyniec, Leokadia Podoba, 
Anna Ryszkowska oraz Karolina Wró-
blewska. Zaprezentowane dzieła po-
wstawały w czasie trzech (całodnio-
wych) letnich spotkań w Małej Wsi i  
Ojrzanowie. 
– Były to miłe spotkania, które jed-
nak przez pandemię trudno było zapla-

Natura w ujęciu artystów

nować. Każdy przyniósł swoje prze-
myślenia i wizje. W swoich dziełach 
wszyscy przedstawili swój sposób pa-
trzenia na przyrodę i rzeczywistość – 
relacjonowała Anna Młyniec, prowa-
dząca grupę. 

Integracja i przyjaźń
Uroczyste otwarcie wystawy swoim 
przemówieniem rozpoczęła Daria Pel-
hen, odpowiedzialna za organizację 
i obsługę wydarzeń kulturalnych.
– Ta wystawa pokazuje jedno: tyl-
ko przez integrację i przyjaźń można 
osiągnąć taki efekt. W imieniu swoim 
i dyrektor Grójeckiego Ośrodka Kul-
tury, która nie mogła dzisiaj przybyć, 
gratulujemy wam tego efektu i życzy-
my, żebyście cały czas żyli w przyjaź-
ni, otwarci na sztukę. Jest to przyszłość 
naszej ziemi – powiedziała Daria Pel-
hen. – Jesteście moją radością w tym 
trudnym czasie – dodała. 

Działamy dalej
Głos zabrała także Anna Młyniec, 
mentorka Grupy Plastyków Ziemi 
Grójeckiej. Oprócz podziękowań dla 
przybyłych gości oraz artystów za 
ich pracę, w wystąpieniu nie zabrakło 
również słów uznania dla właścicieli 
Pałacu w Małej Wsi oraz Pałacu w Oj-
rzanowie za uprzejmość, otwartość 

i możliwość pracy na tych obiektach. 
– Mam nadzieję, że mimo trudnych 
warunków spowodowanych pan-
demią, nadal będziemy spotykać się 
i działać – podsumowała. 

Zadowoleni
Sami artyści nie kryli słów zadowo-
lenia z powstałej wystawy, dziękując  
Annie  Młyniec za upór w dążeniu do 
celu. Następnym etapem całej uroczy-
stości było nagrodzenie każdego z au-
torów zaprezentowanych dzieł sym-
boliczną różą. W końcu nadeszła pora 
na podziwianie prac i mały poczęstu-
nek. Przybyli goście chętnie przypa-
trywali się dziełom i dzielili wrażenia-
mi na ich temat.
– Bardzo mnie cieszy, że formy, które 
zostały użyte, nie sprowadzają się tyl-
ko do realistycznego przedstawienia 
pejzażu. Sporo jest takich prac, które 
mają elementy nieoczywiste, ale jed-
nocześnie jest trochę klasyki. W pra-
cach widać grę kolorem, światłem 
i skupienie się na szczegółach – za-
uważył Konrad Kęska, jeden z uczest-
ników wernisażu. 
Kolejną wystawę, będącą owocem 
spotkań artystów z Grupy Plastyków 
Ziemi Grójeckiej, zaplanowano na 
luty przyszłego roku.   

Aleksandra Szymczak

KONCERTY "NIEKLASYCZNE"
– Celem cyklu jest przybliżanie Państwu świata muzyki 
poważnej, w trochę mniej poważny, ale jakże finezyjny i 
humorystyczny sposób – tak w skrócie przedstawia swój 
cykl, prowadzący Dariusz Borkowski-Thiêù.

Artyści, którzy wystąpili 15 października w sali wi-
dowiskowej Grójeckiego Ośrodka Kultury, to 
młodzi i utalentowani muzycy zachwycający swo-
ją wirtuozerią publiczność w Polsce i za granicą.  

Fortepian 
Julia Łozowska (fortepian) urodziła się w 2001 roku w 
Warszawie. Ukończyła z wyróżnieniem Ogólnokształcą-
cą Szkołę Muzyczną II st. im. Zenona Brzewskiego w War-
szawie, teraz studiuje na Uniwersytecie Muzycznym Fry-
deryka Chopina w Warszawie, w klasie fortepianu prof. Jo-
anny Ławrynowicz-Just. Zdobyła liczne nagrody w wielu 
konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, a obec-
nie zakwalifikowała się do XVIII Międzynarodowego Kon-
kursu Chopinowskiego w Warszawie. Koncertowała w naj-
bardziej prestiżowych miejscach na muzycznej mapie Pol-
ski. Wystąpiła jako najmłodsza pianistka podczas Koncer-
tów Chopinowskich w Łazienkach Królewskich oraz w Pa-
łacu Prezydenckim przed Pierwszą Damą.

Saksofon
Łukasz Dyczko (saksofon) urodził w 1997 r. w Gorlicach. 
Ukończył naukę w Państwowej Ogólnokształcącej Szko-
ły Muzycznej II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Ka-
towicach, obecnie jest studentem Conservatoire de Lyon 
pod kierunkiem Jeana Denisa Michata oraz Uniwersyte-
tu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, w klasie 
prof. Pawła Gusnara. Zwyciężał w wielu konkursach o za-
sięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. We wrześniu 
2016 roku, jako reprezentant Polski wybrany w Konkursie 
„Młody Muzyk Roku”, zwyciężył w Eurowizji dla Młodych 
Muzyków, organizowanej przez niemiecką telewizję WDR 
oraz Europejską Unię Nadawców (EBU). Finał tego Kon-
kursu odbył się na placu przed Katedrą w Kolonii i poka-
zany był za pośrednictwem telewizji w wielu krajach Euro-
py. Łukasz jest pierwszym w historii tego wydarzenia zwy-
cięzcą – saksofonistą.

Uczta artystyczna
Artyści uwiedli zgromadzoną na sali publiczność dziełami  
Frederyka Chopina, Henryka Wieniawskiego i Wolfganga 
Amadeusza Mozarta.  
Koncert wspaniały, zaskakujący. Muzycy - niezwykle uta-
lentowani młodzi ludzie. Czas spędzony w towarzystwie 
takich dźwięków to swoiste katharsis w tych trudnych 
pandemicznych, szalonych czasach. Dziękujemy i prosimy 
o więcej! – komentowała na profilu Facebook Grójeckiego 
Ośrodka Kultury, Anna Słobodzin-Cąderek.
Ze względu na zasady reżimu sanitarnego, koncert na 
żywo mogło zobaczyć maksymalnie 63 osoby. Od organi-
zatora dowiedzieliśmy się, że na sali widowiskowej było 
około 40 osób. 
Kolejny koncert planowany jest na 26 listopada.

                    Red.

Rozpoczęliśmy nowy sezon zajęć 
jak zwykle we wspaniałych humo-
rach, pełni zapału i chęci do pra-
cy. Już kolejny rok z  uśmiechem 
poznajemy ciekawostki ze świa-
ta sztuki, a także eksperymentuje-
my, czyli malujemy, rysujemy oraz 
tworzymy prace w rożnych techni-
kach plastycznych. 

Tegoroczny cykl spotkań jest 
wyjątkowy, pełen pozytyw-
nych wibracji i kolorów.  Stawia-

my na pastele, tempery, kredki, grafi-
ty, węgle,  farby akwarelowe i akrylo-
we, ale nie tylko...
Na zajęciach pojawił się batik i 
wszystkie grupy plastyczne mogły 
spróbować tej ciekawej i oryginal-
nej techniki. Malowanie woskiem 
i barwienie tkaniny stało się oka-
zją do stworzenia kolekcji wyjątko-
wych prac.  Ekspresja twórcza, ra-
dość z każdego pociągnięcia pędz-
lem… – tak pracowali zarówno naj-
młodsi (pięcio- sześcioletni) uczest-
nicy warsztatów, jak i młodzież z naj-
starszej grupy. 
Jakie tematy mogą pojawić się przy 
tworzeniu prac batikowych?
Tak naprawdę możemy namalować 
wszystko, co pojawi się w naszej wy-

obraźni, zaczynając od morskich głę-
bin, poprzez wszystkie ulubione 
zwierzęta, a także wspaniałe krajo-
brazy, kwitnące łąki i zachody słońca. 
Nie może zabraknąć abstrakcyjnych 
kompozycji, opowiadających o uspo-
sobieniu i charakterze, pełnych na-

szych wspomnień, niekiedy i marzeń.  
Zapraszam do odwiedzenia oficjal-
nego profilu na Facebooku Takie Tam 
Warsztaty i do obejrzenia wirtualnej 
galerii prac młodych artystów. 

Opiekun zajęć
Agnieszka Kazała 

BARWNE TAKIE TAM WARSZTATY W GOK-U
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Wystawy w Pracowni PAADM
Do 6 listopada w Pracowni PAADM można zobaczyć obra-
zy prezentujące różnorodne zabiegi techniczne pozwalają-
ce ukazać przestrzeń w obrazie. Kolejna, następująca po niej 
wystawa malarstwa i rysunku jest dedykowana miłośnikom 
zwierząt. 

Ekspozycja pt. „Świat Przedstawiony 3” prezentuje różne spo-
soby uzyskiwania efektów przestrzennych na dwuwymiaro-
wej płaszczyźnie. Uczestniczy warsztatów w Pracowni PAADM 
zmagali się z wyzwaniem,  jakie niesie ze sobą m.in. zastoso-
wanie perspektywy przestrzennej i malarskiej.  Natężenie wa-
loru w tle, czy odpowiednio dobrana kolorystyka obiektów, to 
ważne aspekty w tworzeniu perspektywy, która jest de facto 
środkiem wyrazu artysty wzbogacającym dzieło. Warto wziąć 
pod szczególną uwagę znaczenie przestrzeni jako jakości po-
znawczej, która w pewien sposób łączy doświadczenie we-
wnętrzne ze światem rzeczy. W wyniku takiego spotkania po-
wstały formy przedstawieniowe, tj. pejzaże, martwe natury 
i postaci ludzi. Każda praca jest unikalna, ponieważ przekazu-
je indywidualny sposób postrzegania danego motywu przez 
poszczególnych twórców. 
Autorzy prac: Zosia Brzezińska, Lena Dulemba, Wiktoria Jano-
ta, Iga Jaworska, Wiktoria Katus, Zosia Karas, Maria Kraj, Zo-
sia Kraj, Julia Macierzyńska, Zuzia Marczyk, Oliwia Muszyńska, 
Kasandra Sadkowska, Rasima Shukurova, Zuzia Siennicka.

Motyw zwierząt
Podejmowanie tematów związanych ze światem zwierząt 
w sztukach wizualnych to animalistyka. Są to często przedsta-
wiania scen rodzajowych z udziałem zwierząt. Autorzy wysta-
wy pt. „Świat Przedstawiony 4” tworzyli swoje prace z ogrom-
nym zaangażowaniem, biorąc pod uwagę m.in. proporcje 
i struktury w oddaniu szczególnych cech zwierzaka, jak np. 
wrażenie miękkości sierści. Część obrazów wręcz poświęca-
ją swoim pupilom, co znacząco wpłynęło na emocjonalny wy-
miar prac. Na wystawę zapraszam już teraz, będzie dostępna 
dla Państwa w Pracowni PAADM już od 9 listopada.

Wystawy czynne od poniedziałku do czwartku w godz: pon. 
16:00 - 20:00, śr. 17:00 - 20:00, czw. 14:00 - 20:00 w Pracowni 
Artystycznej PAADM, ul. Bankowa 3/7 (wejście od podwórka, 
2 piętro) w Grójcu.                                                 Anna Merska-Mitan

NASZE WYSTAWYŻyć się chce

Alicji Majewskiej i Wło-
dzimierza Korcza niko-
mu przedstawiać nie trze-
ba. Niedawno obchodzi-

li 45-lecie współpracy artystycznej. 
Mimo tych lat wspólnie spędzonych 
na scenie nie nudzą się sobą ani nie 
nudzą widzów. W naturalny, niewy-
muszony sposób bawią publiczność 
swoimi dialogami, a czasem zachę-
cają do refleksji. 
Alicja Majewska, goszcząc 8 paź-
dziernika w Grójeckim Ośrodku Kul-
tury, zaśpiewała swoje najsłynniejsze 
piosenki, „Być kobietą” oraz „Od-
kryjemy miłość nieznaną” (jak po-
wiedziała widzom w Grójcu, „Dobra 
piosenka to znana piosenka”), a tak-
że najnowsze i równie piękne utwo-
ry, które znalazły się na płycie „Żyć 
się chce”. 
– Cieszę się nią i chwalę – podkreśla-
ła artystka, mówiąc o płycie.
Widzowie byli zachwyceni nie tylko 
pięknym głosem Alicji Majewskiej 
oraz wyborną muzyką Włodzimie-
rza Korcza. Oboje podczas występu 
prowadzą także zabawne dialogi peł-
ne anegdotek z ich życia artystyczne-
go. Grójczanom opowiedzieli choć-
by taką związaną z tworzeniem seria-
lu „07, Zgłoś się!” czy o współpracy 
z Arturem Andrusem. 
Słynnemu scenicznemu duetowi to-

warzyszył Warsaw String Quar-
tet, czwórka wirtuozów instrumen-
tów smyczkowych. Kwartet przypo-
mniał widzom między innymi temat 
ze wspomnianego serialu „07, Zgłoś 
się!” (utwór napisał Włodzimierz 
Korcz).
Po koncercie od dyrektor Grójeckie-
go Ośrodka Kultury Moniki Woźniak 
oraz burmistrza Dariusza Gwiazdy 
artyści otrzymali kwiaty.  
Podczas koncertu zbierane były pie-
niądze dla ciężko chorej Elżbie-
ty Najdek, długoletniej pracowni-
cy Miejsko-Gminnego Ośrodka Po-

mocy Społecznej w Grójcu. Kobie-
ta od kilku lat walczy z rakiem. Nie-
stety, jej stan jest bardzo ciężki. Koszt 
leczenia, zakupu środków higienicz-
nych, opatrunków przekracza możli-
wości finansowej jej rodziny. Można 
pomóc pani Elżbiecie, wpłacając pie-
niądze na zbiórkę. By odnaleźć zbiór-
kę, wystarczy w wyszukiwarce wpi-
sać „Fundacja Alivia Elżbieta Naj-
dek”. Kliknięcie w pierwszy wynik 
wyszukiwania, przekieruje na stronę, 
poprzez którą można uiścić dobro-
wolny datek. 

