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Ale to był finał! 

Działalność i aktywność 
została również doce-
niona i zauważona przy 
pozyskiwaniu dotacji 

na różne cele i działania. Wytężo-
na praca nad pisaniem kolejnych 
wniosków w konkursach granto-
wych przyniosła obfite plony! 

Duże i małe grantyDuże i małe granty
Początek roku rozpoczął się od in-
formacji o pozyskaniu 10 000,00  
złotych na warsztaty ekologiczne. 
Za jakiś czas pozyskaliśmy 26 
000,00 zł od Narodowego Cen-
trum Kultury na organizację ludo-
wego Święta Grójeckiego Kogut-
ka dla mieszkańców naszej gminy.  
W drugiej połowie wakacji otrzy-
maliśmy wspaniałą wiadomość, że 
nasz wniosek został pozytywnie 
rekomendowany w ramach dotacji 
z programu Cyfrowa Konwersja 
Domów Kultury. Dzięki pozyska-
nym 160 000,00 zł nasz Grójecki 
Ośrodek Kultury znalazł się w 
gronie 200 domów kultury, które 
przeszły gruntowną modernizację 
systemów informatycznych.  
To nie był koniec dobrych wieści. 
Fudnacja Orange potwierdziła, że 
powstanie u nas pracownia Ma-
ker Space. Grant, jaki wygrali-
śmy, pozwolił nam zainstalować 

nowoczesną drukarkę 3D, ma-
teriały pomocnicze do jej obsłu-
gi, komputery do projektowania 
trójwymiarowego, ploter laserowy 
do wycinania w drewnie lub styro-
durze puzzli, a także domków dla 
owadów do samodzielnego składa-
nia czy breloczków, gadżetów czy 
szkatułek – możliwości są niemal 
nieograniczone. W trakcie przygo-
towania sali zmodernizowano tak-
że ciąg wentylacyjny i zainstalo-
wano klimatyzację pomieszczenia. 
Łączna suma przyznanych środ-
ków zewnętrznych to 220 100 zł 

Innowacyjna modernizacjaInnowacyjna modernizacja
W ostatnim roku, z uwagi na pan-

Tak wyglądał rok 2021 w Grójeckim Ośrodku Kultury
70 zorganizowanych wydarzeń, koncertów, festiwali, konkursów. Godziny seansów filmowych i 
spektakli teatralnych, bogata oferta zajęć i warsztatów oraz pozyskane rekordowe dotacje — to był 
bardzo pracowity i pełen wrażeń rok w Grójeckim Ośrodku Kultury.

demię, musieliśmy przejść szereg 
modernizacji – zakupiliśmy profe-
sjonalny sprzęt do realizacji stre-
amingu (transmisji internetowych 
na żywo przyp. red.)  naszych 
koncertów, zestaw krótkofalówek 
dla zespołu GOKu oraz efektow-
ne oświetlenie sceniczne. Rów-
nież wizualnie nasza placówka 
przeszła ogromną przemianę, co 
łatwo zauważyć, odwiedzając 
nasz budynek. Jest wesoło, żywo 
i kolorowo oraz kwieciście. I tak 
zamierzamy dalej działać!

Tym żyli mieszkańcyTym żyli mieszkańcy
Na kanale YouTube oraz fanpa-
ge’u fejsbukowym mieszkańcy 

mogli oglądać na żywo, chociaż-
by 29. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Do maja, 
dopóki instytucje kultury pozosta-
wały zamknięte, zrealizowaliśmy 
kilka koncertów wraz z transmi-
sją on-line, w tym duży projekt 
przeglądu lokalnych wokalistów 
i artystów tanecznych, z rozbudo-
waną dekoracją sceny oraz efek-
tów świetlnych, znany pod nazwą 
„Majówka z Kwitnącym GOK-
-iem”. 
W Ogródku Jordanowskim przy 
parku miejskim zorganizowali-
śmy Dzień Dziecka z festiwalem 
kolorów.  Pod koniec czerwca 
rozpoczęliśmy akcje" Lato w 
Mieście" z bogatą ofertą atrakcji, 
warsztatów oraz wycieczek dla 
dzieci i młodzieży.  
Na zakończenie lata na rynku 
miejskim odbył się Piknik Retro 
pod hasłem" To ostatnia niedzie-
la". W kolejnych miesiącach spo-
rym zainteresowaniem cieszyły 
się okolicznościowe koncerty na-
szych lokalnych artystów — Chó-
rów Miasta Grójec, Fletni Pana, 
Czyżyków, Dream of singing i 
Grójeckiej Orkiestry Kameralnej.  
Warto wspomnieć jeszcze o wspa-
niałym koncercie z okazji 

Grójecki Ośrodek Kultury Grójecki Ośrodek Kultury 

30. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy (WOŚP) 
za nami. Wydarzenie odbyło 
się w niedzielę, 30 stycznia, 
tradycyjnie w Grójeckim 
Ośrodku Kultury.  Choć aura nie 
sprzyjała i na zewnątrz szalała 
straszna wichura, Grójecki Sztab 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy zebrał ponad 70 tys. zł.

WWOŚP zagrał pod ha-OŚP zagrał pod ha-
słem: „Przejrzyj słem: „Przejrzyj 
na oczy”, które na-na oczy”, które na-
wiązuje do zbiórki wiązuje do zbiórki 

prowadzonej pod kątem okulistyki prowadzonej pod kątem okulistyki 
dziecięcej. Tegorocznym celem jest dziecięcej. Tegorocznym celem jest 
zapewnienie najwyższych standar-zapewnienie najwyższych standar-
dów diagnostyki i leczenia wzroku dów diagnostyki i leczenia wzroku 
u dzieci w Polsce. Za zebraną da-u dzieci w Polsce. Za zebraną da-
rowiznę, fundacja Jurka Owsiaka rowiznę, fundacja Jurka Owsiaka 
kupi sporo specjalistycznego sprzę-kupi sporo specjalistycznego sprzę-
tu dedykowanego najmłodszym tu dedykowanego najmłodszym 
pacjentom.pacjentom.

Taniec, muzyka i zabawaTaniec, muzyka i zabawa
Na uczestników tegorocznego ju-Na uczestników tegorocznego ju-
bileuszowego Finału czekało na-bileuszowego Finału czekało na-
prawdę sporo atrakcji. Pierwsze prawdę sporo atrakcji. Pierwsze 
występy rozpoczęły się przed 16.występy rozpoczęły się przed 16.
Jako pierwsi na scenie pojawili się Jako pierwsi na scenie pojawili się 

mali tancerze ze studia taneczne-mali tancerze ze studia taneczne-
go Alchemia Grójec. Najmłodsza go Alchemia Grójec. Najmłodsza 
gwiazda miała niespełna 2,5 roku, gwiazda miała niespełna 2,5 roku, 
co w żaden sposób nie przeszkadza-co w żaden sposób nie przeszkadza-
ło jej w występowaniu z nieco star-ło jej w występowaniu z nieco star-
szymi koleżankami. Podziwialiśmy  szymi koleżankami. Podziwialiśmy  
taniec rozrywkowy jazz, były też taniec rozrywkowy jazz, były też 
baletnice w tiulowych sukienkach.baletnice w tiulowych sukienkach.
Starsi zaprezentowali nieco bar-Starsi zaprezentowali nieco bar-
dziej  skomplikowane i wyszukane dziej  skomplikowane i wyszukane 
układy taneczne, co spotkało się z układy taneczne, co spotkało się z 
gorącym aplauzem publiki. Potem gorącym aplauzem publiki. Potem 
na scenie zatańczyli wszyscy chęt-na scenie zatańczyli wszyscy chęt-
ni. Wspólna zabawa trwała w naj-ni. Wspólna zabawa trwała w naj-
lepsze, a to był dopiero początek!lepsze, a to był dopiero początek!

Trochę rockaTrochę rocka
Kolejną atrakcją tego wieczoru Kolejną atrakcją tego wieczoru 
miał być występ całego zespołu miał być występ całego zespołu 
The Riders. Niestey, ze względów The Riders. Niestey, ze względów 
zdrowotnych nie mogli wystąpić. zdrowotnych nie mogli wystąpić. 
Zamiast nich zagrał Krzysztof Wo-Zamiast nich zagrał Krzysztof Wo-
łukanis. Artysta zagrał wspaniałe łukanis. Artysta zagrał wspaniałe 
aranżacje najsłynniejszych prze-aranżacje najsłynniejszych prze-
bojów energetycznego rock and bojów energetycznego rock and 
rolla.rolla.

LicytowaliLicytowali
W trakcie koncertów i występów W trakcie koncertów i występów 
harcerze z Grójeckiego Sztabu harcerze z Grójeckiego Sztabu 
WOŚP prowadzili aukcje i licy-WOŚP prowadzili aukcje i licy-

tacje. Do wspólnej zabawy przy-tacje. Do wspólnej zabawy przy-
łączali się ochoczo zgromadzeni łączali się ochoczo zgromadzeni 
mieszkańcy Grójca i okolic. Piz-mieszkańcy Grójca i okolic. Piz-
zerie Roma i Da Grasso przez zerie Roma i Da Grasso przez 
cały finał dostarczały ciepłą piz-cały finał dostarczały ciepłą piz-
zę dla wolontariuszy. Nie zabra-zę dla wolontariuszy. Nie zabra-
kło też pysznego żurku od ekipy kło też pysznego żurku od ekipy 
motocyklistów z Cobra MC Po-motocyklistów z Cobra MC Po-
land Grójec. Zjawili się również land Grójec. Zjawili się również 
strażacy z Grójeckiej Ochotni-strażacy z Grójeckiej Ochotni-
czej Straży Pożarnej.czej Straży Pożarnej.
Oprócz standardowego wrzuca-Oprócz standardowego wrzuca-
nia datków do puszek wolonta-nia datków do puszek wolonta-
riuszy oraz licytacji przedmio-riuszy oraz licytacji przedmio-
tów można było jeszcze zostać tów można było jeszcze zostać 
dawcą szpiku kostnego.dawcą szpiku kostnego.

Rap, dance hall i poppingRap, dance hall i popping
Kolejną atrakcją, jaką mogła Kolejną atrakcją, jaką mogła 
podziwiać widownia, były wy-podziwiać widownia, były wy-

stępy tancerzy ze szkoły tańca stępy tancerzy ze szkoły tańca 
Kosmos w Białobrzegach. Ka-Kosmos w Białobrzegach. Ka-
sia "Żabka" Miazga i Łukasz sia "Żabka" Miazga i Łukasz 
"Ufo" Łukomski pokazali, czym "Ufo" Łukomski pokazali, czym 
jest popping i jamajski dance jest popping i jamajski dance 
hall.  Publika przyłączyła się hall.  Publika przyłączyła się 
także do krótkich warsztatów także do krótkich warsztatów 
tańca hip hop.tańca hip hop.
Występy tancerzy były swo-Występy tancerzy były swo-
istym wstępem do tego, co mia-istym wstępem do tego, co mia-
ło zaraz wydarzyć się na scenie. ło zaraz wydarzyć się na scenie. 
W Grójeckim Ośrodku Kultury W Grójeckim Ośrodku Kultury 
zjawiła się grupa młodych, uta-zjawiła się grupa młodych, uta-
lentowanych ludzi — reprezen-lentowanych ludzi — reprezen-
tanci Grójca, Warszawy, Mo-tanci Grójca, Warszawy, Mo-
gielnicy, Radomia, Białobrzeg, gielnicy, Radomia, Białobrzeg, 
Wrocławia i Nowego Sącza. Wrocławia i Nowego Sącza. 
Hip-hopowa ekipa opanowała Hip-hopowa ekipa opanowała 
scenę. scenę. 

Dokończenie na s. 13Dokończenie na s. 13
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Budynek GOK-u zimą (fot. Szymon Wójcik)
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ŻYCIE GRÓJCA

Za nami drugi rok pandemii ko-Za nami drugi rok pandemii ko-
ronawirusa. Jaki to był czas dla ronawirusa. Jaki to był czas dla 
grójeckiego samorządu?grójeckiego samorządu?
Epidemia koronawirusa, ale i 
zmiany przepisów odnośnie fi-
nansów samorządu, wprowa-
dziły bardzo dużo niepewności.  
W 2020 r., kiedy rozpoczęła się 
epidemia, otrzymałem informa-
cję od pani skarbnik, że nasza 
sytuacja finansowa jest na tyle 
niepewna, że musimy wstrzymać 
wszystkie inwestycje, nie może-
my nic planować, bo nie wiemy, 
czy będziemy mieli środki na 
wydatki bieżące. Zrobiliśmy taką 
blokadę, ale pod koniec roku, 
kiedy otrzymaliśmy 3 mln zł z 
rządowej tarczy, okazało się, że 
nasz budżet nie jest zagrożony i 
będziemy mogli wykonać zapla-
nowane zadania inwestycyjne. 
To przełożyło się na prawdziwy 
boom inwestycyjny na naszych 
drogach w 2021 r., a ciąg dalszy 
inwestycji w infrastrukturę dro-
gową będziemy kontynuowali w 
2022 r. Chciałbym też zauważyć, 
że przez cały ten okres urząd 
był otwarty dla mieszkańców, 
co symbolizuje choćby   punkt 
pocztowy, który jest zlokalizo-
wany  w naszej siedzibie. Kiedy 
w warunkach  absencji pracow-
ników poczty i całkowitego za-
mknięcia urzędów w Polsce, nasz 
punkt został  zamknięty, kolejka 
przed jedynym urzędem poczto-
wym na al. Niepodległości była 
tak długa, że nie było wyjścia: 
musieliśmy zrobić wszystko, aby 
w przyszłości punkt w urzędzie 
funkcjonował nieprzerwanie. 
Z  perspektywy dwóch lat mogę 
powiedzieć, że z opałów wy-
szliśmy obronną ręką. Już w 
2021 r. nie było zagrożeń dla 
płynności finansowej, a obecnie 
jest  wręcz odwrotnie  – docho-
dy gminy rosną. 

W grudniu Rada Miejska jed-W grudniu Rada Miejska jed-
nogłośnie uchwaliła budżet nogłośnie uchwaliła budżet 
gminy na 2022 rok. gminy na 2022 rok. 
Budżet jest ambitny i niezagro-
żony, a wiemy, że przed nami 
trudny czas związany z ważnymi 
i kluczowymi zadaniami inwe-
stycyjnymi, wpisanymi do Wie-
loletniej Prognozy Finansowej. 
Dobra wiadomość jest taka, że 
mamy zabezpieczone środki na 
wszystkie zadania. Dodatkowo 
mamy możliwość wyemitowania 
12 mln zł obligacji na rozbudowę 
szkoły nr 1. 
Kolejną ważną inwestycją, za-
planowaną na 2022 r., ale jeszcze 

nie ujętą w budżecie, jest rozbu-
dowa szkoły w Lesznowoli o 4 
nowe sale lekcyjne i salę gimna-
styczną. W czasie przerwy świą-
tecznej 2021/2022, przy wsparciu 
lokalnego przedsiębiorcy –  firmy 
Tanga, wykonano generalny re-
mont sieci ciepłowniczej w sta-
rym budynku szkoły.
Wygospodarowaliśmy także 
środki na 10-procentowy wzrost 
wynagrodzeń dla wszystkich 
pracowników urzędu i jednostek 
gminnych. Trzeba zauważyć, iż 
nie jest to podwyżka sensu stricte 
ze względu na inflację, ale brako-
wało podwyżek wynagrodzeń w 
ostatnich latach. 
W budżecie znalazła się jeszcze 
budowa mostu w Żyrówku oraz 
modernizacja i budowa kilku-
nastu dróg gminnych w ramach 
rekordowej dotacji z Rządowe-
go Programu Polskiego Ładu w 
wysokości 24,7mln zł, uzyskanej 
dzięki staraniom Posła RP  z na-
szego regionu, Marka Suskiego. 

Z kryzysu wyszliśmy obronną ręką
O wpływie COVID-19 na lokalny samorząd, planowanych inwestycjach i poszerzeniu granic miasta z 
burmistrzem Grójca Dariuszem Gwiazdą rozmawia Mateusz Adamski.

W tym roku zaplanowaliśmy też 
budowę ul. Wiatracznej, z  dota-
cją z Funduszu Rozwoju Dróg 
Lokalnych (FRDL), która uzy-
skała pozytywną rekomendację 
i obecnie czeka na decyzję Pre-
miera.
Zniszczenia spowodowane przez 
objazd utworzony w związku z 
budową drogi powiatowej Ule-
niec - Rożce również wymagają 
niezwłocznej naprawy. Chcemy 
pozyskać na ten cel dotację z 
Urzędu Marszałkowskiego Woj. 
Mazowieckiego. Niestety, ale 
przy inwestycjach drogowych 
w ramach Polskiego Ładu lub 
FRDL, kanalizację sanitarną i 
sieć wodociągową musimy po-
krywać z własnych środków, bez 
dotacji.
Powoduje to, że na wyżej wymie-
nione zadania będziemy musieli 
zabezpieczyć dodatkowe środki z 
własnego budżetu.
W planie inwestycyjnym na ten 
rok ujęliśmy jeszcze trzy zadania 
w inwestycje drogowe, czyli dwa 
mniejsze – ul. Brzozowa i ul. 
Matejki, a także trzecie, większe, 
opiewające na kwotę 2,5 mln zł. 
Ta kwota miała zostać przezna-
czona na budowę ul. Angielskiej 
i ul. Francuskiej, jednak na wnio-
sek wszystkich radnych zgłosi-
łem autopoprawkę, w wyniku 
czego połowę zabezpieczonej 
kwoty  przekazano na remonty 
dróg powiatowych. W wyniku 
tego, w ciągu czterech lat, na 
inwestycje powiatu przekażemy 
ponad 4 mln zł.    

To dużo więcej niż w poprzed-To dużo więcej niż w poprzed-
nich latach.nich latach.

W poprzedniej kadencji, kiedy 
byłem radnym, Rada Miejska nie 
zgodziła się na pomoc dla powia-
tu w wysokości 200 tys. zł, po-
nieważ radni doszli do wniosku, 
że drogi gminne są w tak złym 
stanie, że najpierw powinniśmy 
zadbać  właśnie o nie. Teraz, kie-
dy moja opozycja w radzie dba 
o interesy powiatu, a niektórzy 
byli pracownicy gminy znaleź-
li zatrudnienie w powiecie, jak 
chociażby była Naczelnik In-
westycji Gminy czy Przewodni-
czący Rady, to priorytety Rady 
Miejskiej zmieniły się nie do po-
znania. Z jednej strony trzeba się 
cieszyć, że powiat kieruje dużą 
część środków na drogi na tere-
nie gminy, ale z drugiej strony 
zaniedbujemy drogi gminne, któ-
re przez lata nie były budowane. 
Drogi gminne wymagają dużych 
nakładów. To, co udaje się nam 
budować, są to głównie drogi 
przy nowych osiedlach. Nato-
miast, gdyby nie wielkie wspar-
cie z Polskiego Ładu, za co w 
imieniu mieszkańców serdecznie 
dziękuję, to wiele dróg nie zosta-
łoby wyremontowanych przez 
kolejne dziesięciolecia. To nadal 
jest jednak tylko kropla w morzu 
potrzeb. 
Pomoc dla powiatu jest potrzeb-
na, bo zdajemy sobie sprawę z 
tego, w jak złym stanie są drogi 
powiatowe. Uważam natomiast, 
że nie da się  naprawić wszystkich 
dróg powiatowych w ciągu jednej 
kadencji. Problemem może być 
m.in.  znalezienie wykonawców 
na tak dużą liczbę zadań, dlatego 
prosiłem radnych, żeby najpierw 
zająć się drogami gminnymi, a 
następnie powiatowymi.  

