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Już wiedzą, czym będą gospodarować
Budżet gminy Grójec na 2022 rok przyjęty jednogłośnie. Jakie dochody osiągnie gmina 
i na co wyda pieniądze? Co pochłonie najwięcej środków?

Budżet – jak w każdej 
innej jednostce, tak 
i w gminie – jest do-
kumentem strategicz-

nym, który pozwala planować 
pewne działania. Oczywiście 
wielokrotnie modyfikuje się go 
odpowiednimi uchwałami. Ni-
gdy bowiem nie wiadomo, co 
przyniesie los. Natomiast jego 
podstawowe założenia powinny 
być zrealizowane.
Dwie najważniejsze liczby opi-
sujące budżet grójeckiego samo-
rządu dotyczą dochodów i wy-
datków. Z wyliczeń urzędników 
referatu finansowego wynika, że 
do gminnej kasy w przyszłym 
roku wpłynie 125 mln zł. Z kolei 
planowane rozchody ustalono na 
poziomie 144 mln zł. Ta prawie 
dwudziestomilionowa luka zo-
stanie pokryta środkami zaosz-
czędzonymi w 2021 roku (7 mln 
zł) oraz emisją obligacji komu-
nalnych (12 mln zł). 
Emisja obligacji to normalna, 
choć niebezkosztowa, praktyka, 
którą polskie samorządy od lat 
stosują, chcąc sfinansować duże 
inwestycje.

DochodyDochody
Na dochody gminy Grójec skła-
da się kilkadziesiąt pozycji. Naj-
ważniejsza, czyli stanowiąca 
źródło największych wpływów, 
to udział w podatku dochodo-
wym od osób fizycznych. Z tego 
tytułu kasa samorządu zosta-
nie zasilona kwotą 31,5 mln zł. 
Przeszło 19 mln przyniesie poda-
tek od nieruchomości. Mniejsze 
znaczenia mają podatki rolny (1 
mln zł) czy transportowy (1,6 
mln zł).
Z kolei subwencja z budżetu 
państwa, na jaką może liczyć 
gmina w 2022 roku, to 23 mln 
zł. Kolejne 20 mln do grójec-
kiej kasy trafi z tytułu subwencji 
na świadczenia rodzinne. Są to, 
rzecz jasna, środki przekazywa-
ne gminom na zasadzie dotacji 
celowej. Nie może ich zatem sa-
morząd wydać na nic innego.
Inną ważną pozycją po stronie 
dochodów są wpływy z opłat za 
odbiór i gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi. Szacuje się, 
że gmina pobierze z tego tytułu 
9 mln zł.

WydatkiWydatki
Jak co roku, gmina najwięcej 
środków przeznaczy na utrzy-
manie szkół i przedszkoli (w tym 
pensje nauczycieli oraz obsługi). 
Oświata będzie kosztować w 
przyszłym roku około 56 mln zł. 
To spory wzrost w stosunku do 
2021 roku, co do którego plano-

wano wydatki na ten cel w wyso-
kości niespełna 50 mln zł. 
12,37 mln zł pochłonie admini-
stracja publiczna, ponad 8 mln 

zł trafi na zadania drogowe, 
przeszło 7,5 mln na pomoc spo-
łeczną, a niemal 16 mln zł na go-
spodarkę komunalną i ochronę 

środowiska (z tego około 10 mln 
zł na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych).

Dokończenie na s. 4 Dokończenie na s. 4 
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ŻYCIE GRÓJCA