Dominik Górecki
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Radość, optymizm, elegancja, chwile szczerego śmiechu i głębokiej zadumy, czyli 
wspaniały występ Alicji Majewskiej, Włodzimierza Korcza oraz Warsaw String Quartet 
na scenie Grójeckiego Ośrodka Kultury.

Alicja Majewska: miejmy wiarę i nadzieję!
Z gwiazdą polskiej sceny Alicją Majewską rozmawia Dominik Górecki.

W jednym z wywiadów wspomnia-
ła Pani, że energię do występów daje 
zapotrzebowanie na Pani twórczość. 
To prawda, że ludzie potrzebują tak 
wspaniałego głosu i muzyki. Nieste-
ty, w ostatnim czasie, ze względu na 
pandemię, koncerty są odwoływane. 
Co w takiej sytuacji czuje artysta? 
Mam wielką satysfakcję z tego, że lu-
dzie kupują płyty, przychodzą na kon-
certy, że wystąpiliśmy już parokrot-
nie w niedawno powstałych, świet-
nych salach koncertowych. To wszyst-
ko niesie nas jak na skrzydłach. Wy-
maga to od nas wiele energii i kondy-
cji. Szczęśliwie mam siłę, a głos – od-
pukać – nie szwankuje. Ale na pew-
no okres od połowy marca do poło-
wy czerwca, kiedy w ogóle nie wy-
stępowaliśmy, był dla nas trudny. Na 
początku przecież nie mogliśmy się 
ze sobą kontaktować. Włodzimierza 
Korcza nie widziałam przez 2,5 mie-
siąca. W takich sytuacjach umyka ten 
aspekt życia, który nas napędza i budu-
je. Z drugiej jednak strony brak wystę-
pów to dla ogromnej części środowi-
ska problem w kwestiach bytowych. 
Pracowałam wiele lat i miałam moż-
liwość coś sobie odłożyć, ale np. eki-
py techniczne, które przez pół roku nie 
pracowały, znalazły się w fatalnej sy-
tuacji. Niestety, za chwilę znów nastą-
pi przerwa.  

Od 45 lat współpracuje Pani z Wło-
dzimierzem Korczem. Widać, że się 
państwo lubicie, ale przez taki kawał 
czasu można się sobą znudzić. Jak 
Państwo to robią, że nie nudzicie się 
sobą i nie nudzicie widzów?
Najważniejsze, że nie nudzimy wi-
dzów. Nie mamy wyjścia, jesteśmy na 
siebie skazani (śmiech). Ja zresztą nie 
wyobrażam sobie współpracy z innym 
kompozytorem. Zresztą nie ma drugie-
go takiej osoby, która napisze piosen-

kę, nauczy, zaaranżuje. Dobrze pracuje 
się z osobą, która tyle potrafi. Myślę, że 
wytrzymujemy ze sobą, bo mamy po-
dobny stosunek do wielu spraw życio-
wych. Ale kłócimy się i nie raz na sie-
bie wrzeszczymy. Na szczęście, każde 
z nas ma swój dom, gdzie możemy po 
prostu od siebie trochę odpocząć.

Wzięła Pani udział w projekcie 
„The Voice Senior”. Dla uczestni-
ków stał się wielką szansą na speł-
nienie marzeń. Ale ja zapytam o to, 
co dał Pani ten program?
Poczucie wspaniałej atmosfery, kli-
matu i poznanie wielu życiorysów. 
W programie biorą udział ludzie doj-
rzali. Każdy z nich ma swój bagaż do-
świadczeń. Można poznać ich drogi. 
Są to przecież osoby bardzo utalen-
towane, którym czasem coś po pro-
stu nie wyszło. Jedni zarabiali na ży-
cie śpiewaniem, w innych ten śpiew 
gdzieś przez wiele lat drzemał. Cie-
szę się, że taki program powstał, bo 
dał on szansę tym najodważniejszym. 
Był po prostu ciekawy, gdyż pokazał 

różnorodność charakterów i talentów. 
Do drugiej edycji zgłosiła się ogrom-
na liczba uczestników.
Występ w jury jest dla mnie stresują-
cym doświadczeniem. Nie przepadam 
za byciem jurorką. Wcześniej ocenia-
łam młodzież, ale z nimi jest nieco ina-
czej, ponieważ młodzi ludzie mają 
przed sobą wiele szans. A dla osób star-
szych ta przygoda ze sceną często koń-
czy się za szybko.

Państwa utwory są pełne optymi-
stycznych przesłań. Które przesła-
nie z Pani piosenek chciałaby Pani 
zostawić mieszkańcom Grójca? 
Spotykamy się w szczególnym dniu 
[tuż przed ponownym wejściem w ży-
cie nowych obostrzeń – red.], więc 
zastosuję slogan. „Zaśpiewamy to 
w słońcu / Zaśpiewamy to w deszcz 
/ Przyjdzie czas przecież w końcu / 
Że będzie lepiej, niż jest”. Wierzmy 
w to, że będzie lepiej i róbmy swoje. 
A w kwestii epidemii ważna jest dys-
cyplina i niebagatelizowanie zagroże-
nia. Miejmy wiarę i nadzieję, żyjmy! 
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Sami sobie, czyli kilka słów o belskich ludowcach
8 października 2020 r., w 80. rocznicę zaprzysiężenia Franciszka Kamińskiego  na komendanta Batalionów Chłopskich,  spotkaliśmy się  przed 
pomnikiem Organizatorów Ruchu Ludowego i Społecznego w Belsku Dużym. Głaz, stojący do 1985 r. na skwerze przed remizą OSP, przypomina 
nam, że historię ziemi belskiej i Polski tworzyli nie tylko Zbierzchowscy, Waliccy, Lubomirscy czy Morawscy, ale także Janotowie, Jaskólscy, 
Kowalczykowie, Noczniccy, Skorupscy, Szewczykowie, Wiewiórowie, Żółcikowie i inni chłopi, których potomkami są dzisiejsi sadownicy. 

Chłopom przez wieki od-
mawiano prawa do by-
cia człowiekiem i Po-
lakiem, prawa do zie-

mi, prawa do nauki itd. W wyni-
ku uwłaszczenia 1864 r. gospoda-
rowali już na własnych schedach, 
więc mieli odwagę powiedzieć: 
„Dość tego poniżania. Nie jeste-
śmy zwierzętami, tylko ludźmi. 
Sami sobie zbudujemy kraj”. 

Zaraniarze
„Sami sobie” to jedno z głównych 
haseł ruchu zaraniarskiego. Wy-
krystalizował się on w pierwszej 
dekadzie XX stulecia wokół tygo-
dnika wydawanego w Warszawie, 
zatytułowanego – na wniosek To-
masza Nocznickiego, mieszkań-
ca Belska Dużego, ojca „chłop-
skiego oświecenia” w Grójeckiem  
–  „Zaranie”. Gazeta ta, ukazują-
ca się w latach 1907-1915, stała 
się symbolem chłopskiego buntu 
wobec feudalnego myślenia, po-
kutującego jeszcze w wielu gło-
wach. Nic dziwnego, że Nocznic-
ki i jego duchowi uczniowie, za-
silający ją artykułami, w których 
bez ogródek mówili o tym, co ich 
boli,  a także kolportujący ją na te-
renie gminy, znaleźli się na cenzu-
rowanym. Oni jednak  robili swo-
je, dla siebie i dla wsi, wysuwając 
ciekawe inicjatywy podczas ze-
brań gminnych w rewolucyjnych  
latach 1905-1907, dokształcając  
się drogą samouctwa, zakładając  
kółko rolniczo-ogrodnicze i mle-
czarnię spółdzielczą, sadząc jabło-
nie – jako gwarant poprawy bytu 
już tu – na ziemi, a nie w niebie 
– czyli dopiero po śmierci.

Świadomi i silni
Podczas I wojny światowej zara-
niarze  nie bali się głośno mówić 
o niepodległości Polski. Wielu 
z nich, np. Andrzej Żółcik (rocz-
nik 1869) z Belska, wstąpiło do 
Polskiej Organizacji Wojskowej, 
uczestnicząc 11 listopada 1918 r. 
w akcji rozbrajania Niemców.  Już 
wtedy belscy ludowcy stanowi-
li skonsolidowaną siłę politycz-
ną, a do tego skuteczną. Tomasz 
Nocznicki, podrzutek z warszaw-
skiego Szpitala Dzieciątka Jezus, 
wychowanek podbelskiej wsi, sa-
mouk z  uniwersytecką erudycją, 
został ministrem tzw. rządu lu-
belskiego, a Andrzej Żółcik, jego 
przyjaciel  – pierwszym starostą 
powiatu grójeckiego.  
– Chamy ze wsi rządzą – markoci-
li mieszczanie i ziemianie, którzy  
niespełna dwa lata później, w lip-
cu 1920 r., gdy premierem Rządu 
Obrony Narodowej został gospo-
darz z Wierzchosławic, komplet-
nie już zaniemówili. 

Rozdrobnieni
Bez chłopskiej krwi przelanej na 
polach bitew roku 1920 nie by-
łoby wolnej Polski, a może i Eu-
ropy.  Nasi  zaraniarze, już jako 
członkowie radykalnego PSL 
„Wyzwolenie”, startowali w wy-
borach do Sejmu RP, udzielali się 
w samorządzie gminnym i po-
wiatowym, na polu spółdzielczo-
ści. Tomasz Nocznicki został po-
słem oraz senatorem, Andrzej Żół-

cik zaś członkiem Wydziału Po-
wiatowego w Sejmiku w Grój-
cu. Młodzież ludowa miała do 
wyboru możliwość samorealiza-
cji w organizacjach  wywodzą-
cych się z jednego pnia, choć ry-
walizujących ze sobą, mianowi-
cie w  opozycyjnym w stosunku  
do władz sanacyjnych – Związku 
Młodzieży Wiejskiej „Wici” RP  
oraz w prosanacyjnym – Central-
nym Związku Młodzieży Wiej-
skiej „Siew”. Stefan Szewczyk, 
urodzony w 1911 r. w Belsku Ma-
łym, mieszkaniec Złotej Góry, stał 
na czele powiatowych struktur 
„Wici”, a Stefan Pachocki, uro-
dzony w 1914 r. we wsi Piecho-
cin (dziś przysiółek wsi Budzi-
szynek) pod Chynowem, miesz-
kaniec Belska Dużego, należał 
do czołowych działaczy „Siewu” 
w powiecie. Starsi i młodsi ludo-
wcy  robili dużo na rzecz gospo-
darczo-społecznego oraz kultural-
nego rozwoju wsi, ale słabością 
ruchu ludowego było jego roz-
drobnienie. 

Razem przeciw sanacji
W międzyczasie Polska pomajo-
wa, dzieło Marszałka Piłsudskie-
go i jego wiernych podkomend-
nych, okazała się państwem o rzą-
dach autorytarnych. Wiele o Dru-
giej RP mówi fakt, że trzykrot-
ny premier, Wincenty Witos, któ-
ry w 1920 r. ratował kraj przed 
bolszewicką nawałą, po procesie 
brzeskim udał się na emigrację 
do Czechosłowacji, aby stamtąd 
prowadzić walkę ze „znienawi-
dzoną dyktaturą”. Na to wszyst-
ko nałożył się wielki kryzys go-
spodarczy lat 1929-1935, który 
w sposób szczególny ugodził wła-
śnie w naszą wieś. Walkę z sana-
cją, w imię demokracji i popra-
wy sytuacji gospodarczej,  wypi-

sało na swoim sztandarze Stron-
nictwo Ludowe. Powstało ono 
w 1931 r. w wyniku zjednoczenia 
PSL „Piast”, PSL „Wyzwolenie” 
i Stronnictwa Chłopskiego. Bel-
scy ludowcy gremialnie  wstąpili 
do SL. Adolf Korczak, urodzony 
w 1892 r. w Belsku Dużym, go-
spodarujący w Skowronkach, do-
świadczony działacz ludowy, ma-
jący kontakty z przebywającym 
na emigracji Witosem, należał do 
władz naczelnych Stronnictwa, 
a Stefan Szewczyk, wspomnia-
ny już wiciarz, kierował Stronnic-
twem na szczeblu powiatu, zosta-
jąc także, co należy uznać za suk-
ces ludowców, prezesem Okręgo-
wego Towarzystwa Organizacji 
i Kółek Rolniczych. Właśnie oni 
wraz z kolegami z gminy Komor-
niki organizowali w powiecie gró-
jeckim  w 1935 r. bojkot wybo-
rów parlamentarnych, a w 1937  
strajk chłopski. Za udział w straj-
ku, w czasie którego od kul po-
licji w Polsce zginęło ponad 40 
potomków biblijnego „Chama”, 
na karę więzienia skazani zosta-
li m.in. Antoni Dębski (rocznik 
1911) spod Tarczyna, wiciarz, 
członek  powiatowych władz SL, 
oraz Ludwik Skowron (rocznik 
1917) z Łęczeszyc, wiciarz, dzia-
łacz SL. 