Styczniową sesję Rady Miej-Styczniową sesję Rady Miej-
skiej zdominował temat po-skiej zdominował temat po-
działu 1,25 mln zł, jakie gmina działu 1,25 mln zł, jakie gmina 
uzyskała z konkursów:  „Naj-uzyskała z konkursów:  „Naj-
bardziej Odporna Gmina" bardziej Odporna Gmina" 
oraz „Rosnąca Odporność”. oraz „Rosnąca Odporność”. 
Ostatecznie złożona przez Ostatecznie złożona przez 
urząd propozycja podziału urząd propozycja podziału 
tych środków została odrzuco-tych środków została odrzuco-
na. Jak się Pan odniesie do tej na. Jak się Pan odniesie do tej 
decyzji radnych? decyzji radnych? 
Lawina krytyki na przedsta-
wione wydatki i impas w spra-
wie wydatkowania pieniędzy z 
nagrody „szczepieniowej"  na  
„Najbardziej Odporną Gminę” 
oraz „Rosnącą Odporność”, tak  
mogę streścić dyskusję podczas 
ostatniej sesji Rady Miejskiej 
w Grójcu. Kandydując na bur-
mistrza naszej gminy, wierzy-
łem, że uda nam się stworzyć 
atmosferę do debat, w której 
radni będą współpracowali ze 
sobą, ponad politycznymi po-
działami, dla dobra lokalnej 
społeczności. Niestety, radni 
pomimo ponad pięciogodzinnej 
dyskusji na komisji oraz ponie-
działkowych kolejnych pięciu 
godzin na sesji, zdecydowali o 
odroczeniu podziału środków z 
nagrody za szczepienia dla gmi-
ny Grójec.
Przypominam, że jest to nagro-
da dla mieszkańców, którą mo-
żemy przeznaczyć na dowolny 
cel, zgodnie z informacjami z 
Kancelarii Prezesa Rady Mi-

nistrów. Jej beneficjentem jest 
burmistrz, a cele, jakie chcemy 
zrealizować za te pieniądze, 
miały posłużyć mieszkańcom 
naszej gminy do poprawy bez-
pieczeństwa, a także zapew-
nienia zdrowia psychicznego 
dla dzieci i młodzieży, nadwy-
rężonego  epidemią, oraz ła-
godzenia skutków społeczno-
-gospodarczych wywołanych 
przez COVID19, a więc niemal 
na wszystko. Doceniam rolę na-
szego Powiatowego Centrum 
Medycznego, które zaszczepiło 
około 40 tysięcy osób z całego 
kraju (szczepić mógł się każdy). 
Osiągnięty przez Gminę Grójec 
wynik zaszczepionych, czyli  
55,68 % w regionie radomskim, 
to duża zasługa mieszkańców, 
którzy tak licznie przystąpili do 
szczepień w wielu punktach na 
terenie gminy Grójec. Należy 
pamiętać, że za każde szczepie-
nie,  punkt szczepień otrzymuje 
wynagrodzenie  z Narodowego 
Funduszu Zdrowia. W przy-
padku naszego szpitala, według 
słów Pani Prezes, to niemała 
kwota, około 2 469 000,00 zł. 
Oficjalnych danych nie posia-
damy. Słyszałem też o wyż-
szych kwotach za szczepienia. 
Ponadto, lekarze w poradniach 
Podstawowej Opieki Zdrowot-
nej otrzymywali premię finan-
sową za zwiększenie tempa 
szczepień. Również punkty 
szczepień otrzymują premie 
za osiągniecie % poziomu za-
szczepionych. Musimy jednak 
pamiętać, że gmina Grójec nie 
jest organem właściwym, któ-
ry odpowiada za utrzymanie i 
organizację naszego szpitala 
oraz jego obecny stan i sytu-
ację finansową, wynikającą z 
wieloletnich zaniedbań. Chciał-
bym przypomnieć Państwu, że 
w miarę potrzeb i możliwości 
wspieramy szpital finansowo. 
Nagrody w konkursie „Rosną-
ca Odporność", zdobyte przez 
dwie inne gminy z terenu po-
wiatu grójeckiego,  czyli Jasie-
niec (1 000 000 zł) i  Belsk Duży 
(500 000 zł),  raczej nie zostaną 
przez te gminy przekazane w 
połowie na grójecki szpitali, a 
czegoś takiego oczekuje właśnie 
od gminy Grójec radny Stolarski.
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Burmistrz na spotkaniu z mieszkańcami Kępiny ws. suszarni (fot. SW)
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Dokończenie na stronie obokDokończenie na stronie obok
Gminie Grójec udało się pozy-Gminie Grójec udało się pozy-
skać rekordowe dofinansowa-skać rekordowe dofinansowa-
nie w wysokości 24 mln 739 tys. nie w wysokości 24 mln 739 tys. 
zł w ramach pierwszej edycji zł w ramach pierwszej edycji 
funduszu Polski Ład. Czy już funduszu Polski Ład. Czy już 
wiadomo, na jakie drogi do-wiadomo, na jakie drogi do-
kładnie zostaną przeznaczone kładnie zostaną przeznaczone 
te środki? te środki? 
Ogłosiliśmy przetarg na wykona-
nie projektów wskazanych przez 
nas łącznie czternastu odcinków 
dróg, które chcemy zrealizować 
w ramach tego dofinansowania. 
Po wykonaniu projektów i kosz-
torysów, będziemy wiedzieli, 
ile poszczególne zadania będą 
kosztować. Chcemy tak dopaso-
wać ostateczną listę, aby zgłosić 
optymalną liczbę dróg do prze-
targu. Jeśli bowiem, przekroczy-
my kwotę 24,7 mln, to będziemy 
musieli dołożyć do inwestycji  z 
własnych środków, a jeśli osta-
teczna kwota  będzie niższa, to 
będziemy musieli zwrócić pie-
niądze, których nie wydamy. 
Na wykonanie zadań w ramach 
dofinansowania mamy co praw-
da dwa lata, ale nie wiemy, czy 
inflacja nie spowoduje znaczące-
go wzrostu cen i czy znajdą się 
chętni do wybudowania aż tylu  
dróg. Dla przykładu, w ubiegłym 
roku chcieliśmy wybudować ul. 
Słoneczną w Głuchowie, i do 
dwóch przetargów nie stanął ża-
den wykonawca. 

Największą inwestycją, na Największą inwestycją, na 
którą czekają mieszkańcy, którą czekają mieszkańcy, 
jest rozbudowa szkoły nr 1, jest rozbudowa szkoły nr 1, 
połączona z budową nowej połączona z budową nowej 
sali gimnastycznej. Procedura sali gimnastycznej. Procedura 
przetargowa napotkała pewne przetargowa napotkała pewne 
problemy. Czy udało się już problemy. Czy udało się już 
wyłonić wykonawcę, i kiedy wyłonić wykonawcę, i kiedy 
można spodziewać się rozpo-można spodziewać się rozpo-
częcia robót? częcia robót? 
Cały czas toczą się procedury. 
W przetargu cztery firmy złożyły 
oferty zbliżone do siebie ceno-
wo. Oferta wybranego przez nas 
wykonawcy została odrzucona w 
związku z orzeczeniem Krajowej 
Izby Odwoławczej. Musieliśmy 
przeprowadzić ponowną ocenę i 
badanie ofert złożonych w postę-
powaniu. Wybraliśmy ofertę na-
stępnej firmy z listy. Ten wybór 
zakwestionował trzeci na liście 
wykonawca. Sprawa ponownie 
trafiła do Krajowej Izby Odwo-
ławczej, zatem czekamy na za-
kończenie postępowania odwo-
ławczego. 

Wielu mieszkańców, szczegól-Wielu mieszkańców, szczegól-
nie tych z małymi dziećmi cze-nie tych z małymi dziećmi cze-
ka też na publiczny żłobek. ka też na publiczny żłobek. 
Obecnie mamy już całą potrzeb-
ną dokumentację i pozwolenie na 
budowę. Niestety, nie ma naboru 
wniosków na dotacje z Minister-
stwa Rodziny i Polityki Społecz-
nej, co w latach wcześniejszych 
miało miejsce w sierpniu, wrze-

śniu, październiku czy w listo-
padzie. Nie jesteśmy w stanie 
ogłosić przetargu, ponieważ pod-
pisanie umowy pozbawiłoby nas 
szans na dotację, a nie wiemy, 
jakie warunki muszą być speł-
nione, żeby otrzymać wsparcie 
rządowe. 
Dotacje na żłobki są wpisane do 
Krajowego Planu Odbudowy. Są 
więc powiązane z trwającymi 
negocjacjami z Unią Europejską. 
Bez ich zamknięcia rząd na pew-
no nie ogłosi nowego naboru.  
O dotację na budowę mogliśmy 
starać się rok wcześniej, kiedy 
chciałem zabezpieczyć w bu-
dżecie środki na projekt żłobka, 
ale Rada Miejska pomimo mo-
ich zapewnień, że mamy zgodę 
właścicieli na sprzedaż działki 
pod żłobek, wykreśliła projekt 
żłobka z budżetu. Radni Stolar-
ski i Biedrzycki stwierdzili, że 
musimy najpierw posiadać akt 
własności działki przeznaczonej 
pod żłobek, a dopiero potem za-
bezpieczać środki na wykonanie 
projektu. Był to okres przedwa-
kacyjny, toteż cała procedura 
nabycia wydłużyła się  znacząco. 
Zaprojektowanie żłobka mogło 
odbyć się bez posiadania prawa 
własności, bo przez wspomnianą 
działkę przechodzi droga dojaz-
dowa i częściowo parking dla 
żłobka.  Wówczas z pracowni-
kami urzędu wyjaśniliśmy, iż 
mamy zapewnienie właścicieli, 
że chcą sprzedać działkę. Nie-
stety, nie udało się przekonać 
radnych. Działkę zakupiliśmy i 
na jesieni rozpoczęliśmy pracę 
nad przetargiem, co jednak nie 
pozwoliło nam zgłosić wniosku 
o dotację już na jesieni 2020 r., 
później zaczęła się pandemia i 
wydłużył się znacznie okres uzy-
skiwania zgód i pozwoleń. 

Gminie udało się pozyskać 3 Gminie udało się pozyskać 3 

mln zł dotacji od samorządu mln zł dotacji od samorządu 
Województwa Mazowieckie-Województwa Mazowieckie-
go na modernizację budynku go na modernizację budynku 
dworca kolejki wąskotorowej dworca kolejki wąskotorowej 
w Grójcu. w Grójcu. 
Mamy opracowany projekt i go-
towy wniosek o pozwolenie na 
budowę. Inwestycja napotkała 
jednak na problem. Otóż Staro-

sta twierdzi, że nie jest władny 
wydać pozwolenia na budowę i 
powinien to zrobić Wojewoda, 
a ten odsyła nas do Starosty z 
prośbą o ponowne rozpatrzenie 
wniosku i wydanie pozwolenia 
przez Starostę, który jego zda-
niem powinien takie pozwolenie 
wydać. Wydłuży to znacząco 
cały proces. Przetarg na wyko-
nawcę ogłosimy zapewne nie 
wcześniej niż w kwietniu  2022. 
Jesteśmy jednak zdeterminowa-
ni, aby rozpocząć tę inwestycję. 
W jej ramach chcemy stworzyć 
filię naszego ośrodka kultury, 
muzeum regionalne. Chcemy 
też zagospodarować w przyszło-
ści teren rekreacyjny wokół, a w 
pierwszej kolejności wykonać 
nowe nasadzenia drzew i utwar-
dzić plac, gdzie obecnie znajduje 
się składowisko gruzu. Chcieli-
byśmy, aby w przyszłości mogła 
się tam odbywać np. nauka jazdy 
na rolkach itp.

Panie burmistrzu, a co z pro-Panie burmistrzu, a co z pro-
jektem stadionu przy ul. La-jektem stadionu przy ul. La-
skowej?skowej?
Modernizacja Areny Sportowej 
przy ul. Laskowej jest w trak-
cie uzgodnień z Polskim Związ-
kiem Lekkiej Atletyki i Polskim 
Związkiem Piłki Nożnej, które 
przesłały projektantowi uwagi do 
opisania przy projekcie. Dotyczą 
one głównie wyjaśnień i opisów 
zaprojektowanych urządzeń. 
Modernizacja Areny podzielo-
na będzie na 1, 2 lub 3 etapy w 
zależności od tego, czy uda nam 
się zdobyć dofinansowanie ze-
wnętrzne. Zadanie to, obok roz-
budowy szkoły w Lesznowoli, 
zamierzamy zgłosić do drugiego 
naboru wniosków z Polskiego 
Ładu. 

W planach jest rewitalizacja W planach jest rewitalizacja 
parku miejskiego i stworzenie parku miejskiego i stworzenie 

zupełnie nowego parku przy zupełnie nowego parku przy 
ul. Sienkiewicza. Kiedy te pla-ul. Sienkiewicza. Kiedy te pla-
ny mają szansę się urzeczy-ny mają szansę się urzeczy-
wistnić? wistnić? 
Obie te inwestycje są ściśle po-
wiązane z funduszami unijnymi. 
Cały czas czekamy na ukazanie 
się stosownych regulaminów z 
nowej perspektywy UE. Liczy-
my, że w sierpniu rozpoczną 
się nabory, w których na pewno 
będziemy aplikować o dofinan-
sowanie. Na rewitalizację parku 
mamy już projekt budowlany 
i całą potrzebną dokumenta-
cję. W tegorocznym budżecie 
zaplanowaliśmy 200 tys. zł na 
częściową rewitalizację parku i 
jego zagospodarowanie. Chcemy 
uporządkować i zazielenić teren 
po dawnej Modrzewiance. Będą 
tam nowe nasadzenia, a także 
miejsce na postawienie sceny, 
co da możliwość organizowania 
koncertów plenerowych.  Już 
w 2021 r. posadziliśmy szpaler 

grabów, aby zasłonić szpecący 
przestrzeń publiczną budynek 
starego dworca PKS. Mamy też 
projekt na tereny przy ul. Sien-
kiewicza. W planie zagospoda-
rowania przestrzennego ten teren 
obejmuje dwa hektary. Na razie 
udało nam się pozyskać tylko 
połowę  tego terenu. Właściciele 
pozostałych działek albo nie chcą 
nam ich sprzedać, albo żądają za 
nie dużo większych pieniędzy, 
niż właściciele, którzy sprzedali 
nam tereny wcześniej. 

A jak wygląda sprawa dawne-A jak wygląda sprawa dawne-
go dworca PKS? W grudniu go dworca PKS? W grudniu 
radni podjęli uchwałę o naby-radni podjęli uchwałę o naby-
ciu prawa użytkowania wieczy-ciu prawa użytkowania wieczy-
stego do terenu, na którym stoi stego do terenu, na którym stoi 
ten budynek. ten budynek. 
Zleciliśmy wykonanie operatu 
szacunkowego. Okazało się jed-
nak, że działka jest obciążona 
hipoteką. Sprawa zakupu dział-
ki i budynku jest bardzo dla nas 
ważna. Przeprowadzimy ją,  gdy 
porozumiemy się z właścicielem 
co do ceny, która powinna być 
zgodna z wartością rzeczywistą, 
czyli nie powinna  stanowić re-
kompensaty za nieuchwalony 
plan lub wieloletnią sytuację 
patową w rozmowach pomiędzy 
PKS a gminą, która nie pozwo-
liła na dokończenie remontu, a  
tym samym pozbawiła PKS do-
chodów z najmu tego budynku.
Jeśli dojdzie do porozumienia 
i nabędziemy działkę z budyn-
kiem, to moim zamiarem nie 
będzie wyburzenie starego dwor-
ca, a wyremontowanie i oddanie 
go w użytkowanie Grójeckiemu 
Ośrodkowi Kultury, do czasu 
wybudowania nowego budynku 
GOK. Jednak przy obecnych pla-
nach inwestycyjnych gminy ten 
projekt musi jeszcze poczekać.

Sporo kontrowersji wzbudza Sporo kontrowersji wzbudza 
sprawa planowanej inwesty-sprawa planowanej inwesty-
cji w miejscowości Kępina pod cji w miejscowości Kępina pod 
Grójcem, gdzie ma powstać Grójcem, gdzie ma powstać 
suszarnia biomasy. W ostatnim suszarnia biomasy. W ostatnim 
czasie pojawiła się informacja, czasie pojawiła się informacja, 
że prywatny inwestor uzyskał że prywatny inwestor uzyskał 
pozytywne opinie z kilku insty-pozytywne opinie z kilku insty-
tucji. tucji. 
Wystosowaliśmy obwieszczenie 
do mieszkańców o opinie, i cze-
kaliśmy na nie do 26 stycznia. 
My musimy opierać swoją decy-
zję o raport oddziaływania na śro-
dowisko, który przedstawił nam 
inwestor, ważny też jest czynnik 
społeczny. Wiem, że nastawienie 
mieszkańców do tej inwestycji 
jest negatywne, dlatego zamie-
rzam wydać decyzję negatywną 
dla tej inwestycji. 

Według rankingu „Wspólnoty” Według rankingu „Wspólnoty” 
Grójec znalazł się na szczycie Grójec znalazł się na szczycie 

miast z największym przyro-miast z największym przyro-
stem mieszkańców. To z pewno-stem mieszkańców. To z pewno-
ścią cieszy, ale stawia też przed ścią cieszy, ale stawia też przed 
władzami samorządowymi spo-władzami samorządowymi spo-
re wyzwania. re wyzwania. 
Tak, wzrost liczby mieszkańców 
cieszy. Daje nam też dodatkowy 
impuls do tego, żeby poszerzyć 
granice miasta. Najpierw mu-
simy uchwalić miejscowy plan 
zagospodarowania dla 18 miej-
scowości wokół Grójca, którego 
procedura trwa już od dziesięciu 
lat. Wszystko wskazuje jednak 
na to, iż w pierwszym półroczu 
2022 r. zostanie on uchwalony. 
Jeśli się tak stanie, to w drugim 
półroczu przeprowadzimy wstęp-
ne konsultacje z mieszkańcami 
sołectw branych pod uwagę przy 
poszerzaniu granic miasta. Do 
marca każdego roku należy skła-
dać wnioski o poszerzenie granic 
miasta do Urzędu Rady Mini-
strów;  taki wniosek będę chciał 
złożyć na początku 2023 r. i roz-
począć procedurę, która może po-
trwać około roku.
Podstawowy argument za posze-
rzeniem granic miasta, to brak 
miejsc w samym mieście na in-
westycje – zarówno publiczne, 
jak i prywatne. Szukając terenu 
pod budowę nowej szkoły, roz-
mawiałem z właścicielami kilku-
hektarowych działek. Nie byli oni 
zainteresowani sprzedażą, ponie-
waż liczą, iż z roku na rok cena 
będzie rosła. Takie poszerzenie 
miasta da zarówno większą prze-
strzeń, jak i możliwość zabudowy 
na gruntach rolnych trzeciej klasy, 
bez potrzeby odrolnienia. Wtedy 
takie tereny nie podlegają ustawie 
o ochronie gruntów rolnych.

W grudniu gmina Grójec roz-W grudniu gmina Grójec roz-
strzygnęła przetarg na tereny strzygnęła przetarg na tereny 
inwestycyjne w Słomczynie. To inwestycyjne w Słomczynie. To 
historyczne wydarzenie, bo-historyczne wydarzenie, bo-
wiem przez 20 lat nie udawało wiem przez 20 lat nie udawało 
się znaleźć nabywcy. Czy mógł-się znaleźć nabywcy. Czy mógł-
by Pan powiedzieć więcej na by Pan powiedzieć więcej na 
ten temat? ten temat? 
28 grudnia 2021 r., w wyniku 
przetargu ustnego nieograniczo-
nego, sprzedaliśmy tereny inwe-
stycyjne w Słomczynie. Sprze-
daliśmy wszystkie działki, czyli 
ponad 22 hektary. Jest to bardzo 
dobra wiadomość dla naszych 
mieszkańców, ponieważ do bu-
dżetu gminy wpłynie łącznie po-
nad 11 milionów złotych netto.  
Inwestor, który wygrał przetarg, 
wpłacił milion złotych wadium. 
Tym inwestorem jest konsorcjum 
z Zielonej Góry. 

Dziękuję za rozmowę. Dziękuję za rozmowę. 
Ja również dziękuję. Pozdra-
wiam wszystkich czytelników 
„Życia Grójca” oraz mieszkań-
ców naszej gminy. fB
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Burmistrz z wojewodą mazowieckim Konstantym Radziwiłłem (fot. UGiM)

Burmistrz z wicemarszałkiem woj. mazowieckiego Rafałem Rajkowskim
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Ćwiczenia zorganizo-
wano w celu spraw-
dzenia współdziałania 
jednostek Państwowej 

Straży Pożarnej z jednostkami 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
w zakresie prowadzenia działań 
ratowniczo-gaśniczych, a także 
zweryfikowania  wiedzy i umie-
jętności strażaków oraz możliwo-
ści sprzętu, jakim dysponują, w 
czasie prawdziwych działań.

TematTemat
Temat manewrów zakładał, że w 
wyniku wyładowania elektrycz-
nego nastąpiło zwarcie instalacji 
elektrycznej w budynku Przed-
siębiorstwa Komunikacji Samo-
chodowej w Grójcu, przy ulicy 
Laskowej, w hali warsztatowej, 
gdzie odbywają się naprawy auto-
busów. Pożar ze względu na dużą 
ilość materiałów palnych szybko 
się rozprzestrzeniał i powodował 
bardzo silne zadymienie. Pracow-
nicy zakładu natychmiast podjęli 
próbę ugaszenia pożaru podręcz-
nym sprzętem gaśniczym, jednak 
silne zadymienie na hali znacznie 
to utrudniało.
Podjęto decyzję o całkowitej 
ewakuacji pracowników z obiek-
tu. Po przeliczeniu pracowników, 
którzy opuścili budynek, okazało 
się, że brakuje dwóch osób. Po 
przybyciu na miejsce pierwszych 
zastępów z JRG Grójec,  podjęto 
decyzję o zadysponowaniu dodat-
kowych sił i środków na miejsce 
akcji,  rozpoczęto działania ra-
towniczo-gaśnicze skierowane na 
odnalezienie osób poszkodowa-
nych.