Drodzy Mieszkańcy, 

Ostatnie dyskusje na temat moich kompetencji, realizacji zadań 
i pełnienia funkcji burmistrza skłaniają mnie do udzielenia 
wyjaśnień i sprostowania wielu pojawiających się nieścisłości. 
Od początku kadencji istnieje grupa osób o nieprzejednanej 
postawie, która dewaluuje pracę Urzędu Gminy i Miasta Grójec, 
Grójeckiego Ośrodka Kultury oraz ich władz. Jest to stałe 
grono, wrzucające swoje opinie niemal przy każdym temacie, 
jaki pojawia się w przestrzeni publicznej – osoby te organizują 
protesty, piszą petycje, donosy, wykazują pokaźną, złowrogą 
i polemiczną aktywność nie tylko na Facebooku i portalach 
informacyjnych, a także poza nimi w przestrzeni publicznej – o 
intensywności czego nie zdajecie sobie nawet Państwo sprawy. 
Taki jest rezultat bycia przeze mnie transparentnym włodarzem 
oraz koszt informowania o moich planach oraz dokonaniach. 
Przyjmuję z pokorą pomówienia i oszczerstwa. Osoby te 
bezustannie próbują zniekształcać, wypaczać moje intencje i 
dyskredytować mnie w oczach wyborców. Staram się oddzielić 
uwagi od pomówień, szanować odmienny punkt widzenia drugiej 
strony oraz w miarę możliwości uwzględniać go w działaniach 
na rzecz gminy i miasta. Niemniej jednak po wielokroć są to 
wyłącznie zaczepki i dokuczliwe kwestionowanie wszystkiego, 
co uda mi się osiągnąć. Te same osoby na merytoryczną dyskusję 
na komisjach Rady Miejskiej, na sesjach czy debatach nie mają   
śmiałości. Niejednokrotnie zdobywają się jedynie na odwagę, 
aby nagrywać moje wypowiedzi lub wyjąć je z kontekstu, co ma 
mnie, w ich rozumieniu,  zniechęcić do publicznych dyskursów i 
spotkań z mieszkańcami.
W związku z powyższym pragnę naświetlić sprawę koncepcji 
parku przy ulicy Sienkiewicza w Grójcu, przyjętą przeze 
mnie w 2018 r. po objęciu urzędu. Na tę chwilę uzgadniamy 
wraz projektantem i społeczną grupą opiniującą koncepcję 
zagospodarowania terenów przy ulicy Sienkiewicza. Im dalej 
w las, tym więcej drzew, co w wolnym tłumaczeniu oznacza, iż 
nasze plany są bardzo szybko weryfikowane przez procedury 
urzędnicze. Co za tym idzie? Otóż, strefa bezpieczeństwa wzdłuż 
linii wysokiego napięcia, która znajduje się na mniej niż 10% 
powierzchni zakupionego terenu, wyklucza zaprojektowanie 
urządzeń, budynków, a nawet nasadzenia krzewów i drzew. 
Linia miała być zmodernizowana przez PGE Obrót S.A., jednak 
z powodu braku środków finansowych termin tej inwestycji 
opóźni się o ok. 2-4 lata. Musimy więc, na obecnym etapie i stanie 
posiadania działek, wykluczyć projektowanie w pełnym zakresie, 
ale nie rezygnujemy z planów. 
Kłamstwem jest, iż nie myślimy o bezpieczeństwie. Dzisiaj, pod 
tymi samymi liniami wysokiego napięcia, przebiegają ścieżki 
rowerowe i chodniki, a poruszanie się pod nimi mogłoby być 
poddane w wątpliwość, podobnie jak na terenie projektowanego 
parku, z czego z pewnością zdaje sobie sprawę milcząca w 
tej kwestii  – wspomniana na początku tego wpisu – grupa 
nienawistników. Milcząca prawdopodobnie dlatego, że to nie za 
mojej kadencji te projekty  przyjęto i wykonano.  
Uspakajam Państwa. Pracujemy nad zaspokojeniem potrzeb 
Mieszkańców z należytą starannością. Jednocześnie przestrzegam 
wszystkich przed dawaniem wiary fake newsom, których autorzy 
nazywają siebie dumnie informatorami.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, życzę Państwu dużo radości, 
miłości oraz spokoju i wytchnienia. Niech każda chwila świąt 
żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje Was zdrowiem, 
pomyślnością i szczęściem.

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
Dariusz Gwiazda

SŁOWO OD BURMISTRZA

Jak co roku, z początkiem grudnia w mieście rozpoczęły się prace związane z 
montażem energooszczędnych iluminacji świątecznych. 

Świąteczne iluminacje w GrójcuŚwiąteczne iluminacje w Grójcu

Lokalizacja iluminacji to nie przypa-
dek. Tradycyjnie dekorujemy najbar-
dziej rozpoznawalne i kojarzące się z 
naszym regionem miejsca.
Na rynku przy placu Wolności rozsta-
wiliśmy kilkumetrową choinkę LED 
oraz olbrzymie, kolorowe bombki. W 
tym roku dodatkową atrakcją jest kil-
kumetrowy trójwymiarowy, świecący 
anioł, którego również zlokalizowali-
śmy na grójeckim rynku.
Poza iluminacjami przy pl. Wolno-
ści, świecące motywy świąteczne 
można podziwiać przy wjeździe do 
miasta (ul. Armii Krajowej). Udeko-
rowano także Aleje Niepodległości, 
ulice Mogielnicką oraz ulicę Józefa 
Piłsudskiego.
To jednak nie wszystko. Grójecki 
urząd został ozdobiony za pomocą 
projektora, który po zmroku wyświe-
tla motywy świąteczne.  Świąteczne 
ozdoby mienią się także na budyn-
ku grójeckiego ratusza, Grójeckim 

Ośrodku Kultury, przed siedzibą 
Zakładu Gospodarki Komunalnej, a 
przed budynkiem miejsko-gminnej 
biblioteki tradycyjnie stanęła świą-
teczna sowa świetlna.
Dodatkowo, przy Grójeckim Ośrod-
ku Kultury posadziliśmy jeszcze 
choinkę, która została przystrojona 
lampkami świątecznymi. Drzewko 
będzie z roku na rok rosło i mamy 
nadzieję, że w przyszłości stanie się 
kolejną atrakcją świąteczną  dla na-
szych mieszkańców. Nowa choinka to 
świerk serbski- Picea omorica. Istotną 
zaletą świerka serbskiego jest wysoka 
tolerancja na suszę, a także na suche i 
zanieczyszczone powietrze, dlatego 
gatunek ten świetnie znosi klimat miej-
ski. Świerk został posadzony wraz ze 
specjalnym systemem kotwienia oraz  
napowietrzania i nawadniania, który 
dostarcza do korzeni drzewa wszystkie 
potrzebne składniki. 

Informacja prasowa UGiMInformacja prasowa UGiM

fot. UGiM
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ŚWIĄTECZNE PACZKI ŚWIĄTECZNE PACZKI 
OD RADNYCH RADY MIEJSKIEJ OD RADNYCH RADY MIEJSKIEJ 

W GRÓJCUW GRÓJCU
Tradycją już jest, że członkowie Rady Miejskiej w Grójcu 
przygotowują bożonarodzeniowe prezenty osób znajdu-
jących się w trudnej sytuacji finansowej.