Konspiratorzy 
Gdy we wrześniu 1939 r. nie-
chlubnie skończyła swoje rzą-
dy sanacja, przed chłopami  sta-
nęła konieczność walki z oku-
pantem niemieckim, co oznacza-
ło współudział w tworzeniu pol-
skiego państwa podziemnego. SL, 
na podstawie decyzji Centralne-
go Kierownictwa Ruchu Ludowe-
go, rozpoczęło działalność kon-
spiracyjną jako Stronnictwo Lu-
dowe „Roch” (Ruch Oporu Chło-

pów). W Grójeckiem władze „Ro-
cha” zostały opanowane przez lu-
dowców z gminy Belsk. Tzw. 
trójkę powiatową od maja 1940 r. 
tworzyli: Stefan Szewczyk („Ma-
teusz”) – przewodniczący, Ste-
fan Pachocki („Lewy”) i Adolf 
Korczak („Zagłoba” ) – członko-
wie. W 1942 r. Szewczyk wszedł 
w skład Powiatowej Delegatu-
ry Rządu jako jeden z zastępców 
przewodniczącego. Trójki „Ro-
cha” powstały także w większości 
gmin powiatu. W gminie Belsk 
Stronnictwem kierowali: Franci-
szek Janota („Pług”) – przewod-
niczący, Henryk Leduchowski 
(„Osa”) i Jan Woźniak („Kaziek”) 
– członkowie. Z kolei w groma-
dach, czyli dawnych kołach SL, 
konspirowali: Władysław Janota 
(„Kula”) – przewodniczący w Ja-
rochach, Kazimierz Soczyński 
– przewodniczący w Widowie, 
Władysław Milczarek – przewod-
niczący w Lewiczynie, Piotr Ja-
kubczak – przewodniczący w Za-
borowie. Działacze „Rocha” reda-
gowali, wydawali i kolportowali 
konspiracyjne pisemko „Kłosy”, 
w którym zamieszczano głów-
nie wiadomości pochodzące z na-
słuchu radiowego prowadzonego 
w zabudowaniach Skorupskiego 
w Małej Wsi. W konspiracyjnym 
Ludowym Związku Kobiet dzia-
łały m.in. Waleria Szewczyk, Kla-
ra Skorupska, Julianna Tul i Anna 
Pachocka. 

Chłopskie wojsko
Początkowo ludowcy zasilali sze-
regi Związku Walki Zbrojnej (od 
14 lutego 1942 r. – Armii Krajo-
wej). Wreszcie, widząc, że więk-
szość partii politycznych powo-
łuje jakieś organizacje militar-
ne, zdecydowali się na utworze-
nie Chłopskiej Straży, tzw. „Chło-
stry”, z czasem przechrzczonej 
na Bataliony Chłopskie. 8 paź-
dziernika 1940 r. na komendanta 
BCh zaprzysiężony został Franci-
szek Kamiński („Zenon Trawiń-
ski”). W zakonspirowanej struk-
turze BCh powiat grójecki stano-
wił Obwód nr 8, podporządkowa-
ny Okręgowi II (Warszawa Wo-
jewództwo). W komendzie gró-
jeckiego obwodu BCh pierw-
sze skrzypce grali działacze SL 
„Roch” z gminy Komorniki, a na-
stępnie z Grójca i gminy Belsk.  
Komendantem został Antoni 
Dębski („Bronisław Lasocki”), 
jego zastępcą – Stanisław Perzy-
na („Kołodziej”), zaopatrzeniow-
cem  – Feliks Krześniak (”Kost-

ka”), szefem łączności i kolporta-
żu – Henryk Rak („Ryba”), sze-
fem wyszkolenia – Piotr Du-
dek, komendantem Oddziałów 
Specjalnych – Ludwik Skowron 
(„Kubiniec”), członkiem zaś Ste-
fan Szewczyk („Mateusz”), szef 
powiatowego „Rocha”. Punkty 
kontaktowe „Rocha” i BCh znaj-
dowały się m.in. w biurze Kasy 
Stefczyka i w sklepie Spółdziel-
ni Spożywców Wieśniak w Grój-
cu, a także w prywatnym sklepie 
spożywczym Stefana Pachockie-
go w Belsku. Na terenie Obwodu  
nr 8 BCh liczyły około 200-250  
żołnierzy, zazwyczaj słabo uzbro-
jonych. W latach 1942-1944 prze-
prowadzili oni 12 akcji przeciw 
ekonomicznej grabieży wsi, 15 
akcji skierowanych przeciw apa-
ratowi administracyjno-policyjne-
mu okupanta oraz 12 akcji prze-
ciwko niegodnie zachowującym 
się. W czasie wojny zginęło około 
35-37 ludowców związanych ze 
SL „Roch” oraz BCh, w tym Mie-
czysław Kaczyński z Gładkowa 
pod Tarczynem, przewodniczący 
trójki politycznej „Rocha” w gmi-
nie Komorniki, aresztowany 10 
stycznia 1943 r. podczas przewo-
żenia kolejką grójecką konspira-
cyjnej prasy ludowej, zamordo-
wany tego samego dnia przez ge-
stapo w Grójcu, od 1966 r. patron 
PSP w Pracach Małych. 

Robili, co mogli
W belskiej gminie BCh kierowa-
li: Stanisław Skorupski z Małej 
Wsi – komendant, Ludwik Skow-
ron („Kubiniec”) z Łęczeszyc – do-
wódca oddziału specjalnego, S. 
Kowalczyk z Belska – zastępca ko-
mendanta. Oddziały, liczące około 
56 żołnierzy, zawiązały się w Bel-
sku Dużym, Belsku Małym, Łę-
czeszycach, Borutach, Lewiczy-
nie, Widowie i Zaborowie. Dowo-
dzili nimi: Józef Jasiński, Stanisław 
Blaźnik, Henryk Sobczak, Józef 
Katana („Zegar”), Władysław Ja-
nota („Kula”), Józef Wasiak, Kac-
per Woźniak,  Tadeusz Soczyń-
ski („Rozważny”). Cóż, nie toczyli 
partyzanckich bojów, ale robili, co 
mogli, w danym miejscu i czasie. 
W gorących dniach powstania war-
szawskiego, na polecenie Tadeusza 
Ilczuka, komendanta warszawskie-
go obwodu BCh, w gminie Belsk 
zorganizowano zbiórkę żywności 
dla kuchni Rady Głównej Opie-
kuńczej w Zalesiu koło Piaseczna  
oraz ewakuowanego z Warszawy 
do Konstancina Szpitala św. Ducha 
– w sumie cztery wagony. 

Trwały ślad
W styczniu 1945 r. skończyła się 
okupacja niemiecka, a zaczęła 
nowa epoka, pełna dramatycznych 
zwrotów akcji. Nasi bohaterowie 
znów podjęli rękawicę. Pokazali, 
już pod innym szyldem, że w każ-
dych czasach, jak się chce, moż-
na – wspólną pracą – coś zrobić 
zarówno dla dużej, jak i małej oj-
czyzny. Pozostawili po sobie liczne 
pamiątki, np. szkoły, banki czy re-
mizy, obok których przechodzimy 
zwykle nieświadomi tego, że są to 
ich dzieła.                

Remigiusz Matyjas

Stefan Pachocki (z prawej) na spotkaniu z generałem Franciszkiem Kamińskim, 1994 rok.
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Wyjaśniali sprawę bestialskiego 
morderstwa ks. Popiełuszki. 
Zginęli koło Białobrzegów, 
sprawę wypadku badał sąd 
w Grójcu.

Nad ranem 30 listopada 
1994 r. na szosie koło 
Białobrzegów cięża-
rówka zjeżdża na prze-

ciwległy pas i uderza w samochód 
jadący od strony Krakowa. Pasa-
żerowie i kierowca auta osobowe-
go giną na miejscu. To dwaj głów-
ni i doświadczeni funkcjonariusze 
Biura Śledczego MSW, którzy wy-
jaśniali sprawę morderstwa ks. Je-
rzego Popiełuszki, podpułkownik 
Stanisław Trafalski i major Wie-
sław Piątek oraz ich kierowca. 
– Śmierć Trafalskiego i Piątka 
w Białobrzegach nie była przypad-
kowa – mówi w rozmowie z „Ży-
ciem Grójca” Piotr Litka, doku-
mentalista, autor książek o mę-
czeństwie ks. Jerzego.Kapłan zo-
stał uprowadzony 19 paździer-
nika 1984 r., a następnie torturo-
wany i zamordowany. Na przeło-
mie 1984 i 1985 r. oficerowie SB: 
Grzegorz Piotrowski, Leszek Pęka-
la i Waldemar Chmielewski otrzy-
mali długoletnie wyroki więzienia 
za porwanie, torturowanie i zabój-
stwo księdza. 
Trafalski i Piątek do Warszawy wra-
cali z Krakowa i Tarnowa. 
– W Krakowie sprawdzali powiąza-
nia Grzegorza Piotrowskiego z miej-
scową esbecją. W styczniu 1983 r. 
Piotrowski wykonywał tam zadania 
związane z prowokacją w mieszka-
niu ks. Andrzeja Bardeckiego. A Tar-
nów to miejsce, gdzie przed przej-
ściem do Warszawy pracował Le-
szek Pękala. Trafalski i Piątek wieźli 
dokumenty i notatki, które nie poja-
wiły się na procesie w sprawie upro-

wadzenia i śmierci ks. Jerzego. Ni-
gdy też nie ujawniono ich opinii pu-
blicznej – twierdzi Litka.
Major Piątek kierował specjalną 
grupą operacyjną Biura Śledczego 
MSW, która badała sprawę morder-
stwa kapelana Solidarności. Przesłu-
chiwał najważniejszych świadków 
w sprawie, m.in. nurka, który odna-
lazł ciało kapłana.

Kierowca ciężarówki
– Bardzo pospiesznie ich pocho-
wano, nie przeprowadzono sekcji 
zwłok. Wiadomo tylko z akt sprawy 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy 
w Grójcu, że Trafalski i Piątek mieli 
dość duże stężenie alkoholu we krwi; 
być może zostali uroczyście poże-
gnani w przeddzień tragedii przez ko-
legów z Krakowa. Natomiast młody 
kierowca, który prowadził służbowy 
samochód MSW, był trzeźwy – pod-
kreśla Litka.

Sprawa sądowa
– Kierowcę ciężarówki, 22-letnie-

go Edward Ł., który najechał na 
auto z esbekami, skazano na karę 
trzech lat więzienia. Poszedł sie-
dzieć, ale nie wrócił z jednej z prze-
pustek i słuch o nim zaginął – doda-
je dziennikarz. 

Długie ręce KGB 
O bestialskiej zbrodni na duchow-
nym rozmawiałem z wieloma oso-
bami, które zajmowały się wyja-
śnianiem sprawy. Jedną z nich był 
śp. Jan Olszewski, oskarżyciel po-
siłkowy w procesie zabójców ks. 
Jerzego.
– Rzeczywistą wiedzę na temat 
zabójstwa mają żyjący sprawcy – 
stwierdził były premier. 
W sprawie jest szereg rzeczy do 
wyjaśnienia.
– Na przykład, kto wydał dyspozy-
cje dotyczące porwania i zamordo-
wania kapłana, z kim się kontakto-
wali sprawcy podczas zdarzenia. Są 
elementy wskazujące, że byli obser-
wowani – mówił Olszewski. Gru-
pa Piotrowskiego podczas porwa-
nia księdza była obserwowana przez 
funkcjonariuszy Wojskowej Służ-
by Wewnętrznej. Dlaczego wywiad 
wojskowy obserwował funkcjona-
riuszy SB?
– Przypuszczam, że szef MSW, 
Kiszczak, chciał mieć niezależną 
kontrolę nad przebiegiem wydarzeń 
i działalnością ekipy Piotrowskiego. 
Niewyjaśnionym elementem spra-
wy jest to, kto Piotrowskiemu wy-
dawał dyspozycje – wyjaśniał me-
cenas. 
Czy było to sowieckie KGB? 
– To jest prawie pewne – stwierdził 
z przekonaniem Olszewski.