DziałaniaDziałania
Działania jednostek uczestniczą-
cych w ćwiczeniach polegały na: 

Manewry strażackie w gminie Grójec

Gmina Grójec otrzymała dofinansowanie w ramach 
przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod na-
zwą „Poznaj Polskę” – edycja 2021.
Przyznawane przez Ministra w formie dotacji ce-

lowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie 
wycieczek szkolnych dla klas I-III oraz IV-VIII. W roku 
2021 z dofinansowania wycieczek skorzystały dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w Bikówku oraz Szkół Podstawowych 
nr 1 i nr 3 w Grójcu.
Kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła: 36 760 zł. 
Wkład własny stanowił: 21 040 zł. Wartość całkowita: 57 
800 zł.
Koordynatorem projektu była Monika Kozłowska, naczel-
nik Wydziału Edukacji. W ramach programu „Poznaj Pol-
skę” odbyły się cztery wycieczki: jednodniowa wycieczka 
do Warszawy na Zamek Królewski i do Łazienek dla klas 
1-3 z PSP w Bikówku; trzydniowa wycieczka do Krakowa i 
Zakopanego dla klas IV-VIII z PSP w Bikówku; trzydniowa 
wycieczka do Krakowa, Zakopanego i Wieliczki dla klas IV-
-VIII z PSP nr 1; jednodniowa wycieczka do Centrum Nauki 
Kopernik i Muzeum Narodowego w Warszawie dla uczniów  
PSP nr 3. 
Pokazywanie dzieciom piękna i dziedzictwa kulturowego 
Polski stanowi ważną część dydaktyki. Wycieczki zdecy-
dowanie uatrakcyjniają proces edukacyjny, pozwalają poznać 
środowisko przyrodnicze, tradycje, zabytki i historię oraz osią-
gnięcia polskiej nauki.
Informacja przygotowana przez Wydział Edukacji Urzędu 

Gminy i Miasta Grójec

POZNAJ POLSKĘ: DOTACJA CELOWA 
DLA GMINY GRÓJEC14 stycznia na terenie bazy PKS Grójec odbyły się ćwiczenia dla wszystkich jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Grójec oraz Jednostki Ratowniczo- 
Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu.

wykryciu źródła ognia w hali ma-
gazynowej oraz jego ugaszeniu; 
znalezieniu oraz ewakuowaniu  
osób poszkodowanych ze strefy 
zagrożenia; udzieleniu kwalifiko-
wanej pierwszej pomocy osobom 
poszkodowanym; obronie sąsied-
nich budynków; prowadzeniu 
działań z wykorzystaniem sprzę-
tu ochrony dróg oddechowych; 
realizowaniu zaopatrzenia wod-
nego, na potrzeby działających 
na miejscu zastępów; zabezpie-
czeniu miejsca zdarzenia; podzie-
leniu terenu na odcinki bojowe; 
zorganizowaniu łączności.
W ćwiczeniach udział wzięły na-
stępujące jednostki: OSP Grójec 
(459-95), OSP Grójec (459-94), 
OSP Grójec (459-96), OSP Gró-
jec (459-97), JRG Grójec (451-
21), JRG Grójec (451-25), JRG 
Grójec (451-90), OSP Kośmin 
(457-44), OSP Zalesie (457-43), 
OSP Gościeńczyce (457-40), 
OSP KSRG Mirowice (459-92), 
OSP Pabierowice (457-42)

Goście obserwatorzyGoście obserwatorzy
Zmagania strażaków obserwowa-
li: Jarosław Rupiewicz – wicebur-

mistrz Grójca, Karol Biedrzycki 
– przewodniczący Rady Miej-
skiej, Grzegorz Zalewski – prezes 
Zarządu PKS Grójec, mł. bryg. 
Krzysztof Kędziera – zastępca 
komendanta powiatowego PSP 
w Grójcu, mł. bryg. Grzegorz 
Michalski – dowódca JRG Gró-
jec PSP, mł. bryg. Marcin Rola 
– zastępca Dowódcy JRG Grójec 
PSP, st. kpt. Daniel Wójtowicz 
– naczelnik Wydziału Operacyj-
nego PSP, Marek Płotica – pre-
zes Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Grójcu, Sławomir 
Maroszek – komendant Gminno-
-Miejski ZOSP RP w Grójcu
Na zakończenie, podczas krót-
kiego apelu, zaproszeni goście 
zabrali głos, dziękując strażakom 
za ich obecność na ćwiczeniach, 
ogromne zaangażowanie oraz 
chęć niesienia pomocy potrze-
bującym w czasie rzeczywistych 
zdarzeń.
Organizatorem ćwiczeń był Ko-
mendant Gminno-Miejski ZOSP 
RP w Grójcu, przy współpracy z 
Państwową Strażą Pożarną.

Ochotnicza Straż Pożarna Ochotnicza Straż Pożarna 
w Grójcuw Grójcu

GRÓJEC NA 7. MIEJSCU W POLSCE. ROŚNIE LICZBA MIESZKAŃCÓW
12,63 proc. - o tyle wzrosła liczba mieszkańców Grójca w latach 2004-2020, co plasuje gminę na siódmym miejscu w Polsce pod względem korzystnych zmian demogra-
ficznych według  najnowszego rankingu Magazynu „Wspólnota”. 

Autorzy rankingu: Paweł Swianiewicz* i Julita Łukomska, zaprezentowali nietypowy ranking. 
Pokazuje on, jak na przestrzeni ostatnich 16 lat zmieniała się liczba ludności we wszystkich miastach i gminach w kraju.
Nie odnosi się on – przynajmniej bezpośrednio – ani do wskaźników finansowych, ani do wyników wyborów czy składu organów samorządowych. Przyglądamy się 
jednak zjawisku bardzo ważnemu dla przyszłego funkcjonowania jednostek samorządowych i ich obciążeń finansowych – depopulacji oraz starzenia się ludności – 

podkreślają autorzy. 
Zestawienie powstało na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. Podobnie jak w innych rankingach „Wspólnoty” samorządy zostały ujęte w 5 kategoriach: 
województwa, miasta grodzkie, miasta powiatowe, inne miasta (miasteczka) oraz gminy wiejskie.

Wśród miast powiatowych z województwa mazowieckie-
go wyższym wzrostem liczby ludności, niż Grójec, mogą 
się pochwalić jedynie Pruszków (13,93 proc.), Grodzisk 
Mazowiecki (36,97 proc.) oraz Piaseczno (45,06 proc.) – 
pierwsze miejsce w Polsce. Z kolei aż 194 samorządy w tej 
kategorii muszą się mierzyć ze zjawiskiem depopulacji.
Sprawdziliśmy też, jak w opracowaniu wypadły inne gmi-
ny z powiatu grójeckiego:
Chynów (4,90 proc.)
Pniewy (4,56 proc.)
Warka (1,01 proc.)
Goszczyn (0,24 proc.)
Jasieniec (0,06 proc.)
Belsk Duży (-5,60 proc.)
Mogielnica (-6,91 proc.)
Błędów (-7,61 proc.)
Nowe Miasto nad Pilicą (-9,14 proc.)
materiały prasowe, 
https://wspolnota.org.pl/
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Pozyskano prawie 30 mln złotych dla mieszkańców gminy Grójec 

Dzięki pozyskanym 
środkom, mieszkań-
cy gminy Grójec 
mogą cieszyć się mo-

dernizacją infrastruktury drogo-
wej, sportowej czy też poprawą 
bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym i pieszym. 
Najwyższą kwotę dotacji, tj. 24 
739 900,00 zł, jaką pozyskał 
Urząd Gminy i Miasta Grójec, 
jest wsparcie w ramach rzą-
dowego programu Polski Ład.
Środki te zostaną przeznaczone 
na inwestycje drogowe w naszej 
gminie. 
Drugą znaczącą dotacją były 3 
miliony złotych od Samorządu 
Województwa Mazowieckiego,  
w ramach Instrumentu Wspar-
cia Zadań Ważnych dla Równo-
miernego Rozwoju. Środki zo-
staną wydatkowane na remont 
i zmianę użytkowania budynku 
dworca kolejki wąskotorowej. 
Dawny dworzec kolei wąsko-
torowej od dłuższego już czasu 
wymaga rewitalizacji. Jest to 
miejsce wyjątkowe w historii 
miasta, z własnym genius loci, 
niestety od wielu lat niszcze-
jące i niewykorzystane. Długo 
nie było pomysłu, jak zagospo-

Ubiegły rok w gminie Grójec to kolejny rekord przyznanych dotacji na różne zadania i inwestycje. Łączna 
suma wszystkich pozyskanych do tej chwili dotacji to dokładnie 29 197 136,86 zł (niektóre wnioski wciąż 
jeszcze czekają na rozstrzygnięcie).  

połączoną z nauką nowych tech-
nologii.

EdukacjaEdukacja
Oprócz corocznej subwencji 
oświatowej dla gminnych pla-

przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej. Celem inicjatywy 
jest wsparcie wszystkich szkół 
podstawowych w budowaniu 
wśród uczniów kompetencji przy-
szłości z tzw. kierunków STEAM 

(nauka, technologia, inżynieria, 
sztuka oraz matematyka). Warto 
podkreślić, że wsparcie było w 
pełni sfinansowane przez MEN, 
bez konieczności wniesienia 
wkładu własnego. 
Dotacja celowa dla gminy Gró-
jec z programu Poznaj Polskę 
pozwoliła na zorganizowanie do-
datkowych, czterech wycieczek. 
Trzecim pozyskanym grantem 
były środki na dodatkowe zaję-
cia gimnastyki korekcyjno-kom-
pensacyjnej dla dzieci ze szkół i 
przedszkoli.

Sport Sport 
Gmina Grójec posiada sporą bazę 
obiektów sportowych wymaga-
jących konserwacji. Dzięki po-
zyskanej dotacji od samorządu 
woj. Mazowieckiego, udało się 

zmodernizować boisko przy hali 
sportowej „Spartakus”. 
Dotacje w wysokości 200 tys. 
zł, pozyskane w ramach Mazo-
wieckiego Instrumentu Wsparcia 
Infrastruktury Sportowej, pozwo-
liły zmienić nawierzchnię boiska 
i korzystać z niej przez cały rok 
oraz prowadzić regularne treningi 
dla klubów i szkółek piłkarskich, 
co wpłynęło na podniesienie ja-
kości szkolenia i poziomu spor-
towego. 

Gminne sołectwaGminne sołectwa
Głównym instrumentem finansu-
jącym 41 miejscowości w gminie 
Grójec jest tzw. „fundusz sołec-
ki”, który finansuje budżet gminy 
Grójec. Wysokość środków jest 
przyznawana w zależności od 
liczby mieszkańców danego so-
łectwa. Oprócz funduszu są także 
pozyskiwane środki z Mazo-
wieckiego Instrumentu Akty-
wizacji Sołectw. W 2021 r. z 
dotacji od samorządu woj. Ma-
zowieckiego skorzystało 8 wsi 
z terenu gminy Grójec. Środki 
w kwocie łącznej 76 500,00 zł 
zostały wykorzystane na mon-
taż oświetlenia we wsiach oraz 
budowę placu zabaw. 

Rekreacja Rekreacja 
W naszej gminie znajdują się 

dwa Rodzinne Ogródki Dział-
kowe – Relaks i Eden. Dział-
kowicze również otrzymali 
wsparcie na przebudowę drogi 
wewnętrznej oraz modernizację 
ogrodzenia. Urząd Marszałkow-
ski Województwa Mazowiec-
kiego przyznał na te zadania 
łącznie 20 000,00 zł, w ramach 
Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji Działkowców. 

BezpieczeństwoBezpieczeństwo
Ważną kwestią w naszym oto-
czeniu jest bezpieczeństwo. 
Rządowy Fundusz Rozwoju 
Dróg zapewnił na ten cel 228 
053,86 zł. Umowa podpisana 
przez Wojewodę Mazowiec-
kiego oraz Burmistrza Gmi-
ny i Miasta Grójec pozwoli na 
poprawę bezpieczeństwa na 
przejściach dla pieszych na ul. 
Zdrojowej, Olimpijskiej, Zby-
szewskiej i Pana Kleksa. 
Jednostki gminnych Ochotni-
czych Straży Pożarnych rów-
nież pełnią ważną rolę i dbają o 
bezpieczeństwo mieszkańców. 
W sumie 163 000,200 zł dota-
cji otrzymali nasi druhowie w 
2021 r. Wsparcie z Urzędu Mar-
szałkowskiego woj. Mazowiec-
kiego popłynęło z dwóch pro-
gramów. Dzięki pozyskanym 
środkom OSP zakupiło  również 
średni samochód ratowniczo-
-gaśniczy, a także zakupiono 
kompresor do ładowania butli 
powietrznych i wyremontowa-
no  pomieszczenia strażnicy.

Przeciwdziałanie COVID19Przeciwdziałanie COVID19
W listopadzie ogłoszono wy-
niki rządowych konkursów na 
"Najbardziej Odporną Gminę" 
oraz „Rosnącą Odporność”. W 
kategorii "Małe Gminy" Grójec 
zajął 1. miejsce w regionie ra-
domskim (55,68% zaszczepio-
nych mieszkańców). 
Nagrodą w konkursie był 1 
milion złotych. Z kolei w ka-
tegorii "Rosnąca Odporność", 
w odniesieniu do gmin powia-
tu grójeckiego, Grójec zajął 
3. lokatę i otrzymał 250 000 
zł. Otrzymane środki zostaną 
wykorzystane w pełni na dzia-
łania związane z profilaktyką 
oraz zwalczaniem skutków Co-
vid-19.                             
                           UGiMUGiM

darować tę przestrzeń. Obecnie 
pojawiła się idea stworzenia 
tam muzeum regionalnego, w 
którym można byłoby zaprezen-
tować historię naszego regionu 

cówek, we współpracy z dyrek-
torami szkół, udało się zdobyć 
dodatkowe środki na kilka pro-
jektów. Przykładem są Labora-
toria Przyszłości realizowane 
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Zacznijmy rozmowę od spraw Zacznijmy rozmowę od spraw 
bieżących. Duże emocje budzi bieżących. Duże emocje budzi 
temat rozdysponowania środ-temat rozdysponowania środ-
ków, które gmina otrzymała w ków, które gmina otrzymała w 
ramach programu szczepień. ramach programu szczepień. 
Pan zagłosował za tym, by na Pan zagłosował za tym, by na 
razie wstrzymać się z wydat-razie wstrzymać się z wydat-
kowaniem tych pieniędzy. Na kowaniem tych pieniędzy. Na 
co – Pana zdaniem – powinny co – Pana zdaniem – powinny 
zostać rozdysponowane?zostać rozdysponowane?
Musimy pamiętać, że te pienią-Musimy pamiętać, że te pienią-
dze otrzymaliśmy dzięki oso-dze otrzymaliśmy dzięki oso-
bom, które nie bały się szcze-bom, które nie bały się szcze-
pień, które są na tyle odpowie-pień, które są na tyle odpowie-
dzialne, że się na nie zdecydo-dzialne, że się na nie zdecydo-
wały. Podczas sesji niektórzy wały. Podczas sesji niektórzy 
radni zasugerowali aby zwięk-radni zasugerowali aby zwięk-
szyć kwotę dla szpitala. W tej szyć kwotę dla szpitala. W tej 
kwestii zgadzam się z burmi-kwestii zgadzam się z burmi-
strzem, że 100 tys. zł to i tak po-strzem, że 100 tys. zł to i tak po-
kaźna kwota, a należy tu także kaźna kwota, a należy tu także 
przypomnieć, że przecież co ja-przypomnieć, że przecież co ja-
kiś czas nasz samorząd przezna-kiś czas nasz samorząd przezna-
cza pewne kwoty na pomoc dla cza pewne kwoty na pomoc dla 
PCM. Jestem członkiem inicja-PCM. Jestem członkiem inicja-
tywy Zmieniamy Grójec. Z na-tywy Zmieniamy Grójec. Z na-
szej strony padł pomysł budowy szej strony padł pomysł budowy 
tężni. Byłaby to konkretna in-tężni. Byłaby to konkretna in-
westycja dla naszych mieszkań-westycja dla naszych mieszkań-
ców. Kolejną naszą propozycją ców. Kolejną naszą propozycją 
są   warsztaty psychologiczne są   warsztaty psychologiczne 
i półkolonie dla dzieci. Co do i półkolonie dla dzieci. Co do 
rozdysponowania pozostałych rozdysponowania pozostałych 
środków, uważam, że jeszcze środków, uważam, że jeszcze 
raz należałoby się spokojnie za-raz należałoby się spokojnie za-
stanowić nad zasadnością pozo-stanowić nad zasadnością pozo-
stałych propozycji. Odniosłem stałych propozycji. Odniosłem 
wrażenie, że było to zrobione na wrażenie, że było to zrobione na 
szybko. Burmistrz stwierdził, że szybko. Burmistrz stwierdził, że 
pieniądze należy wydać szybko, pieniądze należy wydać szybko, 
zanim zostaną strawione przez zanim zostaną strawione przez 
inflację. Ja twierdzę, że musimy inflację. Ja twierdzę, że musimy 
to przemyśleć.to przemyśleć.

Ale w tych propozycjach bur-Ale w tych propozycjach bur-
mistrza był też punkt o prze-mistrza był też punkt o prze-
znaczeniu 60 tys. zł na pro-znaczeniu 60 tys. zł na pro-
mocję zdrowia psychicznego mocję zdrowia psychicznego 
dla dzieci i młodzieży. Może dla dzieci i młodzieży. Może 
należałoby chociaż ten punkt należałoby chociaż ten punkt 
zostawić?zostawić?
My, jako inicjatywa Zmie-My, jako inicjatywa Zmie-
niamy Grójec, popieramy ten niamy Grójec, popieramy ten 
punkt. Jesteśmy nawet za tym, punkt. Jesteśmy nawet za tym, 
by zwiększyć środki na ten cel. by zwiększyć środki na ten cel. 
Niebawem wyjdziemy z kon-Niebawem wyjdziemy z kon-
kretną propozycją dotyczącą kretną propozycją dotyczącą 
właśnie wsparcia zdrowia psy-właśnie wsparcia zdrowia psy-
chicznego dzieci i młodzieży.chicznego dzieci i młodzieży.

Mieszkańcy widzą to, co dzie-Mieszkańcy widzą to, co dzie-
je się na sesji. Natomiast gros je się na sesji. Natomiast gros 
prac odbywa się podczas ko-prac odbywa się podczas ko-
misji. Jak wygląda Wasza misji. Jak wygląda Wasza 
współpraca podczas posiedzeń współpraca podczas posiedzeń 
komisji?komisji?
Na komisjach i spotkaniach Na komisjach i spotkaniach 
roboczych współpraca jest na roboczych współpraca jest na 
poziomie zadowalającym. Mo-poziomie zadowalającym. Mo-
żemy porozmawiać i uzyskać żemy porozmawiać i uzyskać 
wiedzę od urzędników. Niestety, wiedzę od urzędników. Niestety, 
na sesjach wygląda to gorzej…na sesjach wygląda to gorzej…

Czy to wygląda tak, że ustala-Czy to wygląda tak, że ustala-
cie coś na komisji, a potem na cie coś na komisji, a potem na 
sesji dzieje się coś zupełnie in-sesji dzieje się coś zupełnie in-
nego? Można odnieść wraże-nego? Można odnieść wraże-
nie, że czasem tak właśnie jest.nie, że czasem tak właśnie jest.
Ja też mam podobne wrażenie. Ja też mam podobne wrażenie. 
Na komisji jedno, na sesji dru-Na komisji jedno, na sesji dru-
gie. Chociaż w ostatnim czasie gie. Chociaż w ostatnim czasie 
trochę się to zmieniło, ponieważ trochę się to zmieniło, ponieważ 
z powodu pandemii mamy jedną z powodu pandemii mamy jedną 
zbiorczą komisję i nie ma ra-zbiorczą komisję i nie ma ra-
czej ustaleń klubowych. Pewne czej ustaleń klubowych. Pewne 
zamieszanie wprowadzają tak-zamieszanie wprowadzają tak-

że tzw wrzutki, które powodu-że tzw wrzutki, które powodu-
ją nieporozumienia, bo nie do ją nieporozumienia, bo nie do 
końca zawsze wszystko udaje końca zawsze wszystko udaje 
się wyjaśnić. się wyjaśnić. 

Jest Pan członkiem Komisji Jest Pan członkiem Komisji 
Infrastruktury Technicznej, Infrastruktury Technicznej, 
Ekologii i Promocji. Domy-Ekologii i Promocji. Domy-
ślam się, że z racji pracy za-ślam się, że z racji pracy za-
wodowej kwestie infrastruk-wodowej kwestie infrastruk-
turalne i techniczne są Panu turalne i techniczne są Panu 
bliskie. Zapytam więc o to, bliskie. Zapytam więc o to, 
co może zrobić samorząd, by co może zrobić samorząd, by 
bronić się przed rosnącymi bronić się przed rosnącymi 
w zawrotnym tempie koszta-w zawrotnym tempie koszta-
mi energii i gazu? Te kwestie mi energii i gazu? Te kwestie 
mają coraz większy wpływ na mają coraz większy wpływ na 
funkcjonowanie gmin. funkcjonowanie gmin. 
Na początku kadencji współor-Na początku kadencji współor-
ganizowałem małą konferencję ganizowałem małą konferencję 
wśród burmistrzów i wójtów wśród burmistrzów i wójtów 
dotyczącą wymiany oświetlenia dotyczącą wymiany oświetlenia 
ulicznego na LED. Rozmawia-ulicznego na LED. Rozmawia-
liśmy o kwestiach finansowych, liśmy o kwestiach finansowych, 
technicznych, ale niestety nie technicznych, ale niestety nie 
spotkało się to ze zbyt dużym spotkało się to ze zbyt dużym 
zainteresowaniem ze strony zainteresowaniem ze strony 
samorządowców. A gmina Bia-samorządowców. A gmina Bia-
łobrzegi, która dokonała takiej łobrzegi, która dokonała takiej 
wymiany, może się pochwalić wymiany, może się pochwalić 
oszczędnościami na poziomie oszczędnościami na poziomie 
50%. Dlaczego u nas tak się sta-50%. Dlaczego u nas tak się sta-
ło? Nie wiem.ło? Nie wiem.
  
Widzi Pan w niedalekiej per-Widzi Pan w niedalekiej per-
spektywie, powiedzmy 5 czy spektywie, powiedzmy 5 czy 
10 lat, wszystkie budynki pu-10 lat, wszystkie budynki pu-
bliczne w Grójcu z panelami bliczne w Grójcu z panelami 
fotowoltaicznymi, po termo-fotowoltaicznymi, po termo-
modernizacji?modernizacji?
Nie widzę tego. Nie będzie tyle Nie widzę tego. Nie będzie tyle 

środków. Chyba że coś zmieni środków. Chyba że coś zmieni 
się w kraju, że będą naciski na się w kraju, że będą naciski na 
termomodernizację, na panele termomodernizację, na panele 
fotowoltaiczne, na wiatraki. W fotowoltaiczne, na wiatraki. W 
przypadku termomodernizacji przypadku termomodernizacji 
budynku przy ul. Laskowej, w budynku przy ul. Laskowej, w 
którym funkcjonuje m.in. przed-którym funkcjonuje m.in. przed-
szkole, jest zaplanowany mon-szkole, jest zaplanowany mon-
taż paneli fotowoltaicznych. Na taż paneli fotowoltaicznych. Na 
pewno coś na tym zaoszczędzi-pewno coś na tym zaoszczędzi-
my, ale pytanie: ile? Myślę, że my, ale pytanie: ile? Myślę, że 
na to wszystko trzeba spojrzeć na to wszystko trzeba spojrzeć 
w perspektywie lat, gdy trzeba w perspektywie lat, gdy trzeba 
będzie konserwować te panele, będzie konserwować te panele, 
wymieniać, utylizować stare. wymieniać, utylizować stare. 
Wtedy dopiero poznamy rze-Wtedy dopiero poznamy rze-
czywiste koszty.czywiste koszty.