W tym radni ufundowali 21 paczek dla najbardziej potrze-
bujących dzieci i seniorów w Gminie Grójec, wskazanych 
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Grójcu.
Świąteczne upominki ze słodyczami, żywnością, artykułami 
spożywczymi i zabawkami zostały dostarczone w czwartek 
9 grudnia do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Grójcu, a następnie będą przekazane mieszkańcom 
gminy, którzy potrzebują wsparcia.
Serdecznie dziękuję wszystkim radnym za zaangażowanie 
w naszą coroczną akcję oraz pani dyrektor Agnieszce Maro-
szek i pracownikom MGOPS w Grójcu za pomoc przy zaku-
pach i kompletowaniu paczek.
Święta Bożego Narodzenia to okres, w którym nie tylko 
obdarowujemy się prezentami. To również czas, w którym 
powinniśmy pamiętać zarówno o osobach samotnych oraz 
tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. 

Karol Biedrzycki
Przewodniczący Rady Miejskiej w Grójcu

Urząd Gminy i Miasta Grójec w listopadzie ogłosił konkurs plastyczny pt. „Grójecka Kartka Świąteczna”. 
Zainteresowanie konkursem przerosło najśmielsze oczekiwania! Konkurs był podzielony na dwie 
kategorie wiekowe:7-10  lat oraz 11-15 lat.

Komisja konkursowa 
miała trudny orzech do 
zgryzienia, żeby wy-
typować zwycięzców. 

Finalnie wyniki wyglądają nastę-
pująco:
kategoria 7-10 lat: Zosia Lewan-
dowska, Adam Wojdalski, Gabriel  
Słowiński; 
wyróżnienia: Wiktoria Nocuń, 
Antonina Pietrzycka, Michał Ma-
ciejak;
kategoria 11-15 lat: Patrycja Za-
ręba, Oliwia Taraszewska, Nikola 
Łącka, Marcin Kapica.
Gratulujemy laureatom oraz 
wszystkim uczestnikom konkursu. 
Tu nie ma przegranych, wszystkie 
dzieci są zwycięzcami, ze względu na zaangażowanie i talent. Każdy z uczestników otrzyma ciekawe na-
grody rzeczowe oraz pamiątkowy dyplom.  Z uwagi na pandemię, uroczyste wręczenie dyplomów odbędzie 
się w szkołach. Prace będą udostępniane w lokalnych mediach i na portalach społecznościowych Gminy 
Grójec.

Informacja prasowa Urzędu Gminy i Miasta GrójecInformacja prasowa Urzędu Gminy i Miasta Grójec

Przygotowali wspaniałe kartki świąteczne

16 grudnia Galeria Grójeckiego Ośrodka Kultury zamieniła się w punkt 
krwiodawstwa. Organizatorzy akcji mogą cieszyć się z dobrze wykonanej pracy. 
Wysoka frekwencja przyczyniła się do sukcesu zbiórki krwi. 

W kolejce do podzielenia się krwią   (tak bardzo potrzebną w dzisiejszych cza-
sach) stawili  się przedstawiciele służb mundurowych, nie zabrakło także lokal-
nych przedsiębiorców oraz mieszkańców gminy Grójec. Krew oddało 65 osób, 
co ogółem  przyniosło  prawie 30 litrów krwi. 

Prezenty
Całe wydarzenie wsparło wielu sponsorów i partnerów strategicznych, dzięki czemu uczest-
nicy otrzymali upominki. Każdy krwiodawca, oprócz standardowego pakietu czekolad oraz 
kalendarza od Stacji Krwiodawstwa, dostał dodatkowo  pakiet gadżetów od Urzędu Gminy 
i Miasta Grójec. Do akcji włączyło się również Nadleśnictwo Grójec, które wsparło 
zbiórkę świątecznymi drzewkami. Inicjatywa pod nazwą „Choinka dla Życia” cieszyła 
się ogromnym zainteresowaniem. Na koniec zostało dosłownie kilka drzewek, a jedno 
z nich  podarowano na licytację dla 26-letniego Karola, walczącego z ostrą białaczką. 

Zaangażowanie i współpraca
Całą akcję koordynował i przeprowadził Grójecki Ośrodek Kultury wspólnie z Urzędem 
Gminy i Miasta Grójec, pod Honorowym Patronatem burmistrza  Dariusza Gwiazdy. Przed-
sięwzięcie  wspierał od początku młodszy aspirant Konrad Kowalczyk, o którym 
już kiedyś pisaliśmy na łamach „Życia Grójca”. Pan Konrad, który  uratował mężczyznę z pło-
nącego domu, został odznaczony  przez  Prezydenta RP Medalem za Ofiarność i Odwagę,  a 
w listopadzie otrzymał Certyfikat Dobroczynności przyznawany przez Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Dr. Konrada Vietha w Radomiu.  
Słowa uznania należą się organizatorom  wydarzenia, a przede wszystkim tym, którzy 
zdecydowali się ofiarować swoją krew.                                                                                                             SW

ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA KRWI ZAKOŃCZONA! 

fot. Karol Biedrzycki

fot. UGiM
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Dokończenie ze s. 1Dokończenie ze s. 1
Przy ustalaniu budżetu samorząd 
ustala także dotacje dla swoich 
jednostek. 2,5 mln otrzyma Gró-
jecki Ośrodek Sportu, na 2,2 mln 
zł może liczyć Grójecki Ośrodek 
Kultury, nieco ponad mln zł do-
stanie Miejsko-Gminna Bibliote-
ka Publiczna, a Zakład Gospodar-
ki Komunalnej – na 584 tys. zł. 
868 tys. zł. samorząd zarezerwo-
wał na dotowanie różnego rodzaju 
zadań. 579 tys. zł to pula dla klu-
bów sportowych. Z kolei 140 tys. 
zł zabezpieczono na dofinansowa-
nia dla mieszkańców do wymiany 
pieców.