Spotkał mordercę 
Dotarłem również do legendarne-
go spikera Legii Warszawa Wojcie-
cha Hadaja, o którym wiedziałem, 

Jeszcze raz o śmierci ks. Popiełuszki że spotkał Piotrowskiego na począt-
ku lat 90. w pociągu relacji Warsza-
wa-Łódź. Piotrowski oficjalnie od-
bywał wtedy karę więzienia za za-
bójstwo ks. Popiełuszki.
 – Spotkałem mordercę ks. Popie-
łuszki na wolności, kiedy odbywał 
karę więzienia. Byłem wtedy dzien-
nikarzem „Sztandaru Młodych” i je-
chałem na mecz Widzewa. W jed-
nym z przedziałów pierwszej klasy 
siedział samotny mężczyzna. Posta-
nowiłem się dosiąść, gdy zoriento-
wałem się, że znam jego twarz. Za-
cząłem udawać, że szukam miejsca 
w wagonie, poszedłem do przodu, 
wróciłem się i znowu mu się przyj-
rzałem. Widział, że patrzę się na nie-
go i zaczął się dziwnie zachowy-
wać. Pojawił się konduktor. Zapyta-
łem go, czy mógłby zerknąć na tego 
człowieka, bo na 90 proc. to morder-
ca Popiełuszki, Grzegorz Piotrow-
ski. Konduktor popatrzył na mnie 
jak na idiotę i powiedział: „On sie-
dzi w więzieniu”. Odpowiedziałem: 
„Powinien, ale jedzie naszym pocią-
giem” – wspominał Hadaj. Konduk-
tor sprawdził i potwierdził. 
– Wszedłem do przedziału i powie-
działem do niego: pan jest Piotrow-
ski, morderca księdza Popiełuszki. 
Jedzie pan do rodziny w Łodzi – do-
dał. 
Nie przyznawał się, kim jest, ale po-
prosił dziennikarza, żeby nie infor-
mował, kim jest. 
– Nie miałem wątpliwości, przy-
znał się! Kiedy pociąg zatrzymał 
się na stacji Łódź Fabryczna, ob-
serwowałem go przez okno. Wy-
siadł i czule przywitał się z kobietą, 
która na niego czekała, to była jego 
żona – mówił Hadaj, który swoje 
odkrycie potwierdził w więzieniu 
na ul. Rakowieckiej w Warszawie, 
gdzie funkcjonariusz SB odbywał 
karę za zabójstwo. 
– Fortelem udało mi się wycią-
gnąć od "klawisza" informację, że 

w dniu, w którym spotkałem Pio-
trowskiego w pociągu, on miał dy-
żur i wypuszczał go na 48-godzin-
ną przepustkę. Miałem potwierdze-
nie, chociaż  od początku wiedzia-
łem, że to Piotrowski – podkreślił. 

Mity i kłamstwa 
Wokół porwania i zabójstwa ks. 
Popiełuszki narosło wiele niepraw-
dziwych legend. 
– Nie jest prawdą, że księdzu Je-
rzemu wyrwano język. Rozma-
wiałem o tym z mecenasem Ja-
nem Olszewskim, który asystował 
przy sekcji zwłok. Widziałem rów-
nież zdjęcia z sekcji księdza i abso-
lutnie taki fakt nie miał po prostu 
miejsca. Księdza Jerzego mocno 
pobito, miał liczne obrażenia twa-
rzy i w okolicach głowy, ale język 
był cały. Każdego roku, przy oka-
zji rocznicy śmierci kapelana So-
lidarności, pojawiają się sensacyj-
ne informacje na temat okoliczno-
ści jego śmierci. Wypowiadają je 
ludzie, którzy chcą błysnąć w In-
ternecie, ale nie znają komplet-
nie sprawy i dokumentów, które są 
przecież od lat dostępne w archi-
wach – ubolewa Piotr Litka.

Tomasz Plaskota

Ksiądz Jerzy Popiełuszko

Wojciech Hadaj  podczas wizyty w Grójcu.

Przy okazji obchodów 100. 
rocznicy Bitwy Warszawskiej 
przypomniano sprawę jeńców 
sowieckich 1920 r., przez 
długie lata zamiataną przez 
nas pod dywan, a wyciągniętą 
przez stronę rosyjską po 
roku 1990 r. i mającą być, jej 
zdaniem, równoważnikiem 
albo wytłumaczeniem genezy 
zbrodni katyńskiej. Rosyjskie 
media ogłosiły, że w polskiej 
niewoli poniosło śmierć 40-80 
tysięcy czerwonoarmistów, 
uznając, że stało się 
to w wyniku celowej 
eksterminacji. Według ustaleń  
polsko-rosyjskiej komisji 
historycznej, w obozach  
zmarło 16-18 tys. jeńców, 
przede wszystkim  z powodu 
epidemii chorób zakaźnych, 
wybuchających w warunkach 
wojennej biedy.

Dużo tutaj bieżącej 
polityki, a  histo-
ria, jako to histo-
ria, zwyczajnie  nie 

jest czarno-biała. Wśród Pola-
ków zdarzali się zwyrodnialcy, 
którzy bili jeńców przy pomo-
cy narzędzi zrobionych z dru-
tu kolczastego. A ci ostatni nie 
byli aż tak zatwardziałymi ko-
munistami, jak zwykliśmy są-
dzić. Ciekawe światło na ich 
losy rzucają dokumenty archi-
walne  gminy Belsk. 

Prawosławni komuniści
Otóż jesienią 1920 r. co najmniej 
kilkudziesięciu jeńców sowiec-
kich, głównie z obozu w Rem-
bertowie, pracowało w majątkach 
ziemskich w okolicach Belska, 
przede wszystkim w Małej Wsi 
księcia Zdzisława Lubomirskie-
go. Przeważali wśród nich  mło-
dzi mężczyźni, niekiedy w wieku 
naszych gimnazjalistów  czy stu-
dentów walczących w szeregach 
Armii Ochotniczej, deklarujący 
wiarę prawosławną, o czym chy-
ba – dla ich dobra – nie doniesio-
no Leninowi.

Na koszt gminy Belsk
Wyczerpani psychofizycznie, za-
suwający od świtu do nocy na fol-

Jedna z wielu mogił, których już nie ma

warkach w Belsku i Starej Wsi, 
nieprzesadnie żywieni, zapada-
li na zdrowiu. Zważywszy na to, 
że  nastroje polityczne na prowin-
cji, zwłaszcza wśród służby fol-
warcznej, były dość rewolucyjne, 
można przypuszczać, że jacyś au-
tochtoni sympatyzowali z nimi po 
linii ideologicznej albo po ludz-
ku im współczuli.  Najbardziej 
budujący jest fakt, co zresztą sta-
nowić może przyczynek do pol-
sko-rosyjskiego sporu o jeńców, 
przyczynek dla nas pozytywny, że 
w przypadku choroby kierowano 
ich  do Szpitala św. Piotra w Grój-
cu  i do jednego ze szpitali war-
szawskich, a  tzw. koszty kuracyj-
ne opłacała gmina Belsk. Gdyby 
prowadzono planową ekstermina-

cję, trafialiby pod fachową opiekę 
lekarską?! 

Pacjenci dra Zaleskiego
Doktor Bolesław Zalewski, dyrek-
tor grójeckiego szpitala, nie prze-
czuwający, że kiedyś jego nazwi-
sko znajdzie się na liście katyń-
skiej,  w październiku i listopadzie 
1920 r.  z troską zajmował się nie-
codziennymi  pacjentami, nie pa-
trząc na narodowość, wiarę czy 
ideologię. Byli wśród nich: Mi-
chaił Aleksandrow, Piotr Bubnow, 
Aleksander Iwanow, Włodzimierz 
Jegorow, Dimitrij Karpieszyn, Mi-
chaił Kniaziew, Mikołaj Kolagin, 
Fiodor Kołosow, Mikołaj Kostra-
kow, Wasil Lipatow, Jakub Ma-
twiejew, Aleksander Nosow, Alek-
sander Nowikow, Stefan Nowi-
kow, Trofin Osipow, Stefan Pacha-
now, Matwiej Remizow, Fiodor 
Sadcikow, Iwan Smirnow, Andrzej 
Suchanow, Miron Suchow, Dimi-
trij Szamin, Stefan Woczkanow. 
Leżeli w Szpitalu św. Piotra od kil-
ku do kilkunastu dni. Najdłuższy 
pobyt, od 20 października do 25 li-
stopada, zaliczył Stefan Nowikow. 
Jeden dzień leczenia kosztował 25 
marek polskich. Większość opłat 
kuracyjnych gmina Belsk uregulo-
wała 25 stycznia 1921 r.

Smirnow
Wiera Bubnow, za sprawą grójec-
kiej służby zdrowia,  zapewne  do-
czekała powrotu z niewoli swego 

męża, Piotra. Z pewnością nie wró-
cił do domu Iwan Smirnow. Zmarł 
w szpitalu około 21 października. 
Koszty pochówku  w wysokości 
500 marek polskich pokryła gmi-
na Belsk. Teraz, sto lat od pogrze-
bu, listopadową porą, nikt nie za-
trzyma się nad jego grobem, by za-
dumać się nad  bezsensem   wo-
jen,  gdyż w mieście nad Molnicą 
nie zachował się cmentarz prawo-
sławny, na którym  został  on po-
chowany.  

Polska specjalność?
Prochy Iwana Smirnowa zagubi-
ły się gdzieś, w Grójcu, o czym nie 
ma pojęcia jego rodzina, która, daj 
Boże, przetrwała czystki stalinow-
skie lat 30. czy Wielką Wojnę Oj-
czyźnianą. Grób czerwonoarmisty 
podzielił los wielu innych grobów 
żołnierzy obcych armii. Mamy 
prawo wymagać od postronnych 
narodów  dbałości o mogiły Pola-
ków  znajdujące się w ich krajach, 
podczas gdy sami nie szanujemy 
pamięci Iwanów czy Hermanów, 
których szczątki przyjęła  nasza 
ziemia? Śp. Tadeusz Antoszewski, 
Sybirak, żołnierz generała Macz-
ka, uważał, że wszystkie groby, na-
wet naszych wrogów,  zasługują na 
szacunek. Chociaż walczył  z Trze-
cią Rzeszą, bolał nad demateriali-
zacją cmentarza niemieckiego  z II 
wojny światowej w Jasieńcu.
– Jak to się mogło stać? Łatwiej 
jest wymagać od innych niż od sie-
bie samego? – zastanawiał się, pe-
łen pokory wobec historii.  

Remigiusz Matyjas

Kolumna jeńców sowieckich w drodze do obozu w Rembertowie (fot. J. Zimowski)
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Nielegalne wysypiska śmie-
ci to problem samorządów 
w całej Polsce. Minister-
stwo Klimatu zaostrzyło 

przepisy sankcyjne związane z zaśmie-
caniem miejsc publicznych oraz lasów. 
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach oraz nie-
których innych ustaw przez Sejm i Se-
nat, a następnie zmiana Rozporządze-
nia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 4 sierpnia 2020 
r. w sprawie wykroczeń, za które straż-
nicy straży gminnych są uprawnieni do 
nakładania grzywien w drodze man-
datu karnego, dała  m in. uprawnienia 
strażom miejskim (gminnym) do wy-
stawiania mandatów za nieprawidło-
we segregowanie śmieci oraz zgłosze-
nie mniej osób w deklaracji, niż jest 
faktycznie w gospodarstwie.

Porzucone śmieci
Na terenie gminy Grójec z problemem 
wyrzucania śmieci w miejscach nie-
przeznaczonych do tego celu mamy 
do czynienia zarówno w mieście, jak 
i na wsi. Z informacji, jakie otrzymała 
redakcja od komendanta Straży Miej-
skiej, Andrzeja Jakubiaka, wynika, że 
śmiecą wszyscy – od przeciętnego 
mieszkańca, aż po przedsiębiorców 
i właścicieli większych oraz mniej-
szych lokalnych biznesów. 
Od początku roku funkcjonariusze 
Straży Miejskiej regularnie monito-
rują miejsca, które wybierają sobie 
lokalni śmieciarze. Sprawcy z reguły 
są przekonani o swojej bezkarności. 
– W wielu przypadkach udaje się 
nam ustalić winnego po tym, co zo-
stawił w śmieciach. Niejednokrotnie 
otrzymujemy też telefony od miesz-

kańców, którzy informują nas, że 
dochodzi do takich wykroczeń. To 
świadczy o wysokiej świadomości 
społecznej mieszkańców naszej gmi-
ny – odniósł się do sprawy komen-
dant Jakubiak. 
Wizyty u osób porzucających swo-
je odpady kończą się mandatem kar-
nym, a także skierowaniem wniosku 
o ukaranie do sądu. Wszystko zależy 
od skali wykroczenia oraz tego, czy 
sprawca przyzna się do popełnione-
go czynu i weźmie za to odpowie-
dzialność. Podczas wykrycia niele-
galnego wysypiska śmieci na terenie 
Słomczyna, ustalony sprawca został 
ukarany mandatem karnym, uprząt-
nął po sobie odpady oraz złożył 
w Urzędzie Gminy i Miasta w Grój-
cu poprawną deklarację na odbiór 
odpadów.  
W samym Grójcu  ustalono winnego 
regularnego zaśmiecania terenu przy 
ulicy Lewiczyńskiej. Za wyrzucanie 
śmieci w tym miejscu skierowano 
dwie sprawy do sądu. W sierpniu  na-
tomiast udało się zlokalizować dwie 
firmy i dwie osoby prywatne, które 
także dopuszczały się zaśmiecania 
terenów gminy. Ujawniono też, że je-
den z podmiotów gospodarczych nie 
miał podpisanej umowy na odbiór 
odpadów komunalnych wyproduko-
wanych podczas działalności firmy. 
Kolejnym punktem, cieszącym się 
sporą popularnością wśród lokalnych 
śmieciarzy, jest ulica Starostokowa. 
Na przełomie września i paździer-
nika ujawniono kolejne firmy, które  
podrzucały tam swoje odpady. Jed-
ną osobę ukarano mandatem, a wo-
bec drugiego właściciela firmy skie-
rowano wniosek do sądu o ukaranie. 