Przejdźmy do kwestii odpa-Przejdźmy do kwestii odpa-
dów. Odbiorem od mieszkań-dów. Odbiorem od mieszkań-
ców zajmuje się teraz Grójec-ców zajmuje się teraz Grójec-
ka Spółka Komunalna (GSK). ka Spółka Komunalna (GSK). 
Jak Pan ocenia jej działal-Jak Pan ocenia jej działal-
ność? Jak by Pan zagłosował, ność? Jak by Pan zagłosował, 
gdyby dziś miał Pan decydo-gdyby dziś miał Pan decydo-
wać o powstaniu lub zamknię-wać o powstaniu lub zamknię-
ciu GSK?ciu GSK?
Odpady generują poważne Odpady generują poważne 
koszty w naszych domowych koszty w naszych domowych 
budżetach. System rozliczeń na budżetach. System rozliczeń na 
podstawie zużycia wody też po-podstawie zużycia wody też po-
zostawia wiele do życzenia. Na-zostawia wiele do życzenia. Na-
tomiast w tej chwili nie mamy tomiast w tej chwili nie mamy 
lepszego systemu. Dla mnie lepszego systemu. Dla mnie 
osobiście najlepszy byłby taki, osobiście najlepszy byłby taki, 
który polegałby na naliczaniu który polegałby na naliczaniu 
opłaty na podstawie ilości wy-opłaty na podstawie ilości wy-
produkowanych śmieci. Pro-produkowanych śmieci. Pro-
blem polega na tym, że pewnie blem polega na tym, że pewnie 
wtedy tony śmieci pojawiłyby wtedy tony śmieci pojawiłyby 
się w lasach. Wracając do GSK się w lasach. Wracając do GSK 

– nie mam wglądu do finansów, – nie mam wglądu do finansów, 
ale uważam, że jest prowadzona ale uważam, że jest prowadzona 
wzorowo. Odpady są wywożone wzorowo. Odpady są wywożone 
terminowo, na placu PSZOK-u terminowo, na placu PSZOK-u 
jest czysto. Niestety, nie jest – jest czysto. Niestety, nie jest – 
tak jak niektórzy zapowiadali tak jak niektórzy zapowiadali 
– taniej. I nie będzie taniej. Na-– taniej. I nie będzie taniej. Na-
tomiast trzeba się skupić na jak tomiast trzeba się skupić na jak 
najlepszej jakości usług.najlepszej jakości usług.

Inna ważna kwestia to rozbu-Inna ważna kwestia to rozbu-
dowa szkoły nr 1. Inicjatywa dowa szkoły nr 1. Inicjatywa 
Zmieniamy Grójec apelowała, Zmieniamy Grójec apelowała, 
by nie zmniejszać i nie zmie-by nie zmniejszać i nie zmie-
niać znacząco terenu zielone-niać znacząco terenu zielone-
go, który znajduje się przed go, który znajduje się przed 
placówką.placówką.
Zdaję sobie sprawę, że tę akcję Zdaję sobie sprawę, że tę akcję 
zapoczątkowano nieco za póź-zapoczątkowano nieco za póź-
no i obrona tej zieleni koliduje no i obrona tej zieleni koliduje 
z realizacją inwestycji. Miejmy z realizacją inwestycji. Miejmy 
nadzieję, że skwerek nie straci nadzieję, że skwerek nie straci 
na atrakcyjności i będzie nadal na atrakcyjności i będzie nadal 
pełnił tę funkcję, którą pełnił do pełnił tę funkcję, którą pełnił do 
tej pory. Burmistrz obiecał, że tej pory. Burmistrz obiecał, że 
zrobi wszystko, aby nie stracił zrobi wszystko, aby nie stracił 
on na swoim uroku. Szkoła jest on na swoim uroku. Szkoła jest 
w tej chwili priorytetem i ubo-w tej chwili priorytetem i ubo-
lewam nad tym, że rozpoczęcie lewam nad tym, że rozpoczęcie 
budowy tak długo trwa. Nawet budowy tak długo trwa. Nawet 
w pesymistycznym wariancie w pesymistycznym wariancie 
nie sądziłem, że zejdzie się z nie sądziłem, że zejdzie się z 
tym aż tyle czasu. Chciałbym, tym aż tyle czasu. Chciałbym, 
aby wreszcie został wyłoniony aby wreszcie został wyłoniony 
wykonawca i przekazany plac wykonawca i przekazany plac 
budowy.budowy.

Czy zakres rozbudowy jest Czy zakres rozbudowy jest 
dla Pana satysfakcjonujący? dla Pana satysfakcjonujący? 
Pytam, bo w mieście jest coraz Pytam, bo w mieście jest coraz 
więcej mieszkańców. Za kilka więcej mieszkańców. Za kilka 
lat pewnie okaże się, że znów lat pewnie okaże się, że znów 
brakuje miejsc w „jedynce”. brakuje miejsc w „jedynce”. 
Może trzeba pomyśleć o nowej Może trzeba pomyśleć o nowej 
szkole?szkole?
Na początku kadencji optowa-Na początku kadencji optowa-
łem za tym, by zrealizowano łem za tym, by zrealizowano 
projekt w kształcie zaplanowa-projekt w kształcie zaplanowa-
nym przez poprzedniego burmi-nym przez poprzedniego burmi-
strza. Podejrzewam, że gdyby strza. Podejrzewam, że gdyby 
wtedy przetarg został rozstrzy-wtedy przetarg został rozstrzy-
gnięty, to dziś już cieszylibyśmy gnięty, to dziś już cieszylibyśmy 
się z hali sportowej, która jest się z hali sportowej, która jest 
niezbędna w naszym mieście. niezbędna w naszym mieście. 
Projekt jednak został zmienio-Projekt jednak został zmienio-
ny przez obecnego burmistrza. ny przez obecnego burmistrza. 
Dodano 9 sal lekcyjnych. Moim Dodano 9 sal lekcyjnych. Moim 
zdaniem to nie rozwiąże proble-zdaniem to nie rozwiąże proble-
mu. To tylko kropla w morzu po-mu. To tylko kropla w morzu po-
trzeb. Ewidentnie jest potrzebna trzeb. Ewidentnie jest potrzebna 
nowa szkoła. Problem w tym, że nowa szkoła. Problem w tym, że 
znalezienie odpowiedniej dział-znalezienie odpowiedniej dział-
ki w Grójcu na nową placówkę ki w Grójcu na nową placówkę 
graniczy z cudem. graniczy z cudem. 

Niedawno miasto otrzymało Niedawno miasto otrzymało 
dotację na rewitalizację dwor-dotację na rewitalizację dwor-
ca kolejki wąskotorowej. W ca kolejki wąskotorowej. W 
jaki sposób ten budynek powi-jaki sposób ten budynek powi-
nien zostać wykorzystany?nien zostać wykorzystany?
Dużo do powiedzenia ma kon-Dużo do powiedzenia ma kon-
serwator zabytków, który okre-serwator zabytków, który okre-
śli, co można zrobić z tym śli, co można zrobić z tym 
obiektem. Natomiast zdaję so-obiektem. Natomiast zdaję so-
bie sprawę, że budynek Gró-bie sprawę, że budynek Gró-
jeckiego Ośrodka Kultury jest jeckiego Ośrodka Kultury jest 
ciasny. Może zatem w dworcu ciasny. Może zatem w dworcu 
kolejki wąskotorowej mogłyby kolejki wąskotorowej mogłyby 
się odbywać pewne aktywności się odbywać pewne aktywności 
kulturalne, zarówno dla dzieci, kulturalne, zarówno dla dzieci, 
młodzieży, jak i dla dorosłych. młodzieży, jak i dla dorosłych. 
Z kolei jestem całkowicie prze-Z kolei jestem całkowicie prze-
ciwny tworzeniu tam jakiegoś ciwny tworzeniu tam jakiegoś 
muzeum. muzeum. 

Jest Pan zaangażowany w tu-Jest Pan zaangażowany w tu-

rystykę rowerową. Może za-rystykę rowerową. Może za-
tem tereny dworca, pas kole-tem tereny dworca, pas kole-
jowy – oczywiście po stworze-jowy – oczywiście po stworze-
niu odpowiednich warunków niu odpowiednich warunków 
– mogłyby służyć rowerzy-– mogłyby służyć rowerzy-
stom czy też pieszym? Musi-stom czy też pieszym? Musi-
my być świadomi, że żadna my być świadomi, że żadna 
kolejka tamtędy już nigdy nie kolejka tamtędy już nigdy nie 
pojedzie.pojedzie.
Ten teren jest zaniedbany. Wy-Ten teren jest zaniedbany. Wy-
daje mi się, że trzeba go wyko-daje mi się, że trzeba go wyko-
rzystać dla dobra mieszkańców. rzystać dla dobra mieszkańców. 
Nie rozumiem, gdzie tkwi pro-Nie rozumiem, gdzie tkwi pro-
blem. Jak Pan wspomniał, kolej-blem. Jak Pan wspomniał, kolej-
ka tędy już nie pojedzie. Nie da ka tędy już nie pojedzie. Nie da 
się tam z oczywistych względów się tam z oczywistych względów 
wybudować także infrastruktury wybudować także infrastruktury 
dla innej kolei. W innych miej-dla innej kolei. W innych miej-
scach w Polsce wzdłuż istnieją-scach w Polsce wzdłuż istnieją-
cych torowisk powstają ścieżki cych torowisk powstają ścieżki 
piesze i rowerowe. Na początku piesze i rowerowe. Na początku 
kadencji składałem interpelację kadencji składałem interpelację 
w tej sprawie, ale jak na razie w w tej sprawie, ale jak na razie w 
naszym mieście ciągi pieszo-ro-naszym mieście ciągi pieszo-ro-
werowe nie są priorytetem. werowe nie są priorytetem. 

Nie ma hali z prawdziwego Nie ma hali z prawdziwego 
zdarzenia, archaiczny stadion zdarzenia, archaiczny stadion 
i obiekty mu towarzyszące. i obiekty mu towarzyszące. 
Infrastruktura sportowa w Infrastruktura sportowa w 
mieście pozostawia wiele do mieście pozostawia wiele do 
życzenia. Ludzie jeżdżą do życzenia. Ludzie jeżdżą do 
innych miejscowości, by mieć innych miejscowości, by mieć 
gdzie pograć w piłkę.gdzie pograć w piłkę.
Jest potrzeba inwestycji w infra-Jest potrzeba inwestycji w infra-
strukturę sportową. Na obiek-strukturę sportową. Na obiek-
tach sportowych brakuje miejsc. tach sportowych brakuje miejsc. 
A wiele osób chce ćwiczyć. By A wiele osób chce ćwiczyć. By 
pograć w badmintona, muszę pograć w badmintona, muszę 
jeździć do Książenic, które są jeździć do Książenic, które są 
wielkości Krobowa czy Maria-wielkości Krobowa czy Maria-
nowa. Są tam piękne obiekty. nowa. Są tam piękne obiekty. 
Aż żal, że nie ma czegoś takie-Aż żal, że nie ma czegoś takie-
go u nas. go u nas. 

Jest Pan zadowolony z tego, co Jest Pan zadowolony z tego, co 
udało się do tej pory w czasie udało się do tej pory w czasie 
obecnej kadencji osiągnąć?obecnej kadencji osiągnąć?
Nie jestem zadowolony. Samo-Nie jestem zadowolony. Samo-
rząd to nie jest Dziki Zachód. rząd to nie jest Dziki Zachód. 
Epoka kowbojów się skończy-Epoka kowbojów się skończy-
ła. Chcąc coś osiągnąć, musimy ła. Chcąc coś osiągnąć, musimy 
współpracować i się dogady-współpracować i się dogady-
wać. Mam wrażenie, że gdyby wać. Mam wrażenie, że gdyby 
rada i burmistrz doszli do poro-rada i burmistrz doszli do poro-
zumienia, zrobilibyśmy więcej. zumienia, zrobilibyśmy więcej. 
Wyobrażałem sobie tę pracę Wyobrażałem sobie tę pracę 
inaczej. Jestem zadaniowcem i inaczej. Jestem zadaniowcem i 
wolę działać, robić coś konkret-wolę działać, robić coś konkret-
nego, niż 2-3 lata się nad tym nego, niż 2-3 lata się nad tym 
zastanawiać.zastanawiać.

Jakie ma Pan samorządowe Jakie ma Pan samorządowe 
plany na pozostałe 2 lata tej plany na pozostałe 2 lata tej 
kadencji?kadencji?
Przede wszystkim chciałbym, Przede wszystkim chciałbym, 
abyśmy rozpoczęli rozbudowę abyśmy rozpoczęli rozbudowę 
szkoły podstawowej nr 1. Bar-szkoły podstawowej nr 1. Bar-
dzo ważne są dla mnie też takie dzo ważne są dla mnie też takie 
kwestie jak rewitalizacja dwor-kwestie jak rewitalizacja dwor-
ca kolejki wąskotorowej i rewi-ca kolejki wąskotorowej i rewi-
talizacja stadionu przy ul. La-talizacja stadionu przy ul. La-
skowej. Nie mówię o drogach i skowej. Nie mówię o drogach i 
chodnikach. To oczywiście jest chodnikach. To oczywiście jest 
ważne, ale trzeba też zbudować ważne, ale trzeba też zbudować 
dodatkową infrastrukturę dla dodatkową infrastrukturę dla 
mieszkańców, bo jest nas coraz mieszkańców, bo jest nas coraz 
więcej.więcej.

Dziękuję za rozmowę.Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. I chciałbym życzyć Dziękuję. I chciałbym życzyć 
sobie i innym radnym, aby nasze sobie i innym radnym, aby nasze 
sesje odbywały się normalnie, a sesje odbywały się normalnie, a 
nie on-line, a z kolei mieszkań-nie on-line, a z kolei mieszkań-
com życzę dużo zdrowia.com życzę dużo zdrowia.
Rozmawiał Dominik GóreckiRozmawiał Dominik Górecki

Dariusz Prykiel, grójecki radny, udzielił nam wywiadu, podczas którego opowiedział nam o swoich 
zapatrywaniach na kilka ważnych kwestii związanych z funkcjonowaniem naszego miasta.

Samorząd to nie Dziki ZachódSamorząd to nie Dziki Zachód
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WSPARCIE NA POKRYCIE WSPARCIE NA POKRYCIE 
CZĘŚCI KOSZTÓW ENERGII CZĘŚCI KOSZTÓW ENERGII 

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie socjalne reali-
zowane w 2022 r., mające być wsparciem dla najbardziej 
potrzebujących obywateli oraz wskazanych w ustawie 
cudzoziemców, w pokryciu części kosztów energii.
Na terenie Gminy Grójec obsługę dodatku osłonowego 
będzie realizował Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej (Sekcja Świadczeń Rodzinnych z siedzibą przy 
al. Niepodległości 9). Zgodnie z ustawą, dodatek będzie 
przysługiwał gospodarstwu domowemu, w którym prze-
ciętne miesięczne dochody nie przekraczają kwoty 2100 
zł w gospodarstwie jednoosobowym albo  kwoty 1500 zł 
na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
W przypadku, gdy dochód nie przekroczy wyżej wskaza-
nych kwot,  wysokość dopłat w ramach dodatku osłono-
wego będzie się kształtowała następująco: 400 zł – dla  
jednoosobowego gospodarstwa domowego, 600 zł – dla  
gospodarstwa 2-3-osobowego, 850 zł – dla gospodarstwa 
4-5-osobowego, 1150 zł – dla gospodarstwa 6 i więcej 
osobowego.
Natomiast, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodar-
stwa domowego są: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, 
ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, 
kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasi-
lane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane 
do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której 
mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 
o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o cen-
tralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 554, 1162 i 1243), roczna wysokość dodatku osłono-
wego wyniesie: 500 zł dla gospodarstwa domowego jed-
noosobowego, 750 zł dla gospodarstwa domowego skła-
dającego się z 2 do 3 osób, 1062,50 zł dla gospodarstwa 
domowego składającego się z 4 do 5 osób, 1437,50 zł dla 
gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 
6 osób.
Dodatkowo, w przypadku dodatku osłonowego obowią-
zywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza 
to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekro-
czeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie 
pomniejszana o kwotę tego przekroczenia, przy czym  
minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych nie 
może być niższa niż 20 zł.
W przypadku wniosków złożonych do 31 stycznia 2022 
r. wypłata dodatków zostanie zrealizowana w 2022 r. 
w dwóch  równych ratach, tj. do 31 marca 2022 r. i do 2 
grudnia 2022 r.
Natomiast w przypadku wniosków złożonych od 1 lutego 
2022 r. do 31 października 2022 r. wypłata dodatku zosta-
nie zrealizowana jednorazowo do 2 grudnia 2022 r.
Aby otrzymać dodatek osłonowy, należy złożyć wniosek 
do 31 października 2022 r.
Wnioski złożone po 31 października 2022 r. nie będą roz-
patrywane.
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracow-
nikami Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Grójcu  pod numerem telefonu: 48 664 00 06 wew. 31 
/ kom. 661-423-353 ,e-mail: mgops@grojecmiasto.pl, 
swiad.rodz@grojecmiasto.pl Formularz wniosku o doda-
tek osłonowy jest dostępny w Miejsko Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Grójcu oraz można go pobrać ze 
strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta Grójec. 

Gmina Grójec pozyskała 232 437,00 zł na transport publiczny, w ramach programu Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W ramach pierwszego naboru wniosków, dotyczących objęcia  w 2022 r. dopłatą ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, Wojewoda Mazowiecki zakwalifi-
kował 78 wniosków, w tym 71 z  gmin, 6 z powiatów i jeden ze związku powiatowo-gminnego. Gmina Grójec znalazła się na 10. miejscu wśród 71 gmin, które ubiegały się o 
dotację. Uzyskana ocena, czyli  434,5 pkt,  świadczy  o bardzo dobrym przygotowaniu wniosku.
 

Osiem  nowych połączeńOsiem  nowych połączeń
Dzięki pozyskanym środkom powstanie aż 8 nowych połączeń autobusowych: Grójec-Grójec przez: Bikówek-Szczęsna, Grójec-Grójec przez: Maciejowice-Żyrówek, Grójec-Grójec przez: 
Mirowice-Gościeńczyce, Grójec-Grójec przez: Grudzkowola-Piekiełko-Kępina-Wólka Turowska-Grójec, Grójec-Pamiątka przez: Grójec-Szczęsna-Głuchów-Podole, Grójec-Grójec przez: 
Żyrówek, Grójec-Grójec przez: Kępina-Wólka Turowska, Grójec – Falęcin.
Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest państwowym funduszem celowym. Pozwala na dofinansowanie przywrócenia lokalnych połączeń 
autobusowych. Dzięki temu mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości, będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji 
kultury. Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stworzy także możliwość znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy.
Ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z 16 maja 2019 r. przewiduje udzielenie dopłaty do jednego wozokilometra na reaktywowanych 
i nowo uruchomionych liniach komunikacyjnych.                                                                                                                                            Informacja prasowa Urzędu Gminy i Miasta Grójec

Nowe połączenia autobusowe dzięki 
dotacji dla gminy Grójec

Innowacyjne urządzenie  
zlokalizowano  w centrum 
miasta, tj. przy budynku 
Grójeckiego Ośrodka Kultury, 
nieopodal Dworca PKS Grójec. 
Od 4 stycznia czytelnicy mogą 
korzystać z usługi wypożyczania 
książek, filmów oraz 
audiobooków przez całą dobę.

– Pomysł od dłuższego czasu 
chodził nam po głowie. W dobie 
pandemii, kiedy biblioteka była 
zamknięta, czytelnicy bardzo na-
rzekali na utrudnienia w korzy-
staniu z naszego księgozbioru, 
a w tej chwili jesteśmy w stanie 
obsługiwać czytelników bezdo-
tykowo, bezkontaktowo, a na-
wet przy zamkniętej bibliotece. 
Najbliższe książkomaty znajdują 

Pierwszy książkomat w powiecie 
grójeckim już czynny

się w Piasecznie oraz Grodzisku 
Mazowieckim, i tam cieszą się 
bardzo dużą popularnością – opo-
wiadała dyrektor Miejsko-Gmin-
nej Biblioteki Publicznej im W. S. 
Laskowskiego w Grójcu, Kinga 
Majewska.
Książkomat przypomina popu-
larne paczkomaty, a jego obsługa 
jest bardzo intuicyjna. Burmistrz 
Dariusz Gwiazda osobiście prze-
testował działanie nowego biblio-
tecznego urządzenia.
– To bardzo fajne urządzenie, 
które umożliwi w krótszym cza-
sie oddawanie i wypożyczanie 
książek. Cieszymy się z tej inwe-
stycji. To idealne rozwiązanie dla 
osób, które nie mogą skorzystać 
z Miejsko-Gminnej Biblioteki 

Publicznej w godzinach pracy – 
powiedział szef grójeckiego sa-
morządu.
Czytelnicy mogą zamówić upra-
gnione tytuły za pośrednictwem 
aplikacji lub strony www. 
– Wystarczy zalogować się na 
swoje konto biblioteczne przez 
stronę www biblioteki, lub apli-
kację, i wybrać interesującą nas 
książkę, film czy też audiobook. 
Najlepiej to robić po godzinach 
pracy biblioteki, wtedy jest pew-
ność, że książki są na półkach. 
Należy poczekać na powiadomie-
nie sms lub e-mail, w przeciągu 
dwóch dni można odebrać zamó-
wienie ze skrytki – dodaje dyrek-
tor Kinga Majewska.