InwestycjeInwestycje
Póki co lista zadań inwestycyj-
nych przewidzianych na 2022 rok 
liczy przeszło 20 pozycji. Wśród 
najważniejszych należy wymienić 
remont dworca kolejki wąskoto-
rowej (4 mln zł), budowa ul. An-
gielskiej i Francuskiej (2,4 mln zł) 
czy wkład własny do kilkudzie-
sięciu remontów dróg, na które 
gmina otrzymała potężne dofinan-
sowanie w ramach programu Pol-
ski Ład. I właśnie zdecydowana 
większość inwestycji drogowych, 
która są w przyszłorocznym pla-
nie, objęta jest wsparciem z Pol-
skiego Ładu. Będą to chociażby: 
remont mostu w Żyrówku, mo-
dernizacje ul. Willowej Laskowej, 
Konopnickiej i POW w Grójcu 
czy ul. Parkowej w Mirowicach. 
Na pewno gigantycznym obcią-
żeniem dla grójeckiego budżetu 
będzie rozbudowa Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Grój-
cu. Koszt to ponad 20 mln zł. To 

Już wiedzą, czym będą 
gospodarować

właśnie ta inwestycja zmusza sa-
morząd do emisji obligacji komu-
nalnych. 
Oczywiście, gmina może w nad-
chodzącym roku realizować tak-
że inwestycje, których nie były 
przewidywane przy uchwalaniu 
budżetu. Wszystko oczywiście 
zależy od potrzeb i – co chyba 
jeszcze istotniejsze – od możliwo-
ści finansowych. 

Fundusz sołeckiFundusz sołecki
W grójeckim samorządzie funk-
cjonuje także fundusz sołecki, 
zakładający realizację drobnych 
inwestycji na terenie wsi wcho-
dzących w skład gminy Grójec. 
Kwota na zadania, których po-
trzebę wykonania sygnalizują 
mieszkańcy, nie jest mała, bo 
wynosi 878 tys. zł. 
Mieszkańcy, uchwalając prze-
znaczenie funduszów sołec-
kich, najczęściej wskazują na 
konieczność wymiany/budowy 
oświetlenia ulicznego, tłucznio-
wanie dróg, nieco rzadziej na 
opracowanie dokumentacji po-
trzebnej do remontu danej trasy. 
Z bardziej oryginalnych należy 
wymienić choćby: doposażenie 
siłowni zewnętrznej (Bikówek), 
zakup traktorka do koszenia tra-
wy (Głuchów), organizacja pikni-
ku rodzinnego (Lesznowola i Chu-
dowola), organizacja zakończenia 
lata (Słomczyn) czy uzbrojenie 
kontenera socjalnego na cele świe-
tlicy wiejskiej (Falęcin). 
Budżet na 2022 rok wraz z uzasad-
nieniem jest dostępny na www.
grojec.esesja.pl.

Dominik Górecki Dominik Górecki 

Aby przystąpić do uro-
czystej przysięgi woj-
skowej, żołnierze 
musieli przejść szes-

nastodniowe szkolenie, podczas 
którego poznawali tajniki sztuki 
wojskowej. - Największy nacisk 
podczas szkolenia położony był na 
naukę praktycznych umiejętności 
posługiwania się bronią, zasad za-
chowania oraz przetrwania na polu 
walki. Ważnymi elementami były 
również pomoc przedmedyczna i 
topografia - wyjaśnia dowódca 61 
batalionu lekkiej piechoty w Grój-
cu, mjr Artur Boruta. Po 8 dniach 
do uczestników szkolenia podsta-

wowego w ramach szkolenia wy-
równawczego dołączyło 14 żołnie-
rzy rezerwy, którzy zdecydowali 
się pełnić dalszą służbę wojskową 
w ramach terytorialnej służby woj-
skowej. Dzięki swojemu doświad-
czeniu zdobytemu podczas długo-
letniej służby wojskowej, byli dla 
młodszych kolegów kopalnią wie-
dzy i praktycznych, wojskowych 
umiejętności. Obydwa szkolenia 
zakończyły się tzw. pętlą taktycz-
ną - egzaminem sprawdzającym 
zdobyte dotychczas umiejętności. 
Za przeprowadzenie szkoleń od-
powiadał 61 batalion lekkiej pie-
choty w Grójcu, dlatego uroczysta 

Ostatnia w tym roku
przysięga mazowieckich 

terytorialsów
22 ochotników złożyło uroczystą przysięgę wojskową, 
zasilając tym samym szeregi 6 Mazowieckiej Brygady 
Obrony Terytorialnej. Była to ostatnia przysięga 
wojskowa w tym roku. 