Śmiecisz? Uważaj, bo nie jesteś niewidzialny
Nielegalne wysypiska śmieci to problem samorządów w całej Polsce. 
Ministerstwo Klimatu zaostrzyło przepisy sankcyjne związane z zaśmiecaniem 
miejsc publicznych oraz lasów. 

Kontrolują i informują 
Przepisy znowelizowanego Rozpo-
rządzenia Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z 4 sierpnia 2020 
r., zmieniające rozporządzenie w spra-
wie wykroczeń, za które strażnicy stra-
ży gminnych są uprawnieni do nakła-
dania grzywien w drodze mandatu kar-
nego, obowiązują od 4 września 2020 
r. Strażnicy miejscy uzyskali upraw-
nienia do weryfikacji, czy liczba  osób 
w gospodarstwie zgadza się z tym, co 
zadeklarowano, a także czy mieszkań-
cy segregują odpady prawidłowo. 
– Kontrolujemy domy i gospodarstwa, 
które nie złożyły deklaracji oraz te, któ-
re produkują za dużo śmieci jak na licz-
bę osób zgłoszonych do pobierania 
opłaty za odpady. Do każdego przy-
padku staramy się podejść indywidual-
nie. W przypadku osób starszych czę-
sto kończy się na pouczeniu. Zwykle 
ta grupa wiekowa tłumaczy się, że nie 
wiedziała, iż jest konieczność segrega-
cji odpadów – relacjonuje komendant 
Straży Miejskiej,  Andrzej Jakubiak. 

Sezonowi pracownicy 
Pracownicy gminnego Wydziału Go-
spodarki Odpadami zwracają także 
uwagę na fakt niezgłaszania pracowni-
ków sezonowych przez lokalnych sa-
downików. Proceder ten to jeden z pro-
blemów, z jakimi borykają się urzędni-
cy i funkcjonariusze Straży Miejskiej. 
Właściciele gospodarstw w trakcie 
zbiorów potrafią wystawiać całe kon-
tenery odpadów komunalnych, któ-
re z reguły nie są posortowane na po-
szczególne frakcje. 

Co z blokami? 
Nadal – pomimo nowych metod 
uszczelnienia systemu pobierania 
opłat za śmieci – występują nieprawi-
dłowości oraz nakładane są kary ad-
ministracyjne za niesegregowanie od-
padów. Obowiązujący system gmin-
ny, gdzie w blokach opłata za wywóz 
odpadów jest pobierana od zużycia 
wody, a w domach od liczby zamiesz-
kałych osób ma swoje wady. Korzyst-
ny przy  nowych sposobach pobiera-
nia opłat jest fakt, że dzięki nowym 
deklaracjom w ewidencji przybyło 
prawie około 600 nowych płatników 
w zabudowie jednorodzinnej.  
Jednakże podczas kontroli osiedlo-
wych śmietników  wciąż są problemy 
z wyegzekwowaniem od wszystkich 
mieszkańców wspólnoty obowiązku 
prawidłowej segregacji śmieci. Wte-
dy odpowiedzialność ponoszą wszy-
scy mieszkańcy bloku, płacąc dwu-
krotność podstawowej stawki. Sys-
tem poboru opłaty za odpady uzależ-
niony od ilości zużytej wody zaczyna 

wprowadzać coraz więcej samorzą-
dów, w tym stołeczna Warszawa. 

Odzwyczaili się segregować 
Prezes największej spółdzielni 
mieszkaniowej w Grójcu, Jacek Szy-
dło, wskazuje na problem egzekwo-
wania segregacji odpadów przez nie-
których mieszkańców. 
– Segregacja śmieci na naszych osie-
dlach i w budynkach wielorodzin-
nych dziś jest bardzo trudna, a wręcz  
niemożliwa. Mam wrażenie, że jesz-
cze kilka lat temu poziom prawi-
dłowej segregacji na osiedlach był 
o wiele wyższy. Przed rokiem 2013 
to Zarządy Spółdzielni oraz Wspól-
not Mieszkaniowych indywidualnie 
podpisywały umowy z odbiorcą od-
padów. Wtedy z łatwością udawało 
się ustawić odpowiednią liczbę ko-
szy o określonych kolorach. Więcej 
też było prelekcji, ulotek, a nawet 
pikników informujących jak prawi-
dłowo zbierać śmiecie. Później sy-
tuacja się zmieniła i obowiązki or-
ganizacji wywozu śmieci w Grój-
cu przejęły kolejno: władze Gminy, 
a następnie Związek Międzygmin-
ny o nazwie „NATURA”. Z osiedli 
i podwórek zniknęły kolorowe ko-
sze na plastik i szkło, a pojawiły się 
wyłącznie czarne. Ludzie od segre-
gowania śmieci po prostu zaczęli się 
odzwyczajać. Dodatkowo  właści-
ciele  prywatnych lokali użytkowych 
w ogóle nie zostali objęci systemem 
segregacji – twierdzi prezes Szydło. 
Zarząd Spółdzielni informował za-
równo włodarzy Grójca jak i „Natu-
rę”  o brakujących pojemnikach na 
odpady segregowane. Po kilku mie-
siącach na czarnych pojemnikach po-
jawiły się oznakowania, czyli mało 
czytelne  naklejki, świadczące o po-
wrocie do segregowania odpadów. 
To trwało kilka lat. Od niedawna po-
wróciły kolorowe pojemniki i miesz-
kańcy ponownie uczą się selektywnie 
zbierać śmiecie.  
– Moim zdaniem  rozliczenie śmie-
ci powinno odbywać się w oparciu 
o bieżące (miesięczne) zużycie wody 
wg wskazań wodomierzy w lokalach, 
wtedy system byłby bardziej czytel-
ny dla mieszkańców – dodaje w roz-

mowie prezes SM Samopomoc, Ja-
cek Szydło. 

Segregacja jest ważna
Segregacja odpadów stała się tak 
ważna i wszystkie samorządy pod-
noszą ceny za wywóz śmieci, gdyż 
zgodnie z ustawą o utrzymaniu czy-
stości i porządku gminy są zobowią-
zane osiągnąć poziom recyklingu 
wszystkich odpadów do 50 % w la-
tach 2020-2024. W kolejnych latach 
współczynnik surowców ponownie 
wykorzystywanych w produkcji sko-
czy do 65% (rok 2035). 
Wobec tego na stawkę za odpady, za-
równo teraz jak i w przyszłości, mają 
bezpośrednio wpływ mieszkańcy 
gmin. Im więcej nielegalnych śmiet-
nisk, ukrytych osób i firm, które nie 
płacą, tym więcej odpadów zmie-
szanych, a co za tym idzie – więk-
sze koszty dla gmin. W okresie od 
stycznia do września 2020 r. na tere-
nie gminy Grójec zbierano miesięcz-
nie średnio 727 ton wszystkich od-
padów (łącznie z Punktem Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych). Natomiast będąc w Związku 
Międzygminnym pod nazwą „Natu-
ra” w 2018 r. na terenie gminy zbiera-
no miesięcznie przeciętnie aż 770 ton 
odpadów.

Brak WPGO
W 2019 r., podczas konferencji pra-
sowej zorganizowanej przez Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów, prezes Marek Niechciał wska-
zywał, że jedną z głównych przy-
czyn tak drastycznych podwyżek cen 
za śmieci na Mazowszu jest brak Wo-
jewódzkiego Planu Gospodarowania 
Odpadami (WPGO) w minionych la-
tach, który jest uchwalany przez Sej-
mik Województwa Mazowieckiego. 
Dodatkowo poprzedni WPGO zakła-
dał zbyt niskie limity przetwarzania 
odpadów. 
Efektem była mała liczba instalacji 
w regionie, niedostatek mocy, a co za 
tym idzie wzrost cen za zagospodaro-
wanie odpadów komunalnych. Swo-
isty monopol na odbiór i przetwarza-
nie odpadów jest również efektem 
wzrostu opłat za śmieci. Wycofywa-
nie się mniejszych przedsiębiorców 
i brak lub zbyt mało gminnych Insta-
lacji Przetwórstwa Odpadów Komu-
nalnych to kolejny efekt podwyżek.
 - Z roku na rok maleje liczba podmio-
tów, które biorą udział w przetargach. 
W ciągu ostatnich dwóch lat w po-
nad połowie gmin miejskich o zamó-
wienie ubiegał się tylko jeden przed-
siębiorca. Jednocześnie widać, że 
tam, gdzie o kontrakt z gminą walczy 
większa liczba firm, mieszkańcy pła-
cą mniej za odbiór śmieci. Na margi-
nesie można zauważyć, że w 2011 r., 
przed zmianami, tylko w 8 proc. tych 
gmin usługi świadczył jeden podmiot 
– mówił prezes UOKiK Marek Niech
ciał.                              Szymon Wójcik

EKOLOGIA W POŁĄCZENIU Z ZABAWĄ
Wydział Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych UGiM Grójec rozpo-
czął współpracę w zakresie edukacji ekologicznej z firmą PEPSICO,  
której zakład produkcyjny znajduje się w pobliskim Michrowie. 
Pierwszym projektem tej współpracy była edukacja recyklingowa 
poprzez lekcje w edukacyjnej śmieciarce, która w dniach 22-23 paź-
dziernika odwiedziła Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 w Grójcu 
oraz Publiczną Szkołę w Lesznowoli.
Uczniowie tych szkół mogli zapoznać się z zasadami recyklingu, zo-
baczyć jak przetwarzany jest plastik z butelek PET oraz co final-
nie może powstać dzięki takim działaniom. Zainteresowanie dzieci i 
młodzieży przerosło nasze oczekiwania! Mamy nadzieję, że uda nam 
się powtórzyć tę akcję w przyszłości. 
Dziękujemy firmie PEPSICO za sfinansowanie wydarzenia,  firmie RE-
KOPOL za przygotowanie śmieciarki i przeprowadzenie zajęć nato-
miast dyrekcji i nauczycielom obydwu szkół za zadbanie o bezpie-
czeństwo i higienę podczas wydarzenia z uwagi na panującą sytu-
ację epidemiologiczną.
                               Informacja prasowa Urzędu Gminy i Miasta Grójec 

D
zi

ki
e 

w
ys

yp
is

ko
 n

a 
ul

. S
ta

ro
st

ok
ow

ej

D
zi

ki
e 

w
ys

yp
is

ko
 w

 S
ło

m
cz

yn
ie



ŻYCIE GRÓJCA  |           PAŹDZIERNIK 2020 PROMOCJA/NASZE SPRAWY 13

Odkąd koledzy, wędrow-
cy z małpkowego szlaku, 
dosłownie wyciągnęli go 
z grobu, minęły już cztery 

miesiące. To prawdziwy  cud, że do-
czekał końca sezonu. 
Czereśniowe drzewa już dawno za-
pomniały, jak wykradał szpakom kor-
die. Starannie je segregował, mył, pa-
kował do foliowych torebek, po czym 
wrzucał do zamrażarki. Za każdym 
razem garść świeżych owoców od-
kładał dla niej, bowiem uwielbiał pa-
trzeć, jak przegryza twardą skórkę 
i miąższ rozpływa się w jej ustach. Nie 
przyszła na czereśnie. 
Nie przyszła też na wiśnie, chociaż 
chwaliła się, że zrywa je na najszyb-
ciej na świecie. Za to pojawił się pies,  
porzucony przez miastowego  jadą-
cego na wakacje  albo raczej spadł 
z nieba. Siedział sobie obok ciągnika, 
obserwując jak  podczas ściągania 
z gałązek  łutówki krwisty sok rozle-
wa się po dłoniach i koszulce, miesza-
jąc się z męskimi łzami. Nie jest psia-
rzem, co z czworonogiem je, sypia, fo-
tografuje się podczas kąpieli, a na-
stępnie wrzuca zdjęcie na fejsa. Gdy 
jednak spojrzał w jego spokojne oczy, 