Szymon Wójcik Szymon Wójcik 
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Młody, utalentowany artysta z gminy Grójec znalazł się w finale 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek.

Do festiwalu wpłynęło 360 zgłoszeń. Filip dołączył do gro-
na finalistów grudniowej edycji on-line Festiwalu Kolęd i 
Pastorałek "Podkarpackie Kolędowanie — Krasne" w kate-
gorii 10-13 lat. Jego talent wokalny można było podziwiać 

przy okazji koncertów i wydarzeń, odbywających się w Grójeckim 
Ośrodku Kultury, gdzie występował między innymi wspólnie z Grójec-
ką Orkiestrą Kameralną, Chórem Fletnia Pana, Chórem Miasta Grójec 
oraz innymi solistami. To nie pierwsze wyróżnienie Filipa. Zdobywał 
już nagrody w festiwalach i konkursach (Złota nutka, Jesienne Róże w 
Tarczynie), a wspólnie z Wiktorem Sobkowiakiem dotarli do finałowej 
trójki w ogólnopolskim konkursie kolęd, organizowanym przez Fun-
dację Orszak Trzech Króli. 

WSWS

Filip Cąderek w finale 
podkarpackiego kolędowania 

GRÓJECKIE CHÓRY 
W MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE
Czyżyki i Dream of singing — to dwa chóry, które powstały z inicjatywy dyrygentki Magdaleny Skruczaj oraz 
dyrektor Grójeckiego Ośrodka Kultury, Moniki Woźniak. Oba startują w IX Międzynarodowym Festiwalu Ko-
lęd i Pastorałek w Rzeszowie.
Na co dzień chórzyści ćwiczą pod okiem swojej dyrygentki w Grójeckim Ośrodku Kultury. Mali artyści działają 
od niedawna (od maja 2021 roku), ale mają już na swoim koncie występy dla publiczności.
Koncertowali podczas Dnia Dziecka, tworzyli też autorski koncert „Andrzejki dla seniorów”, brali udział w 
nagraniach do Orszaku Trzech Króli, śpiewali podczas charytatywnej zbiórki pieniędzy na leczenie Karola 
Kuźmy oraz Angeliki Kocik, a także podczas koncertu kolęd dla całego miasta.
Członkowie chóru młodzieżowego mają od 10 do 13 lat, a ci najmłodsi — ruchliwi i towarzyscy jak ptaki czyż-
ki — to dzieci w wieku od 5 do 9 lat. Wszyscy członkowie chórów pochodzą z terenu powiatu grójeckiego.
Dzięki dofinansowaniu z programu Staszka Jonczyka chóry uczestniczyły w warsztatach wokalnych z Alek-
sandrą Pietrzyk oraz Olivią Kaczyńską. Zainspirowały młodzież do śpiewania muzyki a’capella, a także do 
grania na instrumentach perkusyjnych.
Pierwszy Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek w Rzeszowie był w 2014 roku. Trzymamy kciuki za 
wszystkich młodych artystów.

Szymon Wójcik 

MAGICZNY WIECZÓR 
To było naprawdę Wielkie Grójeckie Kolędowanie – tak 
można podsumować jeden ze styczniowych wieczorów w 
Grójeckim Ośrodku Kultury.
Koncert odbył się 8 stycznia. Na scenie wystąpili nasi lokalni ar-
tyści, wykonując aranżacje najpopularniejszych kolęd. Zgroma-
dzona publiczność wypełniła salę widowiskową, co do ostatniego 
dostępnego miejsca, zgodnie z obowiązującym reżimem sanitar-
nym.
Wystąpili: soliści oraz Chór Miasta Grójec, dziecięcy chór Grójec-
kiego Ośrodka Kultury "Czyżyki",  Młodzieżowy Chór GOK  „Dream 
of singing” oraz Grójecka Orkiestra Kameralna. Wszystko pod dyry-
genturą Magdaleny Skruczaj oraz Dariusza Borkowskiego – Thieu .
Podczas wydarzenia trwała też kolejna zbiórka dla 26-letniego 
mieszkańca gminy Jasieniec, Karola Kuźmy, który zmaga się z 
ostrą białaczką. Mieszkańcy obdarowali Karola kwotą ponad 
2500 zł.
Na kanale internetowym Youtube Grójeckiego Ośrodka Kultury 
dostępne jest nagranie z całego koncertu.  
Dla Grójca zaśpiewali: 
Dyrygent - Dariusz Borkowski - Thieu, soliści:  Helena Mallaci Mer-
curio, Edyta Czuba, Natalia Napiórkowska, Aleksandra Deryng- Ja-
roń, Maria Świątkiewicz, Grażyna Kołdra, Aleksandra Maliszewska, 
Filip Libera, Kamil Kasica, Janusz Szarlip, Urszula Machalska, Joan-
na Kępka, Filip Cąderek 
Soprany: Monika Cabaj- Gruba, Małgorzata Deryng- Jaroszyńska, 
Maja Dziekan, Joanna Kępka, Marta Kępka, Grażyna Kołdra, Ja-
dwiga Kuśmirek, Urszula Machalska, Matylda Maciak, Magdalena 
Sobkowiak 
Tenory : Kamil Kasica, Krzysztof Kochański, Alty, Edyta Czuba , 
Natalia Napiórkowska, Agnieszka Plaskota, Julia Plaskota, Maria 
Świątkewicz 
Basy: Daniel Galewski, Janusz Szarlip  
                                                                                                    Szymon Wójcik
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– Jak wszystkie szkoły, tak i nasze 
zmagają się z problemami wyni-
kającymi z pandemii. Cały czas 
jednak idziemy do przodu. Dzięki 
wytężonej pracy i wspólnemu za-
angażowaniu uczniów, rodziców, 
nauczycieli, dyrekcji, pracowni-
ków obsługi oraz administracji 
udało się zrealizować wiele pro-
jektów i programów – mówi Mo-
nika Kozłowska, naczelnik Wy-
działu Edukacji Urzędu Gminy i 
Miasta Grójec. – Sukcesem jest 
też kontynuacja tych projektów, 
których realizację zaczęliśmy już 
wcześniej. 

NOWE PROJEKTYNOWE PROJEKTY
UMIEM PŁYWAĆ to projekt 
skierowany do klas I-III polegają-
cy na bezpłatnej nauce pływania. 
Każdy uczestnik miał zapewnio-
ny 20-godzinny kurs pływania 
oraz dojazd na basen. W projek-
cie wzięło udział 135 dzieci i 5 
instruktorów.
Dla przedszkolaków i zerówko-
wiczów wprowadzono zajęcia z 
GIMNASTYKI KOREKCYJ-
NEJ, podczas których skupiono 
się na profilaktyce wad postawy. 
Wszystkie grupy 4, 5 i 6 latków 
dwa razy w tygodniu ćwiczyły 
pod okiem wykwalifikowanego 
nauczyciela. Program jest w po-
łowie finansowany ze środków 
gminy, resztę urząd pozyskał z 
Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
Uczniowie szkół z terenu gmi-
ny Grójec mogli wziąć udział 
także w dwu, a nawet trzytygo-
dniowych PÓŁKOLONIACH 
SPORTOWO-REHABILITA-
CYJNYCH. To program, który 
powstał z myślą o dzieciach z 
klas I-IV. W jego ramach co-
dziennie każde dziecko mogło 
wziąć udział w 8 godzinach za-
jęć sportowo-wychowawczych, 
natomiast do rodziców były skie-
rowane wykłady na temat zdro-
wej postawy. Zajęcia cieszyły 
się dużym zainteresowaniem, bo 
skorzystało z nich aż 130 dzieci. 
Turnusy były zupełnie bezpłatne, 
a pieniądze Urząd  pozyskał dzię-
ki współpracy z Akademią Nauki.  
4 wycieczki do interesujących 
miejsc to program POZNAJ 

DZIAŁAMY DLA NASZYCH UCZNIÓW

POLSKĘ, dzięki któremu miło 
i pożytecznie czas spędziło 183 
uczniów i 18 nauczycieli szkół: 
PSP nr 1, PSP nr 3 oraz PSP w 
Bikówku. Koszt całego projektu 
to 57 800 zł, w tym przyznane 
wsparcie ze środków rządowych 
wynosi ponad 38 000 zł. 
– Dzięki wsparciu z Ministerstwa 
Edukacji wprowadziliśmy ZA-
JĘCIA WSPOMAGAJĄCE. 
To ponad 1000 godzin dla dzieci 
z klas IV-VIII – mówi Monika 
Kozłowska. Ich celem było zni-
welowanie braków wynikających 
z nauki zdalnej. Objęły one takie 
przedmioty jak: język polski, ma-
tematyka i język angielski. Do 
każdej klasy skierowane było 15 
dodatkowych zajęć. 
Podniesienie jakości pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 
oraz poprawa wyników zdawal-
ności egzaminów były celem 
SZKOLEŃ ORKE (Ośrodek 
Rozwoju Kompetencji Eduka-
cyjnych). Były to szkolenia dla 
nauczycieli. W 80% zostały dofi-
nansowane z Krajowego Fundu-
szu Szkoleń (koszt projektu to 64 
900 zł). W pozyskaniu środków 
pośredniczył Powiatowy Urząd 
Pracy w Grójcu. Odbyło się 31 
warsztatów dla łącznej liczby 764 
uczestników.
- Zależy nam na tym, aby kadra 
pedagogiczna podnosiła swoje 
kwalifikacje wraz ze zmieniającą 

Miniony rok nie był łatwy dla całej oświaty. Kwarantanny, testy na obecność koronawirusa, nauka zdalna 
przeplatana z nauką stacjonarną – te rzeczy miały wpływ na edukację naszych pociech. Problemy nie 
powstrzymały jednak realizacji istotnych projektów, w których biorą udział szkoły i przedszkola z terenu gminy.

się rzeczywistością, aby ucznio-
wie właśnie w szkole zdobywali 
wiedzę oraz otrzymywali wyso-
kiej jakości opiekę pedagogicz-
no-psychologiczną – komentuje 
Monika Kozłowska.
Bardzo duże środki, bo ponad 700 
tys. zł, trafią do szkół w ramach 
programu Laboratoria Przyszło-
ści (szerzej o tym programie na 
str. 12). 

KONTYNUACJAKONTYNUACJA
Kolejny rok Urząd Gminy i Mia-
sta Grójec zapewnia uczniom do-
datkową godzinę matematyki, 
2 dodatkowe godziny drugiego 
języka obcego (od VI klasy) oraz 
lekcje WF-u na basenie. W PSP 
nr 1 wprowadzona jest nauka w 
klasie dwujęzycznej. – W takiej 
klasie wybrane przedmioty są 

nauczane w języku angielskim. 
W tym przypadku są to lekcje 
historii i geografii – informuje 
pani naczelnik. Z kolei w PSP nr 
2 działa klasa sportowa, której 
uczniowie w ciągu tygodnia mają 
8 godzin lekcji WF-u. Więcej 
godzin wychowania fizycznego 
mają również dzieci z oddziałów 
usportowionych (klasy I-III w 
PSP nr 2). Jednocześnie dzieci z 
terenu całej gminy, dzięki powo-
łanemu w 2020 roku Gminnemu 
Związkowi Sportowemu, mogą 
uczestniczyć w lokalnych zawo-
dach sportowych.
Gmina kontynuuje dofinanso-
wanie i współpracę z SPZOZ 
Pniewy dotyczącą pomocy psy-
chologiczno-pedagogicznej dla 
dzieci uczęszczających do szkół 
prowadzonych przez gminę 

Grójec. Natomiast środki, któ-
rymi dysponuje Gminna Komi-
sja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, posłużą do sfi-
nansowania letnich i zimowych 
półkolonii.

WIZJONER OŚWIATYWIZJONER OŚWIATY
Dbałość oraz umiejętnie reali-
zowana strategia oświatowa za-
owocowały przyznaniem Gminie 
Grójec pod koniec 2021 roku ty-
tułu Wizjonera Oświaty na XIX 
Samorządowym Forum Kapitału 
i Finansów. W uzasadnieniu na-
grody podkreślono, że w gminie 
funkcjonuje strategicznie my-
ślenie o oświacie, co wpływa na 
nowoczesną edukację, która ma 
zapewnić dobrą przyszłość dzieci 
i młodzieży. 

PRZYSZŁOŚĆPRZYSZŁOŚĆ
– Pracujemy nad kilkoma wnio-
skami, szukamy rozwiązań. Mię-
dzy innymi przygotowujemy się 
do utworzenia szkoły muzycznej. 
Rada miejska wyraziła aproba-
tę takiego pomysłu, podejmując 
uchwałę intencyjną. W tej chwili 
przygotowujemy wniosek do Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Ponadto, pracuje-
my nad dokumentacją odnośnie 
kształcenia dzieci cudzoziemców 
przebywających w Strzeżonym 
Ośrodku dla Cudzoziemców w 
Lesznowoli. Jest to nasz ustawo-
wy obowiązek. A już po feriach 
rusza projekt Uzależnij się od 
sportu, czyli pozalekcyjne zaję-
cia aktywizujące fizycznie dzieci 
i młodzież  – zaznacza Monika 
Kozłowska. 

TRUDNOŚCITRUDNOŚCI
Niestety, nie wszystkie edu-
kacyjne zamierzenia udało się 
zrealizować. Mowa choćby o 
planowanej debacie dotyczącej 
zapobiegania narkotykom. W 
organizacji wydarzenia dwukrot-
nie przeszkodziły obostrzenia 
związane z COVID19. 
O projektach dotyczących na-
szych placówek oświatowych 
będziemy informować na bie-
żąco na łamach „Życia Grójca” 
oraz na www.zyciegrojca.pl. 

Tak zatytułowany był spektakl Studia Teatralno Eduka-
cyjnego Marii Quoos. Dzieci i młodzież chwyciły za serca 
niejedną osobę na widowni. 
Początek stycznia dostarczył mnóstwo wydarzeń kultural-
nych odbywających się w Grójeckim Ośrodku Kultury. Jed-
nym z nich był właśnie urzekający spektakl mówiący o nas 
samych. 

Egoizm i ciągła pogoń 
Aktorzy opowiedzieli kilka życiowych historii. Był wiecznie 
zapracowany i wciąż myślący o pieniądzach, utrzymaniu 
swojego stanowiska i dalszej karierze, dyrektor szkoły. Jego 
przeciwieństwem  była zagubiona i zdesperowana uczen-
nica, mieszkająca razem z matką w samochodzie po śmierci 
ojca.  
W kolejnej scenie mogliśmy doświadczyć obrazu, który jest 
już coraz rzadziej spotykany w obecnych czasach. Mowa o 
dziewczynce, która otrzymała pod choinkę książkę od rodzi-
ców.  Bardzo rozczarowana, że nie jest to najnowszy  iphone, 
wybiegła rozzłoszczona przed dom, gdzie zobaczyła obraz 

córki i matki, które przez bardzo trudną sytuację 
finansową są zmuszone mieszkać oddzielnie. 
Uboga dziewczynka dostaje od matki taką samą 
książkę, z czego jest niezwykle zadowolona. Na-
stępnie okazuje się, że w książce tej zamożniejszej 
dziewczyny są pieniądze od rodziców na najnowszy 
model telefonu.  Widząc matkę z córką przytulające 
się na ławce, dziewczyna postanawia podarować im 
pieniądze. 

Uczucia są ważne
Pokochaj mnie, to jedyne czego chcę — to słowa 
jednej z piosenek, którą wykonali artyści podczas 
spektaklu teatralnego na deskach Grójeckiego Ośrodka 
Kultury.  Artyści przez cały spektakl mówili o tym, jak ważne 
są uczucia i że wieczna pogoń za szelestem banknotów jest 
zupełnie bezsensowna. 
Ci wszyscy młodzi aktorzy zgotowali publiczności bardzo po-
ruszający i emocjonalny spektakl. Odgrywane sceny porusza-
ły tematy naszego życia codziennego — nieustannego pędu, 

zamieszania, braku czasu na to, co jest ważne, a także niezro-
zumienia tego, co inne bądź nieznane.  Chyba warto jest się 
czasem zatrzymać, jeśli dzieci nam o tym mówią? Warto jest 
czasem zrobić coś bezinteresownego, bez zbędnego lansu 
oraz blichtru.  Nie po to, żeby połechtać własną duszę i narcy-
styczne ego - po prostu, być dobrym człowiekiem  i nieść to 
dobro przez życie. 
                                                                                               Szymon Wójcik

ZATRZYMAJ SIĘ 
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fot. GOK

HERB GRÓJCA CZ. M. SZCZEPANIAK
Od znaku orientacyjnego zaczynam peregrynację po tematach grójeckich. W herbie Grójca 
jest wpisana rycerskość, bo w bramie fortecznej, w błękitnym polu, w jej prześwicie stoi 
mężczyzna z mieczem i nie ma żartów! Nad nim trzy blankowane baszty z otworami strzel-
niczymi, pod spiczastym czerwonym daszkiem. To jest miejsce czatów i bacznej obserwacji 
grodu. 
Kiedy widzę ten herb, to przychodzi melodia „All Along the Watchtower” (Wszystko wzdłuż 
strażnicy). Dowcipny tekst napisał Bob Dylan, do którego skomponował też muzykę, w 
1967 roku. Piosenka w stylu amerykańskim, nie wyprasowanym (The Jimi Hendrix Expe-
rience, w 1968 roku, zrobili z tego miarę rockową, zaś Neil Young, kanadyjsko-amerykański gitarzysta, rozkołysał riffy, w 
2002 roku). Emily Dickinson w liryku pod nr. 1180 pisze m.in.: „Z całej danej nam nadziei / Tylko to coś znaczy, / Że strach 
ścichapęk złodziei / Obraca w Przyjaciół”.
Tym, którzy nie dopuszczają do siebie wierszy, przypomnę, że Władysław Broniewski (1897−1962) w utworze poetyckim 
pt. „Mój pogrzeb”, zamieszczonym w tomiku „Krzyk ostateczny” (1938), pisał: „przecież nawet mury więzienia / obrastają 
poezją jak pnączem”. Cytuję, pomny, że „jest gdzieś życie piękniejsze od wierszy”.
Herb Grójca jest znakiem tego, że tu ceni się porządek i pracę, jak w bajce o mrówkach i świerszczu. W zimie świerszcz po-
czuł głód, więc odwiedził mrówki, żeby podzieliły się z nim zapasami, jakie nagromadziły. Mrówki zapytały, „co robił latem i 
jesienią?”. Odpowiedział, że „grał”. Po dłuższej chwili bezskrzydła robotnica zaczęła go pocieszać: „więc teraz tańcz!”. 

ŚWIATŁO, CO PADŁO W GRÓJCU CZ. M. SZCZEPANIAK
Miejsce urodzenia. Jest bardzo ważne, choć nie pamiętasz tej chwili, która w Tobie drzemie. Nie wiemy, dlaczego do kra-
iny, gdzie zawiązano nasz pępek, ciągnie nas światło, co oblało twarz i pogłaskało po głowie. Gdzie dostaliśmy klapsa i 
wydarliśmy się wniebogłosy, jakby ktoś nas z ciemności obdzierał. 
Urodziłem się 23 czerwca 1954 roku w Grojcu, w tzw. okolicach „Kwitnącej Jabłoni”, więc wśród drzew wysokopiennych 
była moja kołyska, a na żerdziach wieszano pieluszki i ciuszki oraz pled/kocyk. Tu też dopadł mnie – w 1957 roku – wirus 
polio i życie pokrzyżował, a reszta to już sprawa żywota. W koleje mojego losu wpisano słowo „chciałbym”. Uczyłem się 
latami, żeby bez pretensji przejść przez zbieg okoliczności. Dzięki poezji łatwiej znosiłem drżenia serca i umysłu; pogo-
dziłem się z krzywymi liniami życia i losem rogatym, co daje łupnia. Nieraz odzywa się we mnie Grójec, w którym odpadł 
kikut pępowiny i została na pamiątkę blizna. Tu pożegnałem szlachetne zdrowie, niestety. 
Pagórki Grójca – miasteczka, które jabłka toczy, a Cukiernicza Spółdzielnia Inwalidów Jedność wyciąga Krówki Polskie 
mleczne. Wspomnienia są jak morze, mają przypływ i odpływ. 
Friedrich Hölderlin (1770−1843 ) w wierszu „Ren” dorzecznie pisał, że „jakim się narodziłeś, / takim pozostaniesz; / gdyż 
więcej niż niedola / czy też wychowanie / znaczy chwila narodzin − / światła promień, / który narodzonego wita”.
Na starość zawróciłem do „Życia Grójca”, bezpłatnej lokalnej gazety, gdzie piszę i nie korzystam z przywileju gościa. Gratis 
też ma swoją cenę. 
A może to dług wdzięczności do miasta, które czyni mi życzliwość, o której pisała z polotem poetka Emily Dickinson 
[1830−1886, z Amherst (USA), w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampshire), w wierszu 55, przetłumaczonym przez 
Janusza Solarza, tak brzmi fragment: „Przez Uprzejmości tak małe /  Jak Książka lub Pąk, / Sadzi się ziarna uśmiechu – / By 
rozjaśniały mrok”.