przysięga wojskowa odbyła się 
właśnie na terenie jednostki woj-
skowej w Grójcu. W uroczystości 
przeprowadzonej w reżimie sani-
tarnym udział wzięli bliscy nowo 
zaprzysiężonych żołnierzy, przed-
stawiciele 6 Mazowieckiej Bryga-
dy Obrony Terytorialnej na czele 
z jej dowódcą, płk. Witoldem 
Bubakiem, dowódca Centrum 
Rozpoznania i Wsparcia Walki 
Radioelektronicznej, płk Andrzej 
Kozera oraz burmistrz Grójca Da-
riusz Gwiazda. 
Listopadowy nabór był ostatnim 
w tym roku. W 2021 r. 6 Mazo-
wiecka Brygada OT zorganizo-
wała 6 szkoleń podstawowych i 
tyle samo szkoleń wyrównujących 
poziom, dzięki którym w szeregi 
jednostki wstąpiło w sumie blisko 
500 żołnierzy. 

Info. WOTInfo. WOT

17 grudnia 2021r. w naszej szkole odbyły się jasełka. W przedstawie-
niu brały udział dzieci z oddziałów przedszkolnych Smerfy oraz Kra-
snale, a także uczniowie klas 1-3. Jasełka pełne momentów wzruszeń 
oraz tych z przymrużeniem oka przygotowały panie Kamila Sobczak, 
Monika Czajkowska, Beata Rosłoniec, Marzanna Karpińska oraz Ka-
tarzyna Szczygielska. 
Podczas uroczystości zostały również wręczone nagrody za konkurs 
szkolny "Ozdoba choinkowa". Gratulujemy III miejsca Agacie Rosło-
niec i Lenie Parol, II miejsca Olkowi Szwech oraz Alicji Justyńskiej 
i I miejsca Julii Łubińskiej. Dziękujemy wszystkim dzieciom za tak 
liczny udział w konkursie 
Był to czas pełen ciepłych emocji, uśmiechów oraz serdecznych ży-
czeń.                                                                                Info. PSP Bikówek

JASEŁKA PEŁNE MOMENTÓW 
WZRUSZEŃ 

fot. WOT

fot. WOT

fot. PSP Bikówek
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Na początku grudnia, jak 
co roku, w Zespole Szkół 
Specjalnych im. ks. Jana 
Twardowskiego w Grójcu 
odbyła się impreza sportowo-
integracyjna, objęta honorowym 
patronatem marszałka 
Województwa Mazowieckiego 
Adama Struzika, pod nazwą 
„Międzynarodowy Dzień Osób z 
Niepełnosprawnościami”. 

Święto zostało ustanowio-
ne w 1992 r. przez Zgro-
madzenie Ogólne ONZ 
na zakończenie Dekady 

Osób Niepełnosprawnych (1983 – 
1992). Ma ono za zadanie zwrócić 
uwagę na problemy osób niepeł-
nosprawnych  oraz wskazać na 
potrzebę integracji osób niepełno-
sprawnych z resztą społeczeństwa.
Głównym punktem imprezy był 
turniej tenisa stołowego, podczas 
którego zawodnicy rywalizowali 
w czterech grupach, a także w do-
datkowych konkurencjach zwią-
zanych z tą dyscypliną sportu. 
Zawody przebiegały pod znakiem 
dobrej zabawy i współzawodnic-
twa w duchu fair play. Po zaciętej 
rywalizacji, zwycięzcy cieszyli się 

z miejsc na podium i zdobytych 
nagród, a wszyscy zawodnicy ze 
zdobytych medali. Nie można jed-
nak nie zauważyć, że uczestnicy 
turnieju mieli okazję, by być zwy-
cięzcami swoich słabości.
W uroczystości z okazji Między-
narodowego Dnia Osób z Niepeł-
nosprawnościami brali udział 
zaproszeni goście, m.in.: Leszek 
Przybytniak – radny Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego, 
grono pedagogiczne na czele 
z dyrektor Barbarą Tybiszew-
ską, rodzice, uczniowie szkół i 
ośrodków specjalnych oraz za-
przyjaźnionych szkół publicz-
nych. 
Dziękujemy za wsparcie finan-
sowe udzielone przez Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie 
(Departament Kultury, Promo-
cji i Turystyki) na organizację 
tak ważnego dla nas wydarze-
nia. Impreza nie mogłaby się też 
odbyć bez nieocenionej pomo-
cy sponsorów: Piekarni Doju-
trek, Piekarni Kazana, Cukierni 
Klepacz oraz wolontariuszy z 
Liceum Ogólnokształcącego i 
Rady Rodziców ZSS w Grójcu.
                         Info ZSS Grójec                         Info ZSS Grójec

Międzynarodowy Dzień
Osób z Niepełnosprawnościami

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu Wyrazy głębokiego współczucia i żalu 
koleżance koleżance 

Elżbiecie Smuż Elżbiecie Smuż 
Z powodu tragicznej śmierci córki Z powodu tragicznej śmierci córki 

Agnieszki Agnieszki 
Składają koledzy i koleżanki z Składają koledzy i koleżanki z 

Koła Seniorów „Familia” Koła Seniorów „Familia”   