Dookoła świata
zobaczył siebie samego. Zrozumiał, iż 
objawił się, by go wysłuchać, pocie-
szyć. Któregoś lipcowego dnia przy-
jaciel nie zameldował się przy wi-
śniach. Wypatrywał go pod rozłoży-
stymi cortlandami. Bez powodzenia. 
Zatem nawet i on odszedł? Miał już, 
jak Franz, dość opowieści o Muzie, 
która wcale nie jest obrażalska, tylko 
wystawiła  go na próbę? 
Zamiast psa, przybłąkały się dzikie 
świnie, niszcząc plantację ziemnia-
ków. A sam wygrzebywał dołki, wkła-
dał do nich irgi, oczywiście kiełkami 
do góry, potem zaś zagrzebywał. Tak 
mu się spodobała ta forma ucieczki 
przed światem, że oczyma wyobraź-
ni wszędzie widział kartoflane pola. 
Tymczasem dziki sprowadziły go 
z obłoków na ziemię.
– No to nici z frytek – pomyślał na wi-
dok zielonych łodyg wymieszanych 
z glebą. 
Pozostały na swoim miejscu wierne 
cortlandy, idaredy, szampiony, jak za-
wsze taniejące szybko, drożejące po-
woli, no i ciągle złaknione kaptanu. 
Gdyby zsumować godziny, które im 
poświęcił, okazałoby się, że Muza 
miała prawo czuć się zaniedbywa-

ną. A gdyby policzyć, ile razy w cza-
sie swojej dotychczasowej kariery sa-
downika  objechał ciągnikiem dooko-
ła wszystkie rzędy jabłoni, a następ-
nie uzyskaną liczbę pomnożyć przez 
ogólną długość tychże objazdów, to 
wyszłoby idealnie 40 075 kilometrów. 
To tak, jakby objeść dookoła kulę 
ziemską. Zawsze wytykała mu doma-
torstwo, a tu, proszę bardzo, on już 
plażował (na Wyspach Świętego To-
masza i Książęcej), kumkał z żabą go-
liatem (w Gwinei Równikowej),  prze-
drzeźniał goryla (w Gabonie), szukał 
diamentów (w Kongo), zadarł z ban-
dziorami (w Kinszasie), zapadł na 
śpiączkę afrykańską (w Ugandzie). 
– Znam na wylot Kenię, Somalię, Ma-
lediwy, Indonezję… – opowiadał jak 
natchniony. 
– Dla nas jesteś Tony Halik – prze-
rwał wyliczankę Franz. – Sęk tylko 
w tym, żeby Muza, teraz pewnie ba-
wiąca się w Zakopanem, podziela-
ła ów pogląd – dodał z krztyną gorz-
kiej ironii.
– Chcesz powiedzieć, że dla niej Kra-
ska nigdy nie byłaby Amazonką, a ba-
jorko za idaredem Jeziorem Wiktorii? 
– spytał ze smutkiem, opadając bez-
ładnie w ramiona Franza, aż obu zsu-
nęły się z twarzy maseczki, i to aku-
rat w chwili, gdy do sklepu wchodził 

przedstawiciel sanepidu. Spojrzał na 
nich podejrzliwie, ale nie zareagował, 
gdyż spieszył się po małpkę. Urzędnik 
też człowiek, i czasem musi się napić. 
W październikowy czwartek, konty-
nuując równikowe pielgrzymowa-
nie, tym razem na czworakach, zbli-
żał się do końca rzędu idareda, gdy 
usłyszał radosne szczekanie. To nie 
był wiejski kundel, robiący za prze-
wodnika na małpkowym szlaku. Już 
kiedyś gdzieś widział te oczy. Takie 
mądre oczy ma tylko on. Niesamo-
wite! Psiak, którego ostatni raz wi-
dział w porze łutówki, wrócił na pole 
w czasie zbioru jabłek i najwyraź-
niej chciał mu coś pokazać. Nieste-

ty,  nie miał siły wstać i powlec się 
za nim. Wtem, zatrzepotali skrzydła-
mi dwaj jegomoście, zamaskowani, 
jakby i tam, wysoko, dotarła pande-
mia. Zanieśli go nad bajorko, gdzie 
czekała już Muza. Widząc, że leży 
przed nią bezbronny, odprawiła Ga-
briela i Michała do zbierania ida-
redów, a jego zabrała w podróż do-
okoła świata.
– To jest najbardziej optymistyczny 
fakt w epoce koronawirusa – przy-
znał w piątek Franz, wychylając ko-
lejną małpkę za miłość, w której ist-
nienie dotąd powątpiewał, no i za 
psa, który znów zniknął.      
                              Remigiusz Matyjas

PRACA 
Operator maszyn przemysłu spożywczego

Praca w systemie zmianowym
Wymagane badania sanitarno-epidemiologiczne

KonVin Sp. z o.o. Głuchów ul. Leśna 3, 05-600 Grójec
e-mail info@konvin.pl tel.48 664 24 54

„Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest KonVin 
Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchowie, 05-600 Grójec, ul. Leśna 3. Dane osobowe przetwarzane 

będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobo-
wych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Podanie danych jest dobrowolne.. Przysługuje Panu/Pani 

prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.”

8 października gmina Grójec poinformowała o możliwo-
ści zapisów na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie w 
dwóch przychodniach na terenie Grójca. Pomimo trudno-
ści z dostępnością szczepionek na rynku, dotychczas udało 
się zaszczepić 777 pacjentów w wieku senioralnym. 
Warunki, jakie należało spełnić, aby zakwalifikować się do 
programu, to wiek powyżej 60 roku życia oraz stały adres 
zamieszkania w gminie Grójec. 
Jak udało się ustalić redakcji "Życia Grójca", w przychodni 
przy ul. Olimpijskiej jak dotąd z programu skorzystało 236 
osób, zaś „Medicus Mszczonowska” zaszczepił 541 osób od 
5 października, a na kolejne szczepienia jest zapisanych 59 
pacjentów. Czas oczekiwania w przychodni znajdującej się 
przy ulicy Mszczonowskiej to od 2 do 7 dni roboczych. 

Takie liczby padają zarówno od pracowników przychodni, 
jak i samych pacjentów (rozmawialiśmy z 5 pacjentami). 
Szczepionka z realizowanego programu kosztuję gminę 
49 zł brutto. W momencie zamknięcia tego numeru gaze-
ty obydwie przychodnie, które podpisały umowy z gminą, 
nie dysponowały już bezpłatnymi szczepionkami. W po-
przednich latach szczepienia  a grypę nie cieszyły się taką 
popularnością jak w tym roku. Jest to oczywiście spowo-
dowane pandemią koronawirusa. Niestety, producenci 
nie nadążają z dostarczaniem szczepionek. Hurtownie za-
tem świecą pustkami, apteki również nie mają jej w swo-
im asortymencie. Jeżeli nawet gdzieś w aptece pojawia się 
szczepionka, jest wykupowana w bardzo krótkim czasie. 

Red. 

PROGRAM BEZPŁATNYCH SZCZEPIEŃ PRZECIW 
GRYPIE DLA OSÓB POWYŻEJ 60 ROKU ŻYCIA 
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SUKCES MIESZKAŃCA GRÓJCA
 W RALLYCROSSIE
Piotr Czekański został drugim wicemistrzem Polski w klasie Super-
cars Lights.

Przed week-
endowy-
mi zawo-
dami na to-

rze w podgrójeckim 
Słomczynie zajmo-
wał trzecie miejsce 
w klasyfikacji gene-
ralnej, ale z przewa-
gą zaledwie dwóch 
punktów nad bar-
dzo doświadczo-
nym Robertem 
Czarneckim. Swo-
ją przewagę udo-
kumentował już 
w kwalifikacjach, 
gdy wygrał z Czar-
neckim wszystkie 
cztery biegi. Grójec-
ki kierowca w finale również przeskoczył swojego konkurenta, i za-
kończył wyścigi na drugim miejscu. W klasyfikacji generalnej kierow-
ca Mitsubishi Lancera EVO VIII pozostał na trzecim miejscu, dzięki 
czemu nasze miasto ma nowego II wicemistrza Polski. 
Kierowca w rozmowie z „Życiem Grójca” podziękował wszystkim oso-
bom, bez których nie udałoby się osiągnąć tego sukcesu. 
– Szczególne podziękowania należą się wspierającej rodzinie, przy-
jaciołom oraz firmom z naszego regionu, na których pomoc może-
my liczyć. Dziękujemy firmie Ventana, Przedsiębiorstwu Komunalne-
mu z Prażmowa, firmom Aquapoland, Peter Euro Trans, Autocentrum 
Marcin Piotrowski, Hydraulika Siłowa Piotr Katana, Solar Free Ener-
gy – mówi Piotr Czekański.       
                                                          Mateusz Adamski 

Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa 
uruchomiła aplikację na smartfony, 
będącą platformą do wzajemnych 
kontaktów ARiMR i rolników. 
To kolejne cyfrowe narzędzie 
stworzone przez Agencję, służące 
załatwianiu w niej spraw bez 
konieczności udawania się do 
urzędu. Co ważne, korzystanie 
z aplikacji jest dobrowolne.

Aplikacja mobilna to kolej-
ny projekt, który jest efek-
tem realizowanej przez 
ARiMR strategii Agencja 

4.0. W obliczu wybuchu pandemii 
technologie cyfrowe stają się, jak ni-
gdy przedtem, istotne w działalności 
urzędów i instytucji państwowych, 
umożliwiając im w trudnych warun-
kach realizację powierzonych zadań.
Za pomocą nowej aplikacji rolnik bę-
dzie mógł przesłać do ARiMR wy-
magane fotografie dokumentów lub 
zdjęcia swoich gruntów i upraw po-
trzebne np. do weryfikacji wniosku 
o dopłaty obszarowe. Zbędne sta-
ną się papierowe pisma czy osobiste 
stawienie się w urzędzie. Skróci się 
zatem czas obiegu korespondencji, 
ograniczone zostaną koszty papieru 
i przesyłek, zmniejszy się także licz-
ba kontroli na miejscu przeprowa-
dzanych w gospodarstwach rolników 
przez pracowników Agencji. W kon-
sekwencji zyska rolnik – korzystanie 
z mobilnej aplikacji przyspieszy oce-
nę jego wniosku i wydanie decyzji, 
a tym samym wypłatę pieniędzy.

Jak aplikacja działa w praktyce?
By móc korzystać z aplikacji mobil-
nej potrzebny będzie smartfon dzia-
łający w systemie Android lub iOS.

Cyfryzacja ARiMR – APLIKACJA MOBILNA 

KROK 1: Pobierz bezpłatnie aplika-
cję Mobilna ARiMR ze sklepu inter-
netowego, a następnie zainstaluj ją na 
urządzeniu mobilnym.
KROK 2: Zaloguj się do kon-
ta w aplikacji. Login to twój numer 
identyfikacyjny producenta rolne-
go. Pierwsze hasło służące do zalo-
gowania się w aplikacji otrzymasz 
od ARiMR na adres e-mail. Pod-
czas pierwszego logowania ustalasz 
nowe, indywidualne hasło. W każ-
dym czasie możesz dokonać jego 
zmiany. W przypadku trzykrotne-
go podania podczas logowania błęd-
nego hasła dostęp do konta aplikacji 
zostanie zablokowany. Ponowny do-
stęp do systemu teleinformatycznego 
ARiMR uzyskasz po złożeniu wnio-
sku o nadanie hasła, które przesłane 
ci zostanie na adres e-mail.
KROK 3: Po zalogowaniu się 
sprawdź dostępną w aplikacji listę 
zadań przekazanych przez ARiMR, 
o ile zadania takie zostały do ciebie 
wysłane.
KROK 4: Wykonaj zadanie. Za-
danie może obejmować prośbę 
o wykonanie zdjęć geotagowanych 
wskazanych obiektów zgłoszonych 
uprzednio w ramach wniosków zło-
żonych w ARiMR, tj. działka rolna, 
uprawa lub inne obiekty terenowe 
czy też zdjęć dokumentacji. W ra-
mach zadania do wykonania wska-

zane są konkretne elementy, któ-
re powinny zostać sfotografowa-
ne, jak również minimalna i maksy-
malna liczba zdjęć danego elemen-
tu. W przypadku elementów tereno-
wych otrzymasz udostępnione na 
podkładzie mapowym punkty w te-
renie, w których powinieneś wyko-
nać zdjęcie geotagowane, jak rów-
nież wskazówkę o kierunku wyko-
nania zdjęcia.
WAŻNE! Urządzenie mobilne, na 
którym jest uruchomiona aplikacja, 
musi mieć włączoną usługę geo-
lokalizacji. Natomiast wykonanie 
zdjęć nie wymaga, aby urządzenie 
miało w danym momencie tzw. za-
sięg, czyli aktywne połączenie z In-
ternetem.
KROK 5: Wyślij zdjęcia. Zaznacz 
w aplikacji zdjęcia do wysłania 
i wybierz przycisk WYŚLIJ. Wysła-
nie zdjęć możliwe jest tylko w mo-
mencie, gdy aplikacja ma połącze-
nie z Internetem. Przesłany przecz 
ciebie materiał zostanie poddany 
ocenie ARiMR. W przypadku, gdy 
Agencja uzna, że wymagane jest 
ponowne wykonanie zdjęć, zadanie 
zostanie do ciebie ponownie wysy-
łane w celu dokonania jego korekty.
WAŻNE! Na wykonanie i przeka-
zanie zdjęć do ARiMR masz 14 dni 
od przesłania zadania. W przypad-
ku braku twojej odpowiedzi, po tym 
terminie weryfikacja obiektów te-
renowych i dokumentacji zostanie 
przeprowadzona na miejscu w ra-
mach kontroli terenowej.
Jakie są zalety korzystania z apli-
kacji Mobilna ARiMR?
• ułatwia wzajemne kontakty rolni-
ków i ARiMR;
• umożliwia załatwienie sprawy bez 
konieczności wizyty w urzędzie, 

a tym samym oszczędza czas i pie-
niądze;
• skraca czas obiegu dokumentów 
i przyspiesza rozpatrywanie wnio-
sków;
• ogranicza kontrole na miejscu;
• jest prosta w obsłudze – aplikacja 
krok po kroku podpowie, jak wyko-

nać zadanie;
• korzystanie z aplikacji jest dobro-
wolne.