BILET STREFOWY CZ. M. SZCZEPANIAK
Bilet, wypisany przez konduktora z  pociągu wąskotorowego relacji Warszawa Południowa − Piaseczno − Tarczyn − Grójec 
− Mogielnica − Nowe Miasto nad Pilicą, odnalazłem w papierach.
Pracownik PKP kopiowym ołówkiem skreślał na wydruku miejsce docelowe. Szlak kolejowy prowadził z Warszawy Połu-
dniowej do Nowego Miasta nad Pilicą. Trasa kolei wąskotorowej, tzw. grójeckiej, miała 128, 21 km linii głównej, 11 bocznic 
przemysłowych do cegielni, młynów, magazynów, 13 mostów (powyżej 6 metrów długości, w tym 1 most na bocznicy), 
57 małych mostków. Kładki były nad potokami, strumyczkami, rzeczkami (Jeziorka, Tarczynka, Molnica, Mogielanka, 
Łączówka), 10 wież ciśnień, 5 składów opalowych, 7 obrotnic, 4 wagi do ważenia, mnóstwo wagonów, lokomotyw paro-
wych i spalinowych. Ci, którzy pałają ciekawością, odsyłam do książki Bogdana Pokropińskiego „Kolej grójecka. Warszaw-
skie Koleje Dojazdowe” (Wydawnictwo Komunikacji i Łączności sp. z o.o, Warszawa 2002, ss. 160). Wspominam o tym, 
wbrew temu, co mówią malkontenci, że cała para poszła w gwizdek.
Nie mam biletu, jaki kupowało się w kasie dworcowej – tekturowy, maleńki kartonik, trochę większy od pudełka zapałek. 
Brązowy i zgrzebny, jak ówczesne czasy. Lubiłem podawać bilecik pracownikowi PKP, który za bardzo się nie kwapił, żeby 
go przeciąć zębem ręcznego kasownika. Czułem się w takich chwilach jak ktoś, kto jedzie pociągiem dookoła świata. 
Przypomnę, że kwity sprzedawał konduktor i proletariat monet chował do lewej kieszeni, czasami nie wręczając nic w  
zamian (sic!). I  nikogo nie trafiał przysłowiowy szlag, najważniejsze, że jechał, a nie że dał w łapę. W PRL-u różnie ludzie 
radzili sobie, żeby przeżyć. Jak nie ukradnie, to nie ma – mawiano. (Dzisiaj to samo robią, ale się dzielą tym, co świsną. Tak 
gadają). Mam w kolekcji wejściówki, które żółkną. To niemy świadek tego, że odbyłem (niejedną) peregrynację koleją wą-
skotorową, zwaną często grójecką. Dzięki temu nabyłem praw i mogę się wypowiadać o tym, co miało miejsce w okolicy 
„Kwitnącej Jabłoni” oraz w przedziale II klasy wagonu dla palących. Na bilecie strefowym wypisano przy niektórych miej-
scowościach Wąsk.(torowe). Na szlaku ciuchci była: Góra Kalwaria Wąsk., Zalesie Wąsk., Piaseczno Wiadukt Wąsk., Tarczyn 
Wąsk. Dodawano Wąsk., żeby było wiadomo, że po sąsiedzku są pociągi o rozstawie szyn, tj. 1435 mm. (Przypomnę że 
szyna składa się ze stopki, szyjki i główki). Nasza ciuchcia miała tor o szerokości 1 metra. Oprócz żartów, komplementowa-
no ją, że jest niezawodna i można według rozkładu jazdy śmiało nakręcać zegarek. I co najważniejsze – tych, co czekali na 
peronie, zabrała. Wszystkich. Była pewniejsza niż podmiejski autobus, czy warszawski tramwaj. Gwoli ścisłości historycznej 
odnotuję − 15 maja 1914 roku uruchomiono połączenie kolei wąskotorowej z  Tarczyna do Warszawy Południowej oraz 
do Grójca. W 1917 roku położono szyny do Mogielnicy, a w 1924 roku do Nowego Miasta nad Pilicą. (3 października 
1954 roku otwarto szlak kolei szerokotorowej do Pilawy i Skierniewic via Tarczyn; zwana S−Ł lub po prostu esełka, bo 
łączy Skierniewice i Łuków). Droga żelazna, wąskotorowa, jest częściowo zlikwidowana, za to szosa krakowska − posila 
się koreczkami samochodów. Coś musi się skurczyć, aby się z drugiej strony rozkurczyło. Karnecik kolejowy ma wartość 
sentymentalną. Przypomnę, że czerwone – zielone – niebieskie – odcienie żółci i pomarańczy, bo takie kolory były w  
(szarych) czasach, które opisuję. Stalowe barwy miały przewagę. Na budynkach stacyjnych (z  półokrągłym okienkiem 
zwanym wole oko) leżała cynobrowa dachówka. Stacyjki – miejsca, gdzie był wysyp baśni. Tu nie było widać pośpiechu; 
nikt z czasem się nie liczył – pasażerowie zatrzymywali się, żeby zagadać i posłuchać oraz ponarzekać. Była wiejska wol-
ność i otwartość, choć może nie do końca, bo ludzie się odgradzali: miedzą, żywopłotem, siatką albo kolczastym drutem. 
I jak daleko pamięcią sięgnę, narzekali jak Polacy. Spędzali życie na dworze, czasami chowali się w cień. W nocy ujadały 
psy, o zaranku koguty piały. Dzień budziły furmanki z bańkami mleka oraz stuk podków, co trafiły na drogę z kocimi łbami. 
Czasami ktoś peregrynował szlakiem rzemiennego dyszla, bo było mu za ciasno – wyjeżdżał i powracał w południe albo o 
szarej godzinie.
Lucy Maud Montgomery (1874−1946) w powieści „Ania z Szumiących Topoli” pisze: „(czy «zmierzch» to nie urocze słowo? 
Wolę je daleko bardziej niż «zmrok». Brzmi miękko jak aksamit, zamyka w sobie wszystkie cienie odchodzącego dnia i… 
no, jest po prostu właśnie takie jak zmierzch)”.
Dzięki wioseczce odkrywałem rąbki pospolitości; przez wsie niosła się wieść gminna: „A odjechać od niej nudno, / A przy-
jechać do niej trudno!” (Adam Mickiewicz, „Dziady. Część IV”).
Było. Minęło, więc spróbowałem zawrócić tam, gdzie był początek. Czyli do chwil, z których wykrzesałem wiersze, choć 
wtedy to była proza. Trawestując przysłowie – słowo się rzekło, Kopana u  płotu, z  drzewami wysokopiennymi i pastusz-
kiem z fujarką albo grającym na listku lub źdźble trawy. Z olszynami i topolami oraz łąkami i lasem pawłowickim. I psem, 
co pilnuje własnego podwórka, żeby nikt go nam nie zagrabił albo nie świsnął. Będę pisał z Ursynowa, z lewej strony Wisły, 
która ma płytkie koryto. Z daleka dobrze się widzi to, co bliskie.  Odjazd!

ZNALAZŁ TOREBKĘ 
Z OSZCZĘDNOŚCIAMI ŻYCIA

5 stycznia funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Grójcu przy-
jęli zawiadomienie w sprawie kradzieży torebki damskiej. Do prze-
stępstwa doszło 4 stycznia w jednym ze sklepów w Grójcu.  Sprawca, 
wykorzystując nieuwagę 47-letniej kobiety, robiącej zakupy, zabrał 
torebkę z zawartością dokumentów i kilkunastu tysięcy złotych.
W środę zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Grójec, Jarosław Rupie-
wicz, poinformował Straż Miejską o znalezionej torebce na ulicy. Funk-
cjonariusze stawili się na miejscu i przekazali znalezisko grójeckim 
policjantom.
– Jeżdżę tędy codziennie rano do pracy. Skradziona torebka leżała w 
widocznym miejscu, przy chodniku i parkingu. Ta pani miała napraw-
dę spore szczęście, że złodziej nie znalazł wszystkich pieniędzy – rela-
cjonuje Jarosław Rupiewicz.
Jak się okazało, dzięki jego postawie zguba, czyli dokumenty  wraz z 
prawie wszystkimi pieniędzmi, wróciła do właścicielki. Złodziej zabrał 
tysiąc złotych, które znajdowało się w portfelu. Pokrzywdzona pozo-
stałe pieniądze miała ukryte w różnych miejscach w torebce. Policjanci 
ustalają okoliczności zdarzenia oraz realizują czynności zmierzające 
do zatrzymania sprawcy.

Nie dajmy się okraść!  
Złodzieje i oszuści działają najczęściej w centrach handlowych, pu-
bach, w autobusach, na przystankach czy sklepach, czyli wszędzie 
tam, gdzie jest dużo ludzi zajętych zakupami. Przestępcy wykorzystu-
ją chwilę nieuwagi, niezabezpieczone kieszenie i niezamknięte toreb-
ki, a następnie w zaledwie kilka sekund kradną najczęściej telefony i 
portfele.
Policjanci przypominają o zachowaniu zasad bezpieczeństwa i ostroż-
ności, ponieważ zajęci zakupami, często sami pozostawiamy cenne 
przedmioty bez nadzoru. Przykładem mogą być telefony komórkowe 
czy portfele pozostawiane na sklepowych ladach czy w przymierzal-
niach. Zgłoszenia o przestępstwach kradzieży, których wspólną cechą 
jest niestety często brak rozwagi i nieostrożność pokrzywdzonych, to 
codzienność.
– Nikt nie ma prawa nas okradać, natomiast powinniśmy pamiętać, że 
lepiej liczyć na swój zdrowy rozsądek niż na uczciwość innych. Pamię-
tajmy zatem o swoim bezpieczeństwie, ale także sami swoim zacho-
waniem nie stwarzajmy okazji dla złodzieja – apelują wspólnie Straż 
Miejska i Policja. 

info. KPP Grójec, opracował Szymon Wójcik 

Akcja corocznie organizo-
wana jest w Zespole Szkół 
Specjalnych im. ks. Jana 
Twardowskiego. Inicjato-
rem i organizatorem akcji 
jest nauczycielka Anna 
Kosela.

W tym roku po raz kolejny 
uczniowie Zespołu Szkół 
Specjalnych w Grójcu i 
Szkoły Filialnej w Nowej 
Wsi udowodnili, że los bezpańskich zwierząt nie jest im obojętny. 
Uczniowie, a nawet ich całe rodziny, ochoczo wzięli udział w akcji 
„Kosteczka dla pieseczka”, która w naszej szkole jest organizowana 
już od 8 lat. Z roku na rok udaje się nam uzbierać coraz większą ilość 
suchej karmy, konserw mięsnych, czy koców, które tak bardzo potrzeb-
ne są w okresie zimy bezpańskim zwierzętom. Podopieczni przebywa-
jący w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu i tym razem 
będą mogli wesoło zamerdać ogonem na widok miski pełnej jedzenia.

Info ZSS Grójec
Organizator akcji mgr Anna Kosela

Finał Akcji 
"Kosteczka dla pieseczka"
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W dniu 11.12.2021 r. dyrektor 
oraz pracownicy Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie                               
w Grójcu, po raz kolejny 
zorganizowali akcję pt. 
"Świąteczna paczka dla dzieci z 
rodzin zastępczych i rodzinnych 
domów dziecka”.

PPrzez cały miesiąc trwało rzez cały miesiąc trwało 
zbieranie upominków, by zbieranie upominków, by 
korytarz Powiatowego korytarz Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzi-Centrum Pomocy Rodzi-

nie w Grójcu mógł wypełnić się nie w Grójcu mógł wypełnić się 
ogromem podarunków dla na-ogromem podarunków dla na-
szych Podopiecznych.szych Podopiecznych.
Bieżący rok był obfity w poda-Bieżący rok był obfity w poda-
runki a hojność naszych Darczyń-runki a hojność naszych Darczyń-
ców przeszła nasze oczekiwania! ców przeszła nasze oczekiwania! 
Oprócz słodyczy, do Powiatowe-Oprócz słodyczy, do Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie w go Centrum Pomocy Rodzinie w 
Grójcu został dostarczony ogrom Grójcu został dostarczony ogrom 
zabawek, a także tekstyliów, któ-zabawek, a także tekstyliów, któ-
re uzupełniły tegoroczne paczki re uzupełniły tegoroczne paczki 
świąteczne!świąteczne!
Pomimo mroźnego poranka, dnia Pomimo mroźnego poranka, dnia 
11.12.2021 r. Św. Mikołaj, dyrek-11.12.2021 r. Św. Mikołaj, dyrek-
tor oraz pracownicy Powiatowe-tor oraz pracownicy Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie w go Centrum Pomocy Rodzinie w 
Grójcu, od godziny 9:00 rozpo-Grójcu, od godziny 9:00 rozpo-
częli piknik świąteczny na świe-częli piknik świąteczny na świe-
żym powietrzu, podczas którego żym powietrzu, podczas którego 
podopieczni rodzin zastępczych podopieczni rodzin zastępczych 
i rodzinnych domów dziecka z i rodzinnych domów dziecka z 
powiatu grójeckiego, mogli ode-powiatu grójeckiego, mogli ode-
brać paczki  świąteczne, zaśpie-brać paczki  świąteczne, zaśpie-
wać wspólnie kolędy, jak również wać wspólnie kolędy, jak również 
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia 
ze Św. Mikołajem! Przez cały ze Św. Mikołajem! Przez cały 
dzień, dzieci wraz z opiekunami dzień, dzieci wraz z opiekunami 

Świąteczna paczka dla dzieci z rodzin zastępczych

odwiedzały Powiatowe Centrum odwiedzały Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Grójcu i z Pomocy Rodzinie w Grójcu i z 
zachwytem przyjmowały podaro-zachwytem przyjmowały podaro-
wane przez Św. Mikołaja paczki wane przez Św. Mikołaja paczki 
świąteczne. Wśród naszych pod-świąteczne. Wśród naszych pod-
opiecznych znaleźli się również opiecznych znaleźli się również 
śmiałkowie, którzy przekazali św. śmiałkowie, którzy przekazali św. 
Mikołajowi własnoręcznie napi-Mikołajowi własnoręcznie napi-
sane listy, jak również pięknie za-sane listy, jak również pięknie za-
śpiewali kolędy.śpiewali kolędy.
W bieżącym roku, po raz kolejny W bieżącym roku, po raz kolejny 
mogliśmy liczyć na hojne, wraż-mogliśmy liczyć na hojne, wraż-
liwe i otwarte serca sponsorów                        liwe i otwarte serca sponsorów                        
i darczyńców, którym w imieniu i darczyńców, którym w imieniu 
Powiatowego Centrum Pomocy Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Grójcu, dyrektor Ewa Rodzinie w Grójcu, dyrektor Ewa 
Grotek pragnie złożyć serdeczne Grotek pragnie złożyć serdeczne 
podziękowania.podziękowania.
Za otwarte i wrażliwe serca, dzię-Za otwarte i wrażliwe serca, dzię-
kuję w szczególności:kuję w szczególności:
• Pani Katarzynie Czernek,• Pani Katarzynie Czernek,
• Publicznej Szkole Podstawowej • Publicznej Szkole Podstawowej 
nr 1 im. Gabriela Narutowicza w nr 1 im. Gabriela Narutowicza w 
Grójcu,Grójcu,
• Publicznej Szkole Podstawowej • Publicznej Szkole Podstawowej 
nr 2 im. Józefa Wybickiego w nr 2 im. Józefa Wybickiego w 
Grójcu,Grójcu,
• Publicznemu Przedszkolu pro-• Publicznemu Przedszkolu pro-
wadzonemu przez Zgromadze-wadzonemu przez Zgromadze-
nie Córek Maryi Niepokalanej w nie Córek Maryi Niepokalanej w 
Grójcu, Grójcu, 
• Zespołowi Szkół im. Armii Kra-• Zespołowi Szkół im. Armii Kra-
jowej Obwodu Głuszec-Grójec w jowej Obwodu Głuszec-Grójec w 
Grójcu, Grójcu, 
• Publicznej Szkole Podstawowej • Publicznej Szkole Podstawowej 
w Bikówku, w Bikówku, 
• Refresco Sp. z o.o. w Kozietu-• Refresco Sp. z o.o. w Kozietu-
łach,łach,
• DÖHLER Sp. z o.o. w Kozie-• DÖHLER Sp. z o.o. w Kozie-
tułach,tułach,
• VIKTORIA - Grupa Producen-• VIKTORIA - Grupa Producen-
tów Owoców w Kozietułach, tów Owoców w Kozietułach, 
• AGROPOL - Eksport Owoców • AGROPOL - Eksport Owoców 
i Warzyw Jolanta Dobrzyńska w i Warzyw Jolanta Dobrzyńska w 
Kozietułach,Kozietułach,
• Sad-Kera Anna Balcerzak w • Sad-Kera Anna Balcerzak w 
Bartodziejach,Bartodziejach,
• Activ Sp. z o.o. Belsk Duży, • Activ Sp. z o.o. Belsk Duży, 
• ARED Zakład Przetwórstwa • ARED Zakład Przetwórstwa 

Owoców i Warzyw w Mogiel-Owoców i Warzyw w Mogiel-
nicy,nicy,
• Ola Sp. z o.o. z Mogielnicy,• Ola Sp. z o.o. z Mogielnicy,
• Pepsi – Cola Sp. z o .o. , General • Pepsi – Cola Sp. z o .o. , General 
Bottlers Poland Michrów,Bottlers Poland Michrów,
• „Ter-Pol” Sp.j. Jaros, Bugajny • „Ter-Pol” Sp.j. Jaros, Bugajny 
w Grójcu,w Grójcu,
• BAGPOL Dystrybucja w • BAGPOL Dystrybucja w 
Grójcu,Grójcu,
• BMB Sp. z o.o. Marek Bienkie-• BMB Sp. z o.o. Marek Bienkie-
wicz Grójec,wicz Grójec,
• Jadar w Grójcu,• Jadar w Grójcu,
• TESTA w Grójcu, • TESTA w Grójcu, 
• Państwowej Straży Pożarnej w • Państwowej Straży Pożarnej w 
Grójcu,Grójcu,
• Bankowi Spółdzielczemu przy • Bankowi Spółdzielczemu przy 
ul. Jatkowej w Grójcu,ul. Jatkowej w Grójcu,
• Spółdzielni Pracy „Jedność” w • Spółdzielni Pracy „Jedność” w 
Grójcu.Grójcu.

Pragniemy również serdecznie Pragniemy również serdecznie 
podziękować za wsparcie funkcjo-podziękować za wsparcie funkcjo-
nariuszom i pracownikom Aresztu nariuszom i pracownikom Aresztu 
Śledczego w Grójcu oraz Oddzia-Śledczego w Grójcu oraz Oddzia-
łu Zewnętrznego w Stawiszynie, łu Zewnętrznego w Stawiszynie, 
którzy po raz kolejny zorganizo-którzy po raz kolejny zorganizo-
wali zbiórkę datków, słodyczy i wali zbiórkę datków, słodyczy i 
prezentów dla rodziny zastępczej prezentów dla rodziny zastępczej 
pozostającej pod opieką Powiato-pozostającej pod opieką Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie wego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Grójcu. Każde dziecko otrzy-w Grójcu. Każde dziecko otrzy-
mało indywidualną paczkę, która mało indywidualną paczkę, która 
uwzględniała jego zainteresowa-uwzględniała jego zainteresowa-
nia oraz kosz pełen produktów nia oraz kosz pełen produktów 
żywnościowych. Ogromną nie-żywnościowych. Ogromną nie-
spodzianką dla rodziny zastępczej spodzianką dla rodziny zastępczej 
była również zorganizowana dzię-była również zorganizowana dzię-
ki funkcjonariuszom i pracowni-ki funkcjonariuszom i pracowni-
kom Aresztu Śledczego wycieczka kom Aresztu Śledczego wycieczka 
na tor kartingowy. na tor kartingowy. 
To dzięki Państwa rzeczowej, jak To dzięki Państwa rzeczowej, jak 
również finansowej pomocy, mo-również finansowej pomocy, mo-
gliśmy sprawić, by na twarzach gliśmy sprawić, by na twarzach 
naszych podopiecznych w te Świę-naszych podopiecznych w te Świę-
ta Bożego Narodzenia mógł zago-ta Bożego Narodzenia mógł zago-
ścić promienny uśmiech!ścić promienny uśmiech!

Dyrektor Powiatowego Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie Centrum Pomocy Rodzinie 
w Grójcu oraz Pracownicyw Grójcu oraz Pracownicy

BAZA 1% PODATKU
Gmina Grójec tworzy „Bazę 1%”, która pozwoli na szerszą promocję przeka-
zywania 1% podatku na osoby i jednostki z lokalnego środowiska.
Dzięki pozyskanym pieniądzom, nasze lokalne organizacje mają realne szan-
se, aby jeszcze aktywniej działać na terenie naszej wspólnoty – organizować 
projekty i podejmować działania, które są ważne dla mieszkańców.
Jeden procent to także wsparcie dla osób zmagających się z ciężką sytuacją 
zdrowotną, bądź materialną, które w wyniku działań losowych utraciły swój 
dobytek. Jeden procent często ratuje czyjeś życie – pomaga sfinansować 
leczenie, rehabilitacje, a nawet operacje w przypadku ciężkich chorób. Osób, 
które ubiegają się o taką pomoc, przybywa z roku na rok.  Dzięki takiej bazie, 
sam będziesz mógł zdecydować, komu przekażesz swój jeden procent.
Wspierajmy lokalne inicjatywy oraz pomagajmy potrzebującym. Wspólnie 
możemy naprawdę wiele!
Zapraszamy serdecznie wszystkie chętne osoby, jednostki i stowarzyszenia 
zarejestrowane na terenie Gminy Grójec, na które można przekazywać 1% 
podatku z PIT.
Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną na adres: promocja@grojec-
miasto.pl  w tytule (Baza 1%) do 03.02.2022 r.
Kontakt telefoniczny: 48 664-30-91 wew. 300
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30 czerwca 1943 r. Niemcy 
aresztowali szefa AK gen. 
Stefana Roweckiego „Grota”. 
Było to możliwe dzięki zdradzie 
wywiadowców AK. Jeden z nich 
mieszkał w Grójcu. 