GRÓJECKIE MORSY
 BAWIĄ SIĘ I POMAGAJĄ

18 grudnia, w sobotę, nad zalewem w Osieczku, spotkali się zwolennicy kąpieli w zimnej wodzie. Wszystko to, 
aby wspólnie spędzić czas i dobrze się bawić, jednocześnie pomagając. 
Wigilijno-sylwestrowe morsowanie nad zalewem w Osieczku było połączone ze zbiórką pieniędzy na kosz-
towną terapię Car-T Cell dla 26-letniego Karola Kuźmy.  To jedyna szansa na życie dla tego młodego człowie-
ka, który walczy z ostrą białaczką limfoblastyczną. 
Po krótkiej rozgrzewce blisko 30 osób kąpało się w wodzie, której temperatura wynosiła 2 stopnie. Porywisty 
wiatr i zimna woda jednak nie ostudziły  rozgrzanych temperamentów uczestników. Był szampan, życzenia, 
pierogi, bigos, choinka oraz muzyka. 
"Sylwestrowe spotkania mają to do siebie, że staramy się przebierać w karnawałowe stroje i dodatki. Niemałą 
atrakcją były wybuchające nad głowami uczestników sztuczne ognie. Oczywiście nie mogło też zabraknąć 
sylwestrowego szampana, a nad zalewem niósł się okrzyk Moc Energia Endorfiny. O bezpieczeństwo kąpią-
cych zadbała straż pożarna z OSP Przęsławice, którym składamy serdeczne podziękowania" - opowiadał na 
łamach portalu grojec.naszemiasto.pl Jerzy Kaleta.                                                                                                         Redakcja 

Jasełka Szkoły Podstawowej nr 2 w Grójcu
Prezentujemy fotorelację z 
jasełek (17 grudnia) Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Grójcu, które odbyły się w 
grójeckiej hali sportowej 
"Spartakus". 

Uczniowie przedstawili 
sceny sięgające wąt-
ków biblijnych zwią-
zanych z Narodzinami 

Jezusa Chrystusa. Przedstawienie 

zostało przygotowane przez Ewe-
linę Ptaszek oraz Anetę Senator. 
Występ dopełnił taniec Aniołów, 
przygotowany pod kierunkiem 
Agaty Felczak-Sadowskiej oraz 
taniec diabłów, przygotowany 
pod okiem  Joanny Czernickiej. 
Świąteczną atmosferę uzupełniał 
śpiewający kolędy chór szkol-
ny pod kierunkiem  Małgorzaty 
Żabińskiej. O dekorację zadbała 
Luiza Madej, a o nagłośnienie 

Mateusz Srebrzyński.
Na zakończenie, w imieniu 
uczniów Przewodnicząca Samo-
rządu Szkolnego oraz Dyrekcja 
Szkoły złożyli wszystkim naj-
serdeczniejsze życzenia z okazji 
nadchodzących Świąt Bożego 
Narodzenia.
W ramach pożegnania wspólnie 
odśpiewaliśmy kolędę „Przybie-
żeli do Betlejem”. 

Info. PSP nr 2 w GrójcuInfo. PSP nr 2 w Grójcu

fot. PSP 2

fot. PSP 2

fot. PSP 2

fot. ZSS

fot. Grójeckie Morsy
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Podczas listopadowej sesji 
Rada Miejska przegłosowała 
podniesienie diet dla radnych 
oraz wynagrodzenia dla 
burmistrza.

Zielone światło do pod-
niesienia wynagrodzeń 
w samorządach dały 
nowe przepisy uchwa-

lone przez Sejm. 1 listopada we-
szła w życie nowelizacja ustawy 
o wynagrodzeniu osób zajmu-
jących kierownicze stanowiska 
państwowe oraz niektórych in-
nych ustaw. Przewiduje ona, że 
prezydenci miast, burmistrzowie 
oraz wójtowie mogą liczyć na 
wynagrodzenie w wysokości do 
20 041 złotych. Co istotne, nowa 
ustawa wprowadziła minimalne 
wynagrodzenie wójtów, burmi-
strzów i prezydentów, które wy-
nosi 80 proc. maksymalnego. 

„Nie przyszedłem do urzędu „Nie przyszedłem do urzędu 
dla pieniędzy”dla pieniędzy”
Podczas listopadowej sesji radni 
najpierw zajęli się wynagrodze-
niem burmistrza Grójca. Do-
tychczas wynosiło ono 10 620 
zł brutto (w 2018 r. wszystkim 
włodarzom obniżono pensje o 20 
proc.). Przed głosowaniem radny 
Artur Moskal (z klubu radnych 
PiS) wystąpił z wnioskiem for-
malnym o obniżenie proponowa-
nego wynagrodzenia burmistrza 
do najniższego. Argumentował 
to tym, że burmistrz nie realizuje 
swojego programu wyborczego. 
Dariusz Gwiazda odnosząc się 
do tego wniosku, zwrócił się do 
radnych o przyznanie mu mini-
malnego wynagrodzenia, jakie 
wynika z przepisów. 
- Nie przyszedłem do urzędu dla 
pieniędzy, przyszedłem pracować 
dla mieszkańców – podkreślił 
burmistrz.
Za wnioskiem Artura Moskala 
opowiedziało się jednak zaledwie 
trzech radnych (Ryszard Krzyża-
nowski, Artur Moskal i Krzysztof 
Woźniak). 
Ostatecznie podjęto uchwałę, 
ustalającą nowe wynagrodzenie 
burmistrza na łączną kwotę 16 
390 zł brutto. Do tej sytuacji Da-
riusz Gwiazda odniósł się już po 