Szczegółowe informacje nt. APLI-
KACJI MOBILNEJ dostępne na 
stronie https://www.arimr.gov.pl/
mobilna-arimr.html

Ogień na stadionie. Mazowsze siódme na półmetku
Grójeccy piłkarze zakończyli rundę 
jesienną na siódmym miejscu 
w tabeli IV ligi. W pożarze klub 
stracił praktycznie cały swój sprzęt 
sportowy. 

Początek października okazał 
się pechowy dla grójeckiego 
klubu. W sobotę piłkarze Ma-
zowsza zremisowali z Oska-

rem Przysucha, tracąc komplet punk-
tów w niezwykle kontrowersyjnych 
okolicznościach. Mazowsze mimo gry 
w dziesiątkę (czerwona kartka dla Ali-
staira) prowadziło 2:1, m.in. dzięki ład-
nemu golowi strzelonemu przez Karo-
la Praska. 17-letni wychowanek gró-
jeckiego klubu przebiegł z piłką przy 
nodze pół boiska, minął trzech rywali, 
a na koniec umieścił ją w siatce. 
Prowadzący zawody arbiter, Krzysz-
tof Kuciel, doliczył do drugiej poło-
wy pięć minut. Jak się jednak okazało, 
mecz trwał o wiele dłużej. W siódmej 
minucie dodatkowego czasu gry po 
rzucie rożnym Mazowsze wybiło pił-
kę spod własnej bramki. Sędzia nadal 
jednak nie kończył zawodów. Po kolej-
nym dośrodkowaniu o piłkę w powie-
trzu walczył Daniel Złoch. Spadająca 
futbolówka trafiła kapitana żółto-nie-
bieskich w rękę, a sędzia odgwizdał 
drugi rzut karny dla gości, i mecz za-
kończył się remisem 2:2. 
Żeby tego było mało, w nocy po me-
czu z Oskarem, wybuchł pożar w po-
mieszczeniach gospodarczych na sta-
dionie przy ulicy Laskowej. Ogień 
strawił znajdujący się w magazy-
nie sprzęt sportowy należący do Ma-
zowsza i KS Lesznowola. Zniszcze-
niu uległy wszystkie komplety stro-

jów, piłki i sprzęt treningowy. Pomoc 
dla poszkodowanych w wyniku poża-
ru klubów zapowiedział Urząd Gminy 
i Miasta w Grójcu. Mazowsze zorgani-
zowało w Internecie zbiórkę, podczas 
której udało się zebrać ponad 11 tys. 
zł. Voucher na sprzęt piłkarski przeka-
zał też Radomski Okręgowy Związek 
Piłki Nożnej. 
Mimo tej sytuacji, piłkarze szybko się 
otrząsnęli. Tydzień później po ambit-
nej grze pokonali na wyjeździe 3:2 ów-
czesnego wicelidera rozgrywek, Wilgę 
Garwolin. Dwukrotnie na listę strzel-
ców wpisał się Tomasz Żebrowski, 
a jedno trafienie dołożył Grzegorz Wil-
czyński.
Następnie żółto-niebieskim udało się 
też wydrzeć punkt w starciu z prowa-
dzącą w tabeli IV ligi Mazovią Mińsk 
Mazowiecki. Grójczanie szybko wy-
szli na prowadzenie po trafieniu ka-
pitana zespołu, Daniela Złocha. Go-
ście wyrównali jeszcze przed prze-
rwą. Później mocno nacierali, ale obro-
na i bramkarz Mazowsza byli na poste-
runku. 
Podopiecznym trenera Macieja Soroki 
nie wyszło natomiast zupełnie ostatnie 
spotkanie rundy jesiennej w Mszczo-
nowie, gdzie musieli uznać wyższość 

zdecydowanie lepiej grających w piłkę 
zawodników Mszczonowianki. Sobot-
ni mecz zakończył pewnym zwycię-
stwem gospodarzy 3:0.   
Ostatecznie Mazowsze z 17 punktami 
na koncie zakończyło pierwszą część 
sezonu na siódmym miejscu w tabeli. 
– Uważam, że nasza zdobycz punkto-
wa jest dobrą pozycją wyjściową do 
tego, żeby walczyć skutecznie o utrzy-
manie w kolejnej rundzie. Zdoby-
te punkty zawdzięczamy temu, że za-
wodnicy bardzo ciężko pracowali na 
boisku i wkładali serce w to, co robią, 
dlatego kilkukrotnie, choć nie byliśmy 
faworytem, udało się nam zapunkto-
wać – podsumowuje trener Maciej So-
roka. To prawdopodobnie nie koniec 
piłkarskich zmagań dla Mazowsza na 
ten rok, bowiem w listopadzie Mazo-
wiecki Związek Piłki Nożnej planuje 
rozegrać awansem dwie kolejki z run-
dy wiosennej. Jeśli do nich dojdzie, 
grójczan czeka wyjazd do Radomia na 
mecz z rezerwami Radomiaka (7-8 li-
stopada) oraz domowy, derbowy poje-
dynek z KS Warka (14-15 listopada). 
W związku z obostrzeniami w walce 
z epidemią COVID-19, wszystkie me-
cze rozgrywane są bez udziału publicz-
ności.                         Mateusz Adamski
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Jak zaczęła się u Pani ta choroba? 
Jak wyglądały pierwsze symptomy?
Wszystko zaczęło się, gdy miałam 17 
lat, w drugiej klasie liceum. Żyłam wte-
dy w przekonaniu, że chcę zapuścić 
włosy. Pewnego dnia, kiedy miałam 
je związane, koleżanka stwierdziła, że 
wygoliłam sobie boki – zdziwiłam się, 
bo nie byłam wtedy u fryzjera. Zasko-
czył mnie fakt, że za uszami nie mam 
włosów i umówiłam się na wizytę do 
dermatologa. W czasie miesięczne-
go oczekiwania na nią wypadło mi ich 
jeszcze więcej, głównie za uszami i na 
czubku głowy. Dla nastoletniej dziew-
czyny nie było to zbyt pozytywne do-
świadczenie.

Jakie uczucia towarzyszyły Pani 
w czasie oczekiwania na wizytę 
u specjalisty i po usłyszeniu diagno-
zy?
W czasie oczekiwania na wizytę u le-
karza, to siostra mnie uświadomi-
ła o istnieniu choroby, jaką jest łysie-
nie plackowate. Stwierdziłam wte-
dy, że na pewno nie jestem kolejnym 
przypadkiem.Byłam przekonana, że to 
mnie nie dotyczy. Wizyta u lekarza po-
twierdziła jednak obawy. Na począt-
ku nie zdawałam sobie sprawy z po-
wagi sytuacji. Myślałam, że jak będę 
brała leki, to kłopoty znikną i wszyst-
ko wróci do normy. Niestety, ale tak 
się nie stało. Kiedy brałam lekarstwa, 
to włosy faktycznie mi rosły, ale przy-
chodził moment, kiedy ponownie wy-
padały i wszystko wracało do punktu 
wyjścia. Najbardziej dołujący był fakt, 
że one wręcz sypały się garściami, były 
wszędzie. Za każdym razem, kiedy po-
nownie odrastały, pojawiała się nadzie-
ja, że będzie dobrze. Leczenie jednak 
w pewnym momencie przestawało 
działać, a włosy znowu wypadały. Było 
to bardzo dołujące, cios w policzek dla 
kobiety. W tej sytuacji towarzyszy lu-

dziom niskie poczucie własnej warto-
ści oraz brak akceptacji siebie. Zaczy-
namy wtedy szukać tej akceptacji u in-
nych lub wręcz przeciwnie –zamyka-
my się na innych. 

W pewnym momencie zdecydowała 
się Pani na zgolenie głowy, czy był to 
przełom w zmianie nastawienia do 
choroby?
To był jeden z głównych momentów 
przełomowych. Kiedy zdecydowałam 
się na ten ruch, żyłam w pewnego ro-
dzaju okresie przejściowym. Jedno le-
czenie, z powodu braku efektów, zo-
stało zakończone, a drugie nie zaczęło 
jeszcze działać. Miałam bardzo mało 
włosów na głowie, stwierdziłam, że 
wygląda to nieestetycznie. Postanowi-

łam wtedy je zgolić, w czym pomogła 
mi moja mama. Stanęłam łysa przed 
lustrem i popłakałam się. Dla każdej 
kobiety byłby to  szokujący widok. Na 
początku było mi ciężko, każde spoj-
rzenie w lustro wywoływało łzy, lecz 
wszystko jest kwestią przyzwycza-
jenia. Proces akceptacji przyspieszył 
fakt, że nie musiałam patrzeć na ciągle 
wypadające włosy, bo ich po prostu już 
nie było.

Co jest najgorsze w funkcjonowaniu 
z tą chorobą w codziennym życiu?
Ja jestem dość dziwnym przypadkiem, 
ponieważ tak przyzwyczaiłam się do 
mojej choroby, że nie wyobrażam so-
bie bez niej życia. Widzę bardzo dużo 
plusów, ciężko jest mi dostrzec ja-

kieś minusy. Po rozmowach z innymi 
dziewczynami, cierpiącymi na łysienie 
plackowate, wiem, że niektóre z nich 
nie pokazują się bez peruki, co stano-
wi czasem utrudnienie w codziennym 
funkcjonowaniu. Niektórych aktywno-
ści nie da się robić w peruce, albo trze-
ba bardzo uważać. Przykładem może 
być pływanie.  Ja nie wyobrażam sobie 

Miałam bardzo 
mało włosów na 
głowie, stwierdziłam, 
że to wygląda 
nieestetycznie. 
Postawiłem wtedy 
je zgolić, w czym 
pomogła mi moja 
mama.  
wejścia w peruce do wody, ale niektó-
re dziewczyny tak robią. Jest to bardzo 
uciążliwe i trudne. 

W takim razie jakie zalety, związa-
ne z tym schorzeniem, można za-
uważyć?
Dla mnie bardzo przyjemne jest to, 
że zakładając perukę, w bardzo krót-
kim czasie mogę całkowicie zmienić 
swój wygląd. Nie muszę też wcześniej 
wstawać, aby ułożyć włosy, bo w kil-
ka sekund, które przeznaczę na założe-
nie peruki, jestem gotowa do wyjścia. 
Przede wszystkim jednak brak wło-
sów uwydatnia inne atuty. Wydaje mi 
się, że to też pomaga kobiecie. Każda 
z nas ma kompleksy, a znaczna grupa 
właśnie na temat włosów. Pokazuje to, 
że włosy wcale nie muszą być najważ-
niejszym atutem płci pięknej. W moim 
przypadku dużo osób zwraca uwagę 

na moje oczy i uśmiech.

Od ponad dwóch lat prowadzi Pani 
na Instagramie profil o nazwie „Ły-
sOla”. Jaka jest idea całej akcji?
Instagram stworzyłam w 2018 r., ale 
już kilka miesięcy wcześniej oswaja-
łam się z tym pomysłem. Był to czas 
mojej największej zmiany i samoak-
ceptacji. Czułam się wtedy dobrze 
sama ze sobą. Chciałam uświadomić 
ludzi, że taka choroba istnieje. Kobie-
tom zaś szczególnie, że da się z nią 
żyć i dać poczucie, że nie są w tym 
same. Kiedyś sama pokazywałam 
się ludziom jedynie w peruce, dopóki 
mój kolega nie zapytał, czy nie chcia-
łabym pokazać się w miejscu publicz-
nym bez niej. Stwierdziłam wtedy, że 
jestem na to gotowa i chciałam zain-
spirować też innych. Przy zakłada-
niu profilu na Instagramie pomyśla-
łam, że jeżeli ma on komuś pomóc, to 
czemu by nie spróbować. Początko-
wo praktycznie całe dnie siedziałam 
z telefonem w ręku. Otrzymywałam 
wtedy wiadomości  o treści: „Myśla-
łam, że jestem sama” albo „Nie wie-
działam, że tyle nas jest”. Duża część 
obserwatorów wręcz dziękowała za 
to, że dzięki temu profilowi tak dużo 
osób może się dowiedzieć o istnie-
niu tej dość wstydliwej choroby. Te-
raz widzę, że trochę osób na tym sko-
rzystało.