Ludwik Kalkstein, bo o nim 
mowa, pojawił się w Grój-
cu we wrześniu 1944 r. z 
oficerem Gestapo Erichem 

Mertenem, który nadzorował jego 
działalność od momentu zdrady w 
1942 r. „Obaj agenci rozpracowali 
teren dobrze, aresztowań jednak nie 
przeprowadzili, wygryzieni przez 
tutejszych starych pracowników 
Gestapo. Ponieważ wiem, że raporty 
szczegółowe posyłali do Sochacze-
wa, przypuszczam, że aresztowania 
nas nie miną” – raportował 10 paź-
dziernika 1944 r. szef kontrwywiadu 
AK „Cień”. 

Współpracownicy Gestapo Współpracownicy Gestapo 
Z agentami współpracowało mał-
żeństwo mieszkające w Grójcu, 
a figurujące pod pseudonimami: 
„Kazimierz” i  „Wisia”. On inżynier 
chemik, w wieku około 40 lat, śred-
niego wzrostu i silnej budowy ciała, 
ona około 30 lat. Nie udało się ich 
zidentyfikować. 
Kalkstein zamieszkał w siedzibie 
Gestapo, w dawnym budynku Ca-
ritasu. Po okolicy poruszał się w 
eskorcie 2-3 uzbrojonych esesma-
nów. W mundurze SS odwiedzał 
dwory ziemiańskie, m.in. Trzylat-
ków i Machnatkę. Przedstawiał się 
jako graf von Kalkstein lub Konrad 
Stark. Miał dużą wiedzę na temat 
grójeckiej konspiracji, której nie 
ujawniał podczas rozmów toczo-
nych w obecności Niemców. „Do-
magał się poczęstunku zakropio-
nego alkoholem i narzucał swoje 
towarzystwo gospodarzom, wdając 
się w długie rozmowy z nimi i in-
nymi przebywającymi tam osobami 

Zdrajca szefa AK w GrójcuZdrajca szefa AK w Grójcu

(m.in. z <<Lotnym>> – Tadeuszem 
Kamińskim – przyp. TP). Dawał 
przy tym wyraźnie do zrozumienia, 
że zdaje sobie dobrze sprawę z kon-
spiracyjnego zaangażowania całego 
środowiska i poszczególnych osób, 
swoich rozmówców” – pisał w re-
lacji, do której dotarłem, wybitny 
historyk wojskowości, a w czasie 
okupacji żołnierz grójeckiej AK, 
prof. Andrzej Nadolski (ps. „Żar”). 
Pchor. Nadolski jako dowódca Sek-
cji Specjalnej AK, zwanej też dru-
żyną Strzelców Wyborowych, w 

VIII Ośrodku AK Lipie, działając w 
ramach konspiracyjnych obowiąz-
ków, zaproponował przełożonym 
likwidację zdrajcy. Propozycja nie 
spotkała się z aprobatą komendanta 
Ośrodka Lipie por. Józefa Bruskiego 
(ps. „Wojciech”). Zgodził się na nią 
natomiast szef grójeckiego Kedywu 
por. Jan Warnke (ps. „Błysk”). Ze-
zwolono jedynie na akcję w sytuacji, 
gdyby Kalkstein dokonywał aresz-
towań. Nadolski dwukrotnie przy-
gotował się do likwidacji zdrajcy w 
lesie koło leśniczówki Kohouta w 

Wilczorudzie, ale Kalkstein się nie 
pojawił. Prawdopodobnie wiedział 
o zasadzce. 

Podwójny szpiegPodwójny szpieg
Według prof. Nadolskiego, Kalkste-
in prawdopodobnie pełnił na Gró-
jecczyznie rolę podwójnego szpiega. 
– Zbliżająca się katastrofa III Rzeszy 
skłaniała go do świadczenia usług 
raczej stronie polskiej. Łącznikiem 
między Kalksteinem a władzami 
AK był zapewne artysta-malarz 
Franciszek D., z którym Kalkstein 
się po swojemu „zaprzyjaźnił”. D. 
towarzyszył niekiedy Kalksteinowi 
w jego eskapadach, rysował Niem-
com obrazki i portrety, otrzymał 
nawet od nich pistolet Walter 7,65 
z amunicją – relacjonował historyk. 
Podkreślił również, że malarz nie 
ukrywał swego kontaktu z Kalkste-
inem przed znajomymi z AK, do 
której sam niewątpliwie należał. Na 
razie nie udało się ustalić kim był D. 
Prawdopodobnie pod koniec paź-
dziernika 1944 r. Kalkstein przeniósł 
się z Grójca do Skierniewic. 

ZdradaZdrada
30 czerwca 1943 r. przy ul. Spiskiej 
14 w Warszawie Niemcy areszto-
wali gen. „Grota”. Było to  możli-
we dzięki zdradzie jednego z naj-
zdolniejszych wywiadowców AK 
Ludwika Kalksteina. „(…) jako 
jeden z pierwszych zostaje udeko-
rowany Krzyżem Walecznych. W 
wieku dwudziestu jeden lat miano-
wany podporucznikiem. Przybrał 
sobie pseudonim „Hanka”. Od tego 
imienia jego grupa wywiadowcza 
otrzymuje kryptonim „H”. Pod jego 
dowództwo zostają oddani wyżsi 
stopniem oficerowie, nawet starzy 
„dwójkarze”, tworząc sztab grupy 
liczący około dwunastu osób. Ce-
chą szczególną tego sztabu było, 
że Eugeniusz Świerczewski, oficer 
„dwójki” był jego – podówczas już – 
byłym szwagrem, a innym oficerem 
był stryjeczny brat Kalksteina. Do 
pewnych zadań używano drugiego 
męża Niny, Janusza D., aktora. Jak 
twierdzi Ludwik Kalkstein, ogółem 
grupa „H” liczyła z własnymi siecia-
mi wywiadowczymi dwieście-trzy-
sta osób, obejmowała Polskę, Bia-
łoruś, Niemcy, Danię, Estonię, Cze-
chosłowację, Łotwę, Litwę, Austrię. 
Według relacji Kalksteina, wykorzy-
stując miłość Niemca Patzelta, szefa 
Kancelarii II Floty Lotniczej, do pra-
cowniczki siatki „H”, Janiny N. (ps. 
„Janka”), udało się go wciągnąć do 
pracy dla wywiadu polskiego i przy 
pomocy podrobionych kluczy zdo-
być tajną mapę z dyslokacją lotnisk i 
wojsk niemieckich w Europie” – pi-
sał w reportażu „Barwy hetmanów 
i czerń SS” Krzysztof Kąkolewski, 
który rozmawiał z Kalksteinem w 
więzieniu w Strzelcach Opolskich. 

Na usługach Gestapo Na usługach Gestapo 
Kalkstein został aresztowany przez 
Niemców w kwietniu 1942 r. Dłu-
gie śledztwo i uwięzienie rodziców, 
złamało go i zdecydował się na 
współpracę. Przypomniał sobie też o 
swoich niemieckich korzeniach. Po 
wypuszczeniu z katowni Gestapo 
jesienią 1942 r. wspólnie ze Świer-
czewskim i przyszłą żoną Blanką 
Kaczorowską przystąpili do rozpra-
cowywania wywiadu AK. Wiedział 
wiele o tajnikach pracy konspirato-
rów, znał adresy mieszkań kontak-
towych, miał liczne kontakty w tym 
środowisku. A co najważniejsze, 
podziemie nie wiedziało, że zdradził 
i żyje. 
Ze swoimi współpracownikami 
w ciągu kilkunastu miesięcy zdra-

dzieckiej działalności na rzecz 
Niemców przyczynił się do znisz-
czenia wywiadu AK w Warszawie. 
Niemcy aresztowali ponad 500 osób 
związanych z wywiadem AK, w 
tym dowódców. Dopiero w grud-
niu 1943 r. kontrwywiad AK zyskał 
pewność, że Kalkstein i Świerczew-
ski współpracują z Niemcami. W 
marcu 1944 r. obaj zostali skazani 
przez Wojskowy Sąd Specjalny na 
śmierć. Świerczewski został zlikwi-
dowany w czerwcu 1944 r. Sprawie-
dliwość Polski Podziemnej niestety 
nie dosięgła pozostałych zdrajców. 
Kalkstein zamieszkał z żoną Blanką 
Kaczorowską w dzielnicy niemiec-
kiej przy ul. Śniegockiej i wstąpił do 
SS, przybocznej gwardii Hitlera. 

Normalne życie po wojnie Normalne życie po wojnie 
Na początku 1945 r. wyjechał do 
Niemiec, ale powrócił do Polski z 
misją szpiegowską. Najpierw działał 
w Łodzi. Nie ukrywał się. Pod przy-
branym nazwiskiem jesienią 1945 r. 
zamieszkał w Szczecinie i pracował 
jako dziennikarz „Kuriera”. Jego 
słuchowiska puszczano w Polskim 
Radiu. Pod koniec lat 40. próbował 
uciec na Zachód, ale został zatrzy-
many przez UB. Także i tym razem 
udało mu się wywinąć, UB podobno 
nie zorientowało się, kim naprawdę 
jest, a on zgodził się na współpracę. 
Dalej spokojnie mieszkał w Szcze-
cinie, pisał artykuły i scenariusze fil-
mowe, działał w Związku Literatów 
Polskich.

Współpraca z bezpiekąWspółpraca z bezpieką
Na jego trop bezpieka wpadła do-
piero w sierpniu 1953 r. Skazano 
go na dożywotnie więzienie. Jednak 
wyrok obniżono do 12 lat więzie-
nia. Karę odbywał w warunkach, 
o których mogli marzyć inni więź-
niowie polityczni, pracował i pisał. 
Mury więzienne opuścił w 1965 r. 
i powrócił do Szczecina, ale wkrót-
ce przeniósł się do Warszawy, a 
następnie do Zielonej Góry. Często 
zmieniał miejsca zamieszkania i 
nazwiska. Życie na wolności wiódł 
jako Kalkstein-Stoliński, Stoliński, 
wreszcie jako Ciesielski. Na począt-
ku lat 70. mieszkał pod Piasecznem i 
prowadził fermę kurzą. Niepotwier-
dzona informacja głosi, że napisał 
scenariusz serialu „Czarne chmury”, 
opowiadającego o przygodach jego 
przodka. Po tym, jak rozpoznał go 
dawny żołnierz AK, wyprowadził 
się z  Piaseczna w okolice Jarocina. 
Na początku lat 80. jego adres po-
dano w Radiu Wolna Europa, prze-
stał być anonimowy i wyjechał 
do Francji, gdzie mieszkał jego 
syn z małżeństwa z Kaczorowską. 
Rodzina rozpuszczała wersję, że 
zmarł. W rzeczywistości przeniósł 
się do Monachium, gdzie od poło-
wy lat 80. jako Edward Ciesielski 
pracował w bibliotece Polskiej 
Misji Katolickiej położonej blisko 
siedziby Radia Wolna Europa. Czy 
współpracował wówczas z SB? 
Jest to prawdopodobne. 
W Monachium odnalazł go krew-
ny gen. Grota i dziennikarz Wi-
told Pronobis. „Jest mi wszystko 
jedno, co ze mną tutaj zrobicie. 
Możecie mnie nawet powiesić. A 
„Grota” nie ja wydałem. Z Niem-
cami grałem swoją grę. Miałem 
inne wyższe cele, których dzisiaj 
nikt nie chce zrozumieć!” - mówił 
mu Kalkstein (reportaż „Poślu-
bieni zdradzie”). Kalkstein zmarł 
na raka rok po tej rozmowie. 29 
października 1994 r. pochowano 
go w Monachium pod nazwiskiem 
Edward Ciesielski. 

Tomasz Plaskota Tomasz Plaskota 

Laboratoria Przyszłości to inicjaty-
wa edukacyjna realizowana przez 
Ministerstwo Edukacji i Nauki we 
współpracy z Centrum GovTech w 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.  
Wspólną misją jest stworzenie no-
woczesnej szkoły, w której zajęcia 
będą prowadzone w sposób cieka-
wy, angażujący uczniów oraz sprzy-
jający odkrywaniu ich talentów i 
rozwijaniu zainteresowań.
Celem inicjatywy jest wsparcie 
wszystkich szkół podstawowych w 
budowaniu wśród uczniów kompe-
tencji przyszłości z tzw. kierunków 
STEAM (nauka, technologia, inży-
nieria, sztuka oraz matematyka). W 
ramach Laboratoriów Przyszłości 
organy prowadzące szkoły otrzyma-
ją od państwa wsparcie finansowe 
warte ponad miliard złotych, dzięki 
któremu miliony polskich uczniów 
będą mogły uczyć się poprzez eks-
perymentowanie i zdobywać w ten 
sposób praktyczne umiejętności.
Wszystkie szkoły z gminy Grójec 
uzyskały dofinansowania z progra-
mu Ministerstwa Edukacji. Dzięki 
dotacji placówki zakupią wyposa-
żenie techniczne, niezbędne do 
rozwoju umiejętności praktycznych 
wśród dzieci i młodzieży. Powstaną 
także pracownie robotyki, druku 3D 
oraz wirtualnej rzeczywistości.

Pozyskane środki to efekty dobrej 
współpracy Urzędu Gminy i Miasta 
Grójec z dyrekcją i nauczycielami 
szkół podstawowych. Wsparcie 
jest finansowane bez konieczności 
wnoszenia wkładu własnego.

Przyznane dotacje :
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 
w Grójcu – 310 800,00 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 
2 im. Józefa Wybickiego w Grójcu 

–   244 200,00 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa im. 
„Bajkopisarzy Świata” w Lesznowoli 
– 70 000,00 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa im. 
gen. bryg Jana Kowalewskiego w 
Bikówku – 60 000,00 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 
im. Ks. Piotra Skargi w Grójcu –  60 
000,00 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa w 
Częstoniewie – 30 000,00 zł

775 TYSIĘCY ZŁOTYCH DLA GMINY GRÓJEC
 Z RZĄDOWEGO PROGRAMU LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
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Tematy spotkań były (i 
są)  przeróżne. Można 
śmiało powiedzieć, ile 
książek, tyle pomysłów 

na zabawę.

Dinozaury i orderDinozaury i order
Pierwsza lekcja biblioteczna od-
była się 7 września. Z klasą I z 
PSP nr 1 w Grójcu rozmawiali-
śmy o dinozaurach. Zdumiało nas, 
ile dzieci o nich wiedzą. Wiedzą, 
kiedy żyły, który z nich jest naj-
mniejszy i największy, który ma 
największe łapy, jak nazywają się 
poszczególne gatunki! Inna grupa 
uczniów z tej samej szkoły dowie-
działa się, co to jest Order Uśmie-
chu, komu jest przyznawany i za 
jakie uczynki.  Każde dziecko 
mogło zrobić swój własny order i 
przyznać go wybranej przez siebie 
osobie. 
Baśniowo i niepodległościowo Baśniowo i niepodległościowo 
5 października odwiedziła nas 
grupa maluchów z Publicznego 
Przedszkola nr 1 w Grójcu. Dzieci 
zapoznały się z książkami pop up, 
mówiącymi po angielsku, zmie-
niającymi kolory itp. Same prawi-
dłowo ustaliły zasady obchodze-
nia się z nimi, po czym udały się 
na wycieczkę między regałami. 
Kolejne biblioteczne wizyty krę-
ciły się wokół baśni Andersena, 
braci Grimm oraz Perraulta i ryso-
wania swoich ulubionych postaci 
baśniowych. Odbyła się także 
lekcja związana ze Świętem Nie-
podległości 11 Listopada. Ucznio-
wie mogli przypomnieć sobie, jak 

nazywa się stolica Polski, jak wy-
gląda godło i w którym roku odzy-
skaliśmy niepodległość. 
Końcówka listopada i pierwsze 
dni grudnia upłynęły na cyklu lek-
cji bibliotecznych: 5+5=?, czyli 
PIĘĆ ZASAD BEZPIECZEŃ-
STWA + PIĘĆ KORZYŚCI PŁY-
NĄCYCH Z CZYTANIA.
Wzięły w nim udział dwie grupy 
pięciolatków z Przedszkola Nr 1 
przy ul. Worowskiej, klasa II e z 
PSP Nr 2 w Grójcu i pięciolatki z 
Przedszkola przy ul. Szpitalnej 4.
Zaczęło się od wesołego quizu w 
zgadywanki na bajki, z wynikiem 
100% prawidłowo odgadniętych 
zagadek, co świadczy o bardzo do-
brej znajomości bajek wśród mło-
dych czytelników. Dzieci chętnie 
uczestniczyły w otwartej dyskusji 
odnośnie zasad bezpieczeństwa. 
Okazało się, że zarówno przed-
szkolaki, jak i drugoklasiści są w 
tych kwestiach wyedukowani i 
orientują się, jak należy zachować 
się w sytuacji zagrożenia pocho-
dzącego od osób obcych. Wiedzą 
też, do kogo należy się zgłosić 
w przypadku zgubienia się  czy 
odłączenia od rodziców lub grupy. 
Około 5% dzieci z każdej grupy 
dostało zadanie domowe, by na-
uczyć się swoich danych osobo-
wych. Po wysłuchaniu bajki Marii 
Łastowieckiej „Pierwszy spacer”, 
opowiadającej o malutkim misiu, 
który zgubił się podczas pierw-
szego spaceru, dzieci wykonały 
piękne ilustracje związane z tym 
tematem. Grupa drugoklasistów, 

Lekcje biblioteczne nie muszą być nudne – tematyczne zajęcia w MGBP
Wraz z początkiem roku szkolnego naszą bibliotekę  zaczęły odwiedzać zorganizowane grupy młodych 
czytelników. Dzieci chętnie poznawały panujące u nas zwyczaje, oglądały bogaty księgozbiór. Słowem, 
aktywnie uczestniczyły w zajęciach.

wraz z wychowawcami, chóralnie, 
jednym głosem odczytała „Loko-
motywę” Juliana Tuwima.

Wniosek Wniosek 
Było głośno i wesoło, niektórzy 
aż ochrypli, ale wszyscy zgodnie 
doszli do wniosku, że czytanie to 
bardzo przyjemna i wspaniała za-

bawa, dająca wiele radości. Każdy 
uczeń stworzył własną piramidę 
hierarchii korzyści płynących z 
czytania. Na koniec trzeciej lekcji 
bibliotecznej każdy przedszkolak, 
wykorzystując rolkę po papierze 
toaletowym, zrobił swojego świą-
tecznego Mikołaja. Bezpośrednio 
po zajęciach, kilkoro nowych czy-

telników przybyło z rodzicami i 
rodzeństwem w celu zapisania się 
do naszej biblioteki.
W spotkaniach w bibliotece wzię-
ło udział 231 osób.
Zapraszamy serdecznie do współ-
pracy!

Magdalena SepczyńskaMagdalena Sepczyńska
Katarzyna WoszczykKatarzyna Woszczyk

Dokończenie ze s. 1Dokończenie ze s. 1
Nie pokazując po sobie żadnej tremy, rapowali ka-
wałek po kawałku, rozsyłając mnóstwo pozytywnej 
energii. Były energiczne bangery, trochę tekstów 
o życiu codziennym młodych ludzi — walce ze 
swoimi słabościami, hejcie, podzielonym społe-
czeństwie i problemach. Ekipa Hlopaky wystąpiła 
w składzie: (Kondziu RDZ) Konrad Kupis, (Fizi) 
Wojciech Błoński, (Kubi) Jakub Stępień, (Devi) 
Dawid Mikityszyn, gościnnie: wokalistka Emilka 
Drabik — Białobrzegi, raper (Ex May) Mateusz 
Stalmach — Warszawa, raper (KKen) Konrad Ko-
walczyk — Grójec, raper (Mefju) Mateusz Wrze-
siński — Mogielnica, raper (Amadeusz) Amadeusz 
Kenig — Nowy Sącz, Damian Kusiak (Mejbi) – z 
Wrocławia.

To był finałTo był finał
Tak w skrócie wyglądał tegoroczny finał. Oczywi-
ście na koniec nie mogło zabraknąć "Światełka 
do nieba". Grójecki Sztab Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w tym roku postanowił, że 
na parkingu przed GOK, wszyscy zapalą  zimne 
ognie i uformują kształt serca. To wszystko, aby 
zapewnić spokój i bezpieczeństwo psom, reagu-
jącym bardzo źle na fajerwerki.  Z uwagi na stan 
epidemiologiczny oraz świadomość  tego, że nie 
każdy mógł uczestniczyć w wydarzeniu Grójec-
ki Ośrodek Kultury relacjonował wszystko na 
żywo, bezpośrednio na swoim kanale interneto-
wym Youtube. Tym, co nie widzieli, gorąco pole-
cam zobaczyć i posłuchać.