sesji w mediach społecznościo-
wych. Zauważył, że projekt prze-
wodniczącego Rady Miejskiej 
wyznaczał jego wynagrodzenie 
na mniej o około 20 procent od 
stawek innych wójtów i burmi-
strzów w powiecie grójeckim, w 
tym też starosty. 
– Nie jest przyjemne być oce-
nianym publicznie na podstawie 
wotum zaufania, a nie wykony-
wanej pracy, dlatego poprosiłem 
o najniższą gwarantowaną roz-
porządzeniem Rady Ministrów 
podwyżkę, która na ten czas jest 
dla mnie i tak bardzo satysfakcjo-
nująca – stwierdził burmistrz.  
Jednocześnie zwrócił uwagę, że 
radni przegłosowali diety, które 
są, w przeciwieństwie do wyna-
grodzenia burmistrza, najwyż-
szymi w całym powiecie. W tym 
przypadku też nie obyło się bez 
kontrowersji. Nowe przepisy 
podwyższyły diety w gminach 
od 15 do 100 tys. mieszkańców 
do 3220 zł. Dotychczas grójeccy 
radni –  na podstawie uchwały z 
2007 r. – mogli liczyć na dietę w 
wysokości 1500 zł miesięcznie.

„Pracujemy jakby na pół „Pracujemy jakby na pół 
gwizdka”gwizdka”
Przeciwko podwyżce była radna 
PiS, Weronika Piwarska. 
– To nie jest dobry czas na pod-
noszenie nam diet. Większość 
komisji i sesji odbywa się zdal-
nie. Pracujemy jakby na pół 
gwizdka – argumentowała. 
Radny Henryk Feliksiak za-
proponował, żeby pieniądze na 
podwyżki przekazać na szkołę 
muzyczną, która ma powstać w 
Grójcu. Z kolei przewodniczą-

Podwyżki wzbudziły emocjePodwyżki wzbudziły emocje

cy Rady Miejskiej – Karol Bie-
drzycki – przekonywał, iż pod-
wyżki diet dla radnych w Grójcu 
są niewielkie w stosunku do rad-
nych z innych gmin w regionie.
Za podjęciem uchwały opowie-
działo się trzynaścioro radnych, 
sześcioro było przeciw, a dwie 
radne wstrzymały się od głosu. 
Zgodnie z uchwałą, dieta dla rad-
nych wzrośnie z 1500 do 2000 
zł (diety oraz kwoty stanowiące 
zwrot kosztów zwolnione są z 
podatku dochodowego). Wzro-
sną też diety dla: przewodniczą-
cego Rady Miejskiej (3000 zł), 
wiceprzewodniczących Rady 
Miejskiej (2300 zł), przewod-
niczących Komisji Rady Miej-
skiej (2200 zł), oraz zastępców 
przewodniczących Komisji Rady 
Miejskiej (2100 zł).

InniInni
Na podniesienie wynagrodzeń 
zdecydowały się też inne samo-
rządy z powiatu grójeckiego. 
Przykładowo wójt gminy Pniewy 
Ireneusz Szymczak będzie zara-
biał 19 367 zł brutto, wójt gminy 
Jasieniec Marta Cytryńska 19 470 
zł brutto, takie samo wynagrodze-
nie otrzyma burmistrz Mogielnicy 
Sławomir Chmielewski, a starosta 
grójecki – Krzysztof Ambroziak 
będzie zarabiał około 17 966 zł 
brutto.  Jeśli chodzi o diety dla rad-
nych, to, dla przykładu, w Warce 
będą one wynosiły: przewodni-
czący – 2300 zł (dotychczas 1400 
zł), zastępca – 1900 zł (dotych-
czas 1000 zł), szefowie komisji 
– 1800 zł (dotychczas 900 zł), a 
pozostali radni – 1700 zł (800 zł).