Jaki apel chciałaby Pani przekazać 
do społeczności?
Chciałabym zachęcić ludzi, aby od-
dawać włosy do fundacji. Dla kobiet, 
które dostaną z fundacji perukę wyko-
naną z naturalnych włosów to niesa-
mowite uczucie. Peruki są bardzo dro-
gie i nie wszystkich na nie stać. Wy-
mogiem przekazania włosów do fun-
dacji jest ich minimalna długość 25 
cm. Niektórym osobom jednak bar-
dzo szybką rosną włosy. Jeżeli ktoś 
chce ściąć 20 cm, niech jeszcze tro-
chę je zapuści. Takim prostym gestem 
można sprawić komuś wielką radość. 
Druga sprawa to apel o szacunek do 
drugiego człowieka. Szanujmy się! 
Szanujmy inność! Każdy z nas jest 
unikatowy i chce przekazać światu ja-
kieś wartości. Nie każdy musi mieć 
takie samo zdanie na dany temat, ale 
szanujmy to, że jesteśmy inni i uczmy 
tego nawyku swoje dzieci. 

ROZMOWAŻYCIA

Aleksandra Przybylska, pochodząca z gminy Jasieniec, obecnie ma 26 lat, a od 17 roku życia choruje na łysienie 
plackowate. Pod nazwą „ŁysOla” – od 2018 r. – prowadzi profil na Instagramie, który obecnie obserwuje ponad 
7 tys. osób. Publikowane na nim kadry z codziennego życia  mają zarażać pozytywną energią, a także zachęcić 
innych do samoakceptacji i wiary w siebie. W rozmowie z Aleksandrą Szymczak opowiada o swojej codzienności. 

Szanujmy inność

Przedstawiciele grójeckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
"Samopomoc" wizytowali jedną 
z najstarszych i największych 
w Polsce spółdzielni, Wrocław-
Południe. 

Prezes SM "Samopomoc" Ja-
cek Szydło oraz wiceprezes 
ds. technicznych Marek Sit-
kowski pojechali do Wro-

cławia na specjalną konferencję te-
matyczną związaną z zastosowa-
niem odnawialnych źródeł energii 
(OZE) w zabudowach wielorodzin-
nych, która miała miejsce 20 paź-
dziernika. 

Ponad 300 tysięcy oszczędności
Fotowoltaika dla mieszkańców blo-
kowisk to, jak się okazuje, doskona-
ły sposób na obniżenie rachunków 
za prąd. Na dachach 35 budynków 
znajduje się niemal trzy tysiące pa-
neli słonecznych. Inwestycja zosta-
ła pokryta w całości pożyczką za-
ciągniętą z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska. Całość 
kosztowała ponad 4 miliony złotych, 
z czego 40% kwoty zostało umorzo-

ne. Pozostałe zobowiązanie jest opro-
centowane na 1% i rozłożone na 8 lat. 
– Gdyby na dachach nie było paneli, 
mieszkańcy zapłaciliby rocznie po-
nad 430 tysięcy złotych rocznie za 
energię elektryczną części wspól-
nych (klatki schodowe i windy). 
Tymczasem w 2018 roku, gdy cała 
elektrownia pracowała pełną mocą, 
za prąd zapłaciliśmy 120 tysięcy 
złotych. A to oznacza, że spółdziel-
nia zaoszczędziła ponad 300 tysięcy 
złotych. Zaoszczędzone pieniądze 
wykorzystano, zgodnie z założenia-
mi pożyczki, do spłaty raty. Z nad-
wyżką – komentował Marek Dera, 
zastępca prezesa zarządu spółdziel-
ni, na łamach portalu www.tvn24.pl  
w artykule z 2019 roku. 

Priorytet na przyszłość
– Energia solarna to przyszłość dla 
zarządców nieruchomości. Przyje-
chaliśmy tutaj z myślą o naszych 
mieszkańcach. Taka inwestycja 
w przyszłości mogłaby uchronić lo-
katorów od rynkowych podwyżek 
za prąd. Samopomoc to najwięk-
sza spółdzielnia w Grójcu. Musi-
my jednak pamiętać, że nasze bu-

Zielona energia receptą na niższe rachunki
dynki różnią się od tych, które po-
siada Wrocław-Południe. Będzie-
my analizować opłacalność wdro-
żenia takiego rozwiązania. Je-
śli okaże się, że nasi mieszkań-
cy na tym zyskają, to przystąpimy 
do realizacji tak szybko, jak tyl-
ko będzie to możliwe – podkre-
ślał prezes SM Samopomoc, Ja-
cek Szydło. 
Podczas wizyty delegacja "Sa-

mopomocy" miała okazję na wła-
sne oczy zobaczyć jak działa cały 
system solarny osiedlowych in-
stalacji. Wizyta na dachu jednego 
z bloków w towarzystwie Marka 
Dery okazała się swoistą lekcją na 
temat odnawialnych źródeł ener-
gii. Ponadto podczas konferen-
cji delegacja pozyskała stosowną 
wiedzę potrzebną do przygotowa-
nia się na takie przedsięwzięcie. 

Grójecki akcent
Na koniec pobytu reprezentacja 
Grójca podarowała SM Wrocław-
Południe to, z czego słynie nasz 
region. 
"Od naszych miłych gości dostali-
śmy skrzynki pełne grójeckich jabłek 
i gruszek. Po degustacji możemy za-
pewnić – są pyszne! Z jabłek dosta-
liśmy szlachetne championy, ligole 
i goldeny, z gruszek – konferencje. 
Odwdzięczyliśmy się porcją wiedzy 
o funkcjonowaniu naszej elektrow-
ni słonecznej i wycieczką po dachu 
z ogniwami fotowoltaicznymi. Owo-
ców naszych innowacyjnych projek-
tów też nie musimy się wstydzić" – 
napisali gospodarze na swoim profilu 
społecznościowym Facebook. 
– Dziękujemy Zarządowi Spółdziel-
ni Wrocław- Południe za ciepłe przy-
jęcie i poświęcony czas. Bardzo duże 
wrażenie zrobiła na nas prezentacja 
pana wiceprezesa Marka Dery, któ-
ry podzielił się z nami wiedzą i bez-
cennym doświadczeniem na temat 
wdrożenia OZE w spółdzielni. Dzię-
ki temu wiemy, w jakim kierunku 
podjąć kolejne kroki, których celem 
jest optymalizacja kosztów genero-
wanych przez nasze budynki – dodał 
na zakończenie Jacek Szydło. 

SM Samopomoc
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PRZEBUDOWA PLACU ZABAW W CZĘSTONIEWIE-KOLONII 
koszt: 29 753, 70 zł, dofinansowanie z MIAS: 10 000 zł

ROZBUDOWA PLACU ZABAW W MIROWICACH-PARCELI
koszt: 22 800 zł, dofinansowanie z MIAS: 10 000 zł

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO WE WSI MIĘSY
koszt: 28 883 zł, dofinansowanie z MIAS: 10 000 zł

ZAKUP ZESTAWU SPRAWNOŚCIOWEGO DO PLACU ZABAW W LESZNOWOLI
koszt: 11 550,50 zł, dofinansowanie z MIAS: 5750,25 zł

We wrześniu zakończono realizację czterech zadań współfinansowanych ze środków 
własnych  budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 (MIAS). W trakcie realizacji jest jeszcze zakup 
kontenera na cele świetlicy wiejskiej dla wsi Falęcin. Termin realizacji tego zadania 
przewidziano na 30 listopada 2020 r.

INWESTYCJE ZREALIZOWANE
W RAMACH MIAS MAZOWSZE 2020

Grójeccy samorządowcy 
po kilku sesjach w ratuszu 
wracają do zdalnych obrad. To 
efekt zaostrzenia ograniczeń, 
z którymi od wielu miesięcy 
musimy się borykać.

Sesję on-line to dla rad-
nych gminy i miasta 
Grójec nie pierwszyzna. 
Zdalnie obradowali już 

w maju. Potem jednak, w związ-
ku z „luzowaniem” obostrzeń, 
wrócili do posiedzeń w ratuszu, 
które odbywały się bez sołtysów 
i mieszkańców, ale z zachowa-
niem szczególnych zasad bez-
pieczeństwa. 

Nie rezygnują, lecz przesuwają
Obrady domowe, choć nie bez 
kłopotów technicznych, uda-
ło się przeprowadzić. Tradycyj-
nie już, jak na każdej sesji, do-
szło do zmian w budżecie. Z pla-
nu tegorocznych wydatków zo-
stały usunięte takie pozycje jak: 
rozbudowa Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 1, modernizacja 
boiska sportowego przy ul. La-
skowej oraz dostawa i montaż 
hali pneumatycznej. Nie ozna-
cza to jednak, że ratusz rezygnu-
je z tych inwestycji. Dwie pierw-
sze zostaną wprowadzone do 
przyszłorocznego budżetu. Trze-
cia najprawdopodobniej też, ale 
w tym przypadku urząd czeka na 
rządowe środki z tzw. tarczy an-
tykryzysowej dla samorządów.

Nowe ulice
Rada pochyliła się również nad 
kwestią nadania nazw dwóm 
niewielkim ulicom w Grójcu. 
Jedna z nich będzie nosić imię 
Tadeusza Olszewskiego, a druga 
– Stanisława Lema. Obie znaj-
dują się po wschodniej stronie 
ulicy Wyszyńskiego. A mówiąc 
obrazowo za sklepem Lewiatan.
Nową nazwę otrzymało też 6 
dróg w Kobylinie. Będą tam 
znajdować się ulice: Turkusowa, 
Perłowa, Szmaragdowa, Błękit-
na, Szafirowa i Platynowa.  
Inne istotne decyzje, jakie pod-
jęli radni, dotyczą zmiany miej-
scowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego (MPZP) 
dla terenu zakładu Faurecia czy 
też uchwalenia planu współpra-
cy gminy z organizacjami poza-
rządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność po-
żytku publicznego.
Radni wyrazili również zgodę na 
ustalenie lokalizacji inwestycji 
mieszkaniowej przy ul. Kocha-
nowskiego (południowa część 
Grójca, w pobliżu tzw. Trak-
tu Królewskiego). W tym przy-
padku skorzystano z możliwo-
ści zapisanych w ustawie zwa-
nej "lex deweloper". Pozwa-
la ona na ominięcie zapisów za-

Domowe obrady wracają
wartych w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzenne-
go, a co za tym idzie – znacznie 
przyspiesza procedury uzyski-
wania zgody na realizację inwe-
stycji mieszkaniowych.

Wolne wnioski
Połowę czasu sesji zajęły dys-
kusje w punkcie „wolne wnio-
ski”. Z pewnością ciekawa była 
informacja o planach utworze-
nia w Grójcu szkoły muzycznej. 
Choć użycie w tej chwili sło-
wa „plany” to zbyt dużo powie-
dziane, bo sprawa, jak wyjaśnił 
burmistrz, jest dopiero na etapie 
wstępnych, niezobowiązujących 
rozmów. Wydaje się, że kwe-
stię te warto rozważyć, nawet 
w kontekście usytuowania szko-
ły w budynku dawnego dworca 
PKP, który gmina zamierza zre-
witalizować. 
Radni chcieli się też dowiedzieć, 
jak wygląda sytuacja z przymu-
sem odbycia kwarantanny oraz 
zarażeniami COVID-19 w szko-
łach oraz Urzędzie Gminy i Mia-
sta Grójec. Z danych przedsta-
wionych przez magistrat wyni-
ka, że tylko w szkole w Bików-
ku żaden pracownik ani uczeń 
nie został poddany kwarantan-
nie. Nikt w tej placówce nie jest 
też pod nadzorem epidemiolo-
gicznym. 
Znacznie więcej problemów jest 
w większych placówkach. Na 
przykład w "jedynce" aż 309 
dzieci i 55 nauczycieli znajdo-
wało się pod nadzorem epide-
miologicznym. 
W dniu wydania gazety klasy 
I-III wszystkich podstawówek 
prowadzonych przez gminę Gró-
jec uczyły się stacjonarnie, nato-
miast starsze dzieci – zdalnie.
Dyrektorzy na naradzie, w któ-
rej wziął udział również bur-
mistrz Dariusz Gwiazda, za-
pewnili, iż lekcje online odby-
wają się. 
Jeśli chodzi o ratusz, jedna oso-
ba otrzymała pozytywny wynik 
testu na obecność koronawirusa, 
zaś 7 osób przebywało na kwa-
rantannie 
– U pozostałych pracowników, 
nawet tych, którzy przebywa-
ją na kwarantannie, nie widać 
objawów – poinformował bur-
mistrz. 
Wszystkie dane odnośnie licz-
by osób zarażonych, przebywa-
jących na kwarantannach lub bę-
dących pod nadzorem podajemy 
zgodnie ze stanem na 26 paź-
dziernika.
Z pozostałymi tematami po-
ruszanymi na sesji można za-
poznać się, oglądając nagra-
nie z obrad. Jest ono dostępne 
na stronie www.grojec.esesja.pl 
w zakładce "transmisje z obrad".

Dominik Górecki 