Szymon Wójcik  Szymon Wójcik  

Ależ to był finał!
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Początek roku to idealny czas zarówno na podsumowanie, jak i na 
przekazanie wyrazów wdzięczności. Chciałbym serdecznie podziękować 
Staroście Grójeckiemu Krzysztofowi Ambroziakowi, Wicestaroście 
Jolancie Sitarek oraz Członkom Zarządu Marzenie Kołacz-Rosołowskiej, 
Pawłowi Siennickiemu, Andrzejowi Zarębie, a także Przewodniczącemu 
Rady Powiatu Grójeckiego Januszowi Karbowiakowi oraz wszystkim 
Radnym Rady Miejskiej w Grójcu i Radnym Rady Powiatu Grójeckiego za 
owocną współpracę. Już kolejny rok działamy wspólnie na rzecz naszych 
mieszkańców.  W mijającym roku na terenie Gminy Grójec udało się 
zrealizować kilka kluczowych i długo wyczekiwanych inwestycji drogowych. 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 6608W 
ulica Poświętne wraz z budową ronda na 
skrzyżowaniu ul. ks. P. Skargi i ul. Poświętne 
w Grójcu
2 402 454,32 zł - całkowity koszt inwestycji 
1 201 227,16 zł - środki Powiatu Grójeckiego

1 201 227,16 zł - środki Gminy Grójec

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1656W 
Grójec – Miedzechów na odcinku o długości 
1980,00 mb
1 200 861,02 zł - całkowity koszt inwestycji 
246 300 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskie-
go pozyskana przez powiat

479 130,51 zł - środki Powiatu Grójeckiego
475 430,51 zł - środki Gminy Grójec

Przebudowa drogi powiatowej nr 1604W 
Szczęsna – Rożce na odcinku Uleniec-Czekaj 
(wykonanie warstwy ścieralnej
286 514,67 zł - całkowity koszt inwestycji 
218 634,69 zł - dotacja z Urzędu Marszałkow-
skiego pozyskana przez powiat + środki Powia-

tu Grójeckiego 
67 879 98zł - środki Gminy Grójec

Remont drogi powiatowej 1658W Kępina-Cza-
chów na odcinku o długości 1030 mb
276 080,82 zł - całkowity koszt inwestycji 
138 040,41 zł - środki Powiatu Grójeckiego
138 040,41 zł - środki Gminy Grójec

Wykonanie odwodnienia odcinka przebudowywanej drogi nr 1656W Gró-
jec-Miedzechów w miejscowości Kociszew
145 755,00 zł - całkowity koszt inwestycji 
60 755 zł - środki Powiatu Grójeckiego
85 000 zł - środki Gminy Grójec

Remont drogi powiatowej Nr 1606W Dobryszew – Trzylatków
306 363,23 zł - całkowity koszt inwestycji 
153 181,62 zł - środki Powiatu Grójeckiego
153 181,61 zł - środki Gminy Grójec

Warto zaznaczyć, że w grudniu podczas uchwalania budżetu na wniosek 
radnych Burmistrz Gminy i Miasta Grójec dokonał autopoprawki i wpro-
wadził do planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Grójec na 2022 
rok środki w wysokości 1.125.000,00 zł, tytułem pomocy finansowej dla 
Powiatu Grójeckiego z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach po-
wiatowych.
W ramach przekazanych środków w bieżącym roku Powiat Grójecki wyko-
nana na terenie Gminy Grójec następujące inwestycje:
1. Remont drogi powiatowej Nr 1655W Kociszew-Budziszynek, na odcinku 
Częstoniew-Falęcin.
2. Przebudowę drogi powiatowej Nr 1647W Głuchów - Grójec - Kępina na 
odcinku od istniejącego ciągu pieszo-rowerowego w Grójcu do istniejące-
go chodnika w m. Kępina
3. Poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na jednym przejściu dla pie-
szych w Grójcu na ul. Armii Krajowej na drodze nr 1647W.
4. Przebudowę drogi powiatowej nr 1605W Załącze-Zalesie.

Liczę na dalszą współpracę przy realizacji kolejnych inwestycji.
                                 Karol Biedrzycki Przewodniczący Rady Miejskiej w Grójcu

Podsumowanie współpracy Gminy Grójec 
z Powiatem Grójeckim w 2021 roku

Zabawa ze światłem scenicznym, aparatem fotograficznym, modą, 
makijażem - to wszystko czekało na uczestników Grójeckiego 
Uniwersytetu Otwartego podczas sesji zdjęciowej. W rolach 

fotografów uczestnicy warsztatów Adriana Nojka. 
Pełna fotorelacja na www.gokgrojec.pl.

MIĘDZYPOKOLENIOWY PROJEKT
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Mawiamy czasem, że od 
przybytku głowa nie boli. 
To powiedzenie jednak 
kompletnie nie sprawdziło 
się podczas ostatniej sesji 
rady miejskiej, w trakcie 
której decydowano o 
przeznaczeniu środków, które 
gmina otrzymała w ramach 
konkursów: Najbardziej 
Odporna Gmina oraz Rosnąca 
Odporność. 

By wyjaśnić sprawę, 
zacznijmy od obu 
konkursów. Nie wcho-
dząc w szczegóły – na 

poziomie rządowym wymyślo-
no, że gminy, gdzie odsetek za-
szczepionych będzie największy 
w danym regionie, otrzymają 
nagrody finansowe. A że grój-
czanie szczepili się dość chętnie, 
to do kasy miasta w ramach na-
gród wpłynęło 1,25 mln zł. Pie-
niądze należy wydać, jak wynika 
z regulaminów, na „dowolny cel 
związany z przeciwdziałaniem 
COVID-19”. W tym miejscu 
pojawia się pytanie: na co tak 
naprawdę można przeznaczyć te 
środki? To zależy od argumen-
tacji. Nie ma bowiem żadnych 
szczegółowych wytycznych. 

Na co wydać te środki?Na co wydać te środki?
W projekcie uchwały, który rad-
ni otrzymali przed sesją, środki 
zostały podzielone następująco:
• dotacja celowa na dofinansowa-
nie dla PCM w Grójcu zakupu 
sprzętu zapewniającego diagno-
stykę osób z zaburzeniami po po-
wikłaniach Covid-19 – 100 tys. zł;

Od przybytku głowa jednak boliOd przybytku głowa jednak boli
• dotacja celowa dla Grójeckie-
go Ośrodka Sportu w Grójcu na 
zakup samochodu z wykorzy-
staniem w okresie Covid-19 do 
przewozu osób do punktu szcze-
pień – 200 tys. zł;
• zakup samochodu operacyjne-
go dla Straży Miejskiej w Grój-
cu  – 120 tys. zł;
• zakup samochodu dla MGOPS-
-u w Grójcu – 60 tys. zł;
• zakup szafy suszącej do ubrań 
specjalnych dla OSP Grójec –18 
tys. zł;
• utworzenie punktu szczepień 
(kontener, namiot, wyposażenie, 
namiot pneumatyczny) – 100 
tys. zł;
• budowa placu zabaw przy PSP 
Nr 1 w Grójcu – 150 tys. zł;
• zakup maszyny do czyszczenia 
dla PSP Nr 2 – 20 tys. zł;
• zakup sprzętu do pracy zdalnej 
pracowników MGOPS – 16 tys. 
zł;
• odzież ochronna, buty, ręka-
wice, środki do prania, środki 
do zamgławiania oraz inne nie-
zbędne środki dla potrzeb jedno-
stek ochotniczych straży pożar-
nych na potrzeby profilaktyki i 
zapobiegania rozprzestrzenianiu 
się wirusów wywołujących Co-
vid-19 – 226 tys. zł;
• zakup środków oraz wyposa-
żenia dla gminnych jednostek 
organizacyjnych, zapobiegają-
cych rozprzestrzenianiu się wi-
rusów wywołujących Covid-19 
(ozonatory, lampy wirusobójcze, 
termometry, maseczki, myjki, 
oczyszczacze powietrza, płyny 
do dezynfekcji oraz inne środki) 
– 180 tys. zł;

• promocja zdrowia psychiczne-
go dzieci i młodzieży w obszarze 
ograniczania szkód wywołanych 
epidemią Covid-19 – 60 tys. zł.
Takie rozdysponowanie środ-
ków wzbudziło spore kontro-
wersje wśród części radnych. 
Nie byli oni przekonani szcze-
gólnie do zakupu samochodów 
dla GOS-u i Straży Miejskiej. 

Pierwsza linia frontuPierwsza linia frontu
Kwestią, nad którą dość długo 
dyskutowali grójeccy samorzą-
dowcy, była wysokość wsparcia 
dla grójeckiego szpitala. Według 
propozycji przedłożonej przez 
burmistrza lecznica miała otrzy-
mać od gminy 100 tys. zł. Lecz 
w trakcie sesji prezes placówki 
Joanna Czarnecka poprosiła o 
większe wsparcie. 
– Jesteśmy największym pod-
miotem leczniczym, który za-
trudnia ponad 600 pracowników. 
Ich zadaniem jest nieustanna 
walka z pandemią. Jesteśmy na 
pierwszej linii frontu – podkre-
ślała Joanna Czarnecka. 
Jednocześnie dodała, że z pierw-
szych rozmów z burmistrzem 
na temat wsparcia przez gminę 
Grójec wynikało, że grójecki 
samorząd może przekazać szpi-
talowi nawet około 500-600 tys. 
zł. 
Pani prezes zaznaczyła, że jej 
placówka ogromnym wysiłkiem 
zaszczepiła ponad 40 tys. osób. 
Jednocześnie wskazywała na 
problemy takie jak brak sprzętu 
i konieczność remontów. 
– Na pewno taka kwota, jeśli by-
łaby wyższa, zostałaby przeka-

zana na specja-
listyczny sprzęt 
i na poprawę 
infrastruktury 
– przekonywa-
ła. – Musimy 
stworzyć godne 
warunki, żeby 
moi lekarze 
i pracownicy 
mogli opieko-
wać się pacjen-
tami – dodała. 
Wśród potrzeb 
szpitala prezes 
Czarnecka wy-
mieniła m.in. 
zakup holterów, 
aparatów EKG, 
specjalistycz-
nych łóżek, re-
monty schodów 
i kilku oddzia-
łów.  

61,24 zł za 61,24 zł za 
szczepienieszczepienie
Burmistrz Da-
riusz Gwiazda 
nie zaprzeczał, 
że początkowo 
kwota wspar-
cia miała być 
większa. Ale – 
jak podkreślił 
– z rozmów z 
samorządow -
cami z innych 
gmin, które 
także otrzyma-
ły nagrody za 
szczepienia (Ja-
sieniec i Belsk 
Duży), wyni-
kło, że wszyst-
kie samorządy 
powiatu grójec-

kiego powinny dofinansowywać 
szpital. Nie tylko te nagrodzone. 
Mało tego, wsparcia dla lecznicy 
należy oczekiwać także od gmin 
spoza naszego powiatu, np. 
Prażmowa czy Tarczyna, bo ich 
mieszkańcy również korzystają 
z usług grójeckiego szpitala.
– Trzeba pomagać szpitalowi, 
ale wszystkie gminny powinny 
się zaangażować. A zwłaszcza 
ministerstwo zdrowia – powie-
dział burmistrz.
Wkład szpitala w kierunku za-
szczepienia grójczan jest nie-
podważalny, ale – co podkreślił 
burmistrz – nie tylko szpital 
szczepił. Mieszkańcy mogli bo-
wiem przyjąć preparat także w 
niepublicznych placówkach.   
Nie bez znaczenia jest oczywi-
ście fakt, że zarówno szpital, 
jak i placówki niepubliczne 
otrzymywały pieniądze z NFZ 
za każde wykonane szczepienie. 
Joanna Czarnecka potwierdziła, 
że kierowana przez nią lecznica 
otrzymywała z tego tytułu 61,24 
zł. 
– To nie jest tylko dochód. To 
jest cała logistyka. Trzeba ku-
pić zamrażarki, trzeba prze-
chowywać szczepionki w od-
powiednich warunkach. Trzeba 
je rejestrować, wprowadzać do 
systemu, rozliczać – tłumaczyła 
Czarnecka. – My szczepiliśmy 
około nawet 1200 osób dziennie. 
Nie ujmując innym ośrodkom. 
Tam szczepiło się 7-10 osób 
dziennie – odpowiedziała.

Tytuł moralnyTytuł moralny
Uczestnicy sesji długo dyskuto-
wali nad wydatkowaniem pie-
niędzy. Radny Jacek Stolarski 
stwierdził, że „z tytułu moralne-
go 50% środków, które otrzyma-
ła gmina, powinno być przeka-
zane do szpitala”.
 – Nawet jeśli szpital otrzymał 
jakieś pieniądze, to szpital jest w 
takiej sytuacji, że każde łóżko, 
każdy sprzęt, każdy środek de-
zynfekcyjny będzie celowo wy-
korzystany – powiedział. – Nie 
wydaje mi się, żeby kupowanie 
samochodu dla straży miejskiej 
lub GOS-u było najpilniejszą 
potrzebą. Choć wcale nie chcę 
powiedzieć, że jest to niepo-
trzebne, bo sprzęt też trzeba wy-
mieniać. Jeśli ich nie kupimy, to 
straż miejska i GOS będą jeździć 
autami o rok starszymi – uznał.
W trakcie dyskusji pojawiły się 
też pomysły innego wykorzysta-
nia środków. Na przykład na bu-
dowę tężni oraz na zakup wozu 
strażackiego dla OSP Mirowice.
Burmistrz odniósł się do tych 
pomysłów. Poinformował, że 
gmina i tak pomoże finanso-
wo jednostce w zakupie auta, 
a jeśli chodzi o tężnię, to jest 
to element rewitalizacji parku. 
Wcześniej zapewniał, że auta 

dla straży miejskiej i GOS-u są 
potrzebne.

Poczekają z wydaniemPoczekają z wydaniem
O tym, że nie należy się spieszyć 
z wydawaniem nagrody, prze-
konana jest też radna Weronika 
Piwarska. Zawnioskowała więc, 
by na razie nie ruszać tych pie-
niędzy i jeszcze raz zastanowić 
się nad ich przeznaczeniem. 
– Po pierwsze: ja po dyskusji 
na komisji mam bardzo duże 
wątpliwości. Kontaktowałam 
się z Urzędem Wojewódzkim 
i dowiedziałam się, że bardzo 
bezpiecznym ruchem byłoby za-
pytanie Urzędu Wojewódzkiego 
o to, na co można przeznaczyć 
środki – uzasadniała.
Jej wniosek został przyjęty 
większością głosów, więc póki 
co środki pozostają w budżecie 
bez żadnego konkretnego prze-
znaczenia. 

Komentarz burmistrzaKomentarz burmistrza
Po sesji burmistrz odniósł się 
do decyzji, które zapadły pod-
czas w obrad, w swoich mediach 
społecznościowych: „Doceniam 
rolę naszego Powiatowego Cen-
trum Medycznego, które za-
szczepiło koło 40 tysięcy osób 
z terenu całego kraju (wszyscy 
mogli się szczepić). Zarówno 
ja, jak i wszyscy mieszkańcy 
jesteśmy bardzo wdzięczni ca-
łemu personelowi medycznemu, 
wszystkim wolontariuszom, żoł-
nierzom, strażakom oraz pozo-
stałym służbom, które walczą na 
pierwszej linii z pandemią […] 
Należy pamiętać, że za każde 
szczepienie, punkt szczepień 
otrzymuje wynagrodzenie  z Na-
rodowego Funduszu Zdrowia. W 
przypadku naszego szpitala, jak 
łatwo policzyć według słów Pani 
Prezes, to niemała kwota, oko-
ło 2 469 000,00 zł. Oficjalnych 
danych nie posiadamy. Słysza-
łem też o wyższych kwotach za 
szczepienia. Ponadto, lekarze w 
poradniach Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej otrzymywali premię 
finansową za zwiększenie tem-
pa szczepień. Również punk-
ty szczepień otrzymują premie 
za osiągniecie % poziomu za-
szczepionych. Musimy jednak 
pamiętać, że gmina Grójec nie 
jest organem właściwym, który 
odpowiada za utrzymanie i or-
ganizację naszego szpitala oraz 
obecny stan i sytuację finanso-
wą, wynikającą z wieloletnich 
zaniedbań”.
Dwie inne gminy powiatu gró-
jeckiego, Jasieniec i Belsk Duży, 
które także są beneficjentami 
konkursów dotyczących szcze-
pień, jeszcze nie podjęły decy-
zji, czy i ewentualnie w jakim 
stopniu dofinansują szpital gró-
jecki. 

Dominik GóreckiDominik Górecki
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Budowa i remonty ulic w mieście oraz dróg na wsi, modernizacja boisk sportowych – na 
to w minionym roku gmina Grójec wydała najwięcej. 
Na liście rozpoczętych i zrealizowanych przez Urząd Gminy i Miasta  inwestycji w 2021 roku znalazło się ponad 60 pozycji.

Nowe drogi w mieście
Najwięcej, bo ponad 1,2 mln zł, wydano na pierwszy etap budowy ulic Heweliusza i Śniadec-
kich. W północno-wschodniej części miasta zrealizowano też trzy inne ważne zadania drogo-
we. 258 tys. zł wydano na nową nawierzchnię na ul. Sienkiewicza (odcinek od ul. Piłsudskiego 
do ul. Słowackiego). Wybudowano też dwie ulice prostopadłe do ul. Słowackiego i Wiatracz-
nej, tj. ul. Konopnicką i ulicę oznaczoną obecnie jako 45 KDD.  Te inwestycje kosztowały łącznie 
1,7 mln zł.
Powstał też odcinek ulicy Norwida dochodzący do ul. POW. Z kolei 635 tys. zł przeznaczono na 
przebudowę ul. Przedstacyjnej  koło  zabytkowego dworca kolejki wąskotorowej.  
Ulica Gwardzistów,  zlokalizowana w okolicy krytej pływalni "Wodnik", jest  kolejnym przedsię-
wzięciem zrealizowanym w tej części miasta. Wcześniej zakończono dużą inwestycję, jaką był 
remont ulicy Batalionów Chłopskich.
Nowe chodniki , asfaltowa  nawierzchnia bez ubytków oznakowanie i przejścia dla pieszych — 
te zadania zostały zrealizowane w ramach modernizacji ulicy Gwardzistów.  Nowy asfalt został 
położony także na ulicy Środkowej, nieopodal Szkoły Specjalnej nr 4 oraz Szkoły Podstawowej 
nr 2.

Poprawa infrastruktury na wsiach
Samorząd inwestował również w drogi na obszarach wiejskich. Wybudowano drogę Czę-
stoniew Kolonia — Żyrów (400 tys. zł), drogę Podole — Wysoczyn (223 tys. zł) Za 296 tys. zł 
przebudowano drogę dojazdową do gruntów rolnych Głuchów — Wysoczyn, a za 255 tys. zł 
drogę w Kobylinie.

Współpraca z powiatem
Wspólnie ze Starostwem Powiatowym zrealizowano dwie inwestycje (gmina w połowie party-
cypowała w kosztach). Ta większa, czyli  modernizacja ulicy Poświętne to inwestycja, na którą 
mieszkańcy czekali od wielu lat. Nowe rondo przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa 
na skrzyżowaniu, gdzie bardzo często dochodziło do niebezpiecznych kolizji. Nowy asfalt to 
przede wszystkim ulga dla kierowców i dla zawieszeń w ich autach. Zniknęły dziury i koleiny, a 
nowe parkingi z postojem na 15 min (tzw. kiss and drive) pozwalają  rodzicom odwozić mło-
dzież do liceum bez większych trudności i tracenia czasu na szukanie miejsca parkingowego.
Druga inwestycja wykonana wspólnie z samorządem powiatu  to budowa drogi z  Grójca do 
Kociszewa (zdjęcia wszystkich inwestycji  wykonanych z powiatem znajdują się na str. 14, w materiale od Przewodniczącego Rady Miejskiej w Grójcu).

Poprawa bezpieczeństwa
W trakcie realizacji jest budowa progów zwalniających i skrzyżowań wyniesionych w ul. Drogowców, Orzeszkowej, Zbyszewskiej, Wybickiego, Działki Krobowskie oraz na ul. Leśnej w 
Głuchowie. Powinny być gotowe do kwietnia.

Boiska ulepszone
W minionym roku udało się poprawić bazę sportową w mieście. W tym celu przebudowano 
boisko Orlik przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 (509 tys. zł) oraz zmodernizowano bo-
isko przy ul. Sportowej (373 tys. zł).

Kanalizacja i ogrzewanie
Nie wszystkie inwestycje są widoczne gołym okiem, lecz z punktu widzenia mieszkańców, 
wpływają bezpośrednio na poprawę jakości życia.  Do takich przedsięwzięć  należą budowa 
odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Laurowej oraz  drugi etap modernizacji odcinka sieci 
ciepłowniczej w ulicy Laskowej.

Mniejsze inwestycje
Na liście zadań zrealizowanych w 2021 roku znalazły się też mniejsze inwestycje, które służą mieszkańcom gminy. Wśród nich można wskazać na przykład nowy plac zabaw przy ulicy 
Wybickiego (100 tys. zł) czy wiaty na pojemniki na odpady przy budynkach komunalnych (również 100 tys. zł).

Zaplanowali kolejne
W 2021 roku trwały prace nad nowymi inwestycjami, które dopiero będą realizowane. W tym celu zlecono wykonanie projektów oraz niezbędnej dokumentacji m.in. na przebudowę ul. 
Wiatracznej w Grójcu na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Matejki, budowę ulicy Rubinowej w Kobylinie, przebudowę drogi w Marianowie i w Janówku, budowę drogi nr 57 w Uleńcu, 
budowę budynku komunalnego ul.Jana Pawła II, terenu rekreacyjnego z placem zabaw na terenie gminnym przy ul.Sienkiewicza czy dokumentację projektową na wydzielenie i prze-
budowę budynku komunalnego przy Armii Krajowej 8a w Grójcu.

 

 

 

 

 

 

 

Inwestycje za prawie 12 milionów złotych

Ulica GwardzisówPlac zabaw

Boisko przy PSP nr 1

Ul. Poświętne

Ul. Konopnickiej