Mateusz AdamskiMateusz Adamski

NIEWYSŁANE LISTY OTWARTE
Kolejny rok prawie już za nami. Znów  ktoś się skrył za maską, ktoś się obnażył, ktoś kogoś po-
rzucił, ktoś kogoś uwiódł, ktoś po raz pierwszy zapłakał, ktoś wydał ostatnie tchnienie. Zwykła 
rzecz, choć  trochę szkoda,  że jesteśmy tacy bezbronni wobec czasu i świata, że tak niewiele 
zależy od nas. 
Nikogo nie prosiliśmy, by tu być – a jesteśmy. Bo ktoś się pomylił albo komuś się  wydawało, że 
kogoś kocha? W każdym razie za każdy błąd trzeba zapłacić.  W ogóle za darmo dostaniesz  
tylko gazetę lokalną albo wypożyczysz  książkę z biblioteki (nawet na 500 plus musisz się ociupi-
nę  napocić…)  – za wszystko inne  bulisz. Za chrzest, za ślub, za gaz, za prąd, za telefon, za 
wodę,  za śmieci,  za pogrzeb  (itd.), chociaż  to jeszcze nic,  w porównaniu z rachunkiem uiszcza-
nym  za brak dialogu. 
Gdy przestajemy rozmawiać, pojawia się  obojętność, miejsce ciepła  zajmuje chłód, aż w końcu 
triumfuje ślepa wrogość.  Podobnie, jak między ludźmi,  dzieje się między narodami. Wystarczy 
wypuścić w przestrzeń publiczną  jeden news, właściwie przyprawiony, a już wyrasta między 
nami mur,   z marketów  znikają konserwy, mąki, cukry,  poczciwe zapałki i świeczki. 
Nie wiesz co zrobić.  Serce drży jak ryba w galarecie.  Zakopujesz w ogródku  telewizor wraz 
Internetem,   mocno nasuwasz czapkę na oczy, by  być jak najdalej od wszechobecnej  retoryki.  
Podczas bezsennej nocy koisz się  Chopinem, którego nigdy wcześniej nie słuchałeś,  albo ukła-
dasz w głowie listy otwarte do tych, którzy  są w stanie jednym przyciśnięciem guzika wysadzić 
cały ziemski padół.  Nawet, gdybyś je  napisał, to  i tak ich nie opublikujesz. Lenistwo czy brak 
odwagi? Spróbuj, świeżo upieczony melomanie.  Przekonasz się, że   pochlastanych wrażliwców 
jest więcej na tej planecie.
Nadchodzi pora, kiedy nawet zwierzęta zaczynają mówić ludzkim głosem, więc kto wie  – nuż,  
nastąpi świąteczny  cud. To, czego nie zdziałały miliony zabitych karpi oraz  wałkowane od pokoleń  kolędy, sprawią listy otwarte (każdy z nas je tworzy, w myślach): tzw. wielcy  obudzą 
się, i   zaczną  dialogować, wspólnie  rozwiązywać problemy,  zamiast je  mnożyć, a tym samym udowadniać, we własnym mniemaniu,  jacy są niezbędni.                                                                            
                  Remigiusz Matyjas

SERWIS I NAPRAWASERWIS I NAPRAWA
OKIEN I DRZWI.OKIEN I DRZWI.

REGULACJE, WYMIANA REGULACJE, WYMIANA 
OKUĆ, OKUĆ, 

USZCZELEK, SZYB ITP.USZCZELEK, SZYB ITP.

TEL. 735 394 888TEL. 735 394 888

ŚMIECI NIE ZDROŻEJĄŚMIECI NIE ZDROŻEJĄ
Opłata za wywóz odpadów w gminie Grójec nie zmieni się w 2022 
roku. Ceny utrzymają się pomimo  podwyżek choćby ceny paliwa, 
gazu oraz prądu. Grójecki magistrat zdecydował, że dopłaci do 
systemu odbioru i zagospodarowania odpadów, żeby nie podnosić 
opłat za śmieci dla mieszkańców. 
W treści uchwały  można przeczytać, że roczne dochody z tytułu 
odbioru odpadów przez  funkcjonującą od stycznia bieżącego roku 
Grójecką Spółkę Komunalną wynoszą 10 milionów złotych.  Wydat-
ki związane z funkcjonowaniem systemu w roku 2021 wg planu w 
budżecie gminy Grójec  to 11.135.500 zł.  Różnica wynosząca  1 135 
500,00 zł zostanie zatem pokryta dochodami własnymi.  
"Co ciekawe, jeśli chodzi o dopłaty do systemu, sytuacja się po-
prawia. W ubiegłym roku samorząd Grójca z własnego budżetu na 
ten cel wyłożył ponad 3 mln zł. Teraz jest to kwota ponad dwa razy 
niższa. Uchwała, a w zasadzie dwie uchwały, regulujące kwestie 
dopłat z budżetu gminy do odbioru i zagospodarowania odpadów, 
znalazły się w harmonogramie sesji Rady Miejskiej wyznaczonej na 
20 grudnia" - pisał na łamach Jabłonki, Dominik Górecki. 
                                                                                                                              Redakcja

fot. Pixabay

fot. Pixabay

fot. SW
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Przez Grójecczyznę od 
niepamiętnych czasów 
prowadził trakt do Kra-
kowa. Komunikacja 

odbywała się w zupełnie innych 
warunkach niż współcześnie. 
Nie było nie tylko autostrad ani 
szos, ale i wytyczonych prosto 
dróg gruntowych. „Przeważ-
nie wiły się łagodną serpenty-
ną, omijając wszystkie większe 
wzniesienia czy miejsca bardziej 
piaszczyste lub błotniste. Po 
brzegach nie były obramowane 
rowami. Wyboje, które się wy-
tworzyły na skutek ich używa-
nia, całymi dziesiątkami lat nie 
były zasypywane” – czytamy 
w świetnej niedawno wydanej 
książce Bohdana Baranowskie-
go, pt. „Ludzie gościńca w XVII 
i XVIII wieku”, która doskonale 
oddaje warunki życia społeczeń-
stwa w tamtych czasach. Podró-
żowanie nie należało wówczas 
do rzeczy przyjemnych i ła-
twych, szczególnie, kiedy padał 
deszcz albo topił się śnieg. „Po-
dróżni, obojętne czy korzysta-
jący z najważniejszych szlaków 
handlowych, czy też z dróg o 
lokalnym charakterze, musieli 
na wielu odcinkach brnąć w pia-
sku. Na innych, szczególnie w 
porze deszczowej, powstawały 
olbrzymie kałuże, które trzeba 
było obchodzić pół dróżkami lub 
ścieżkami, biegnącymi niekiedy 
w pewnej odległości od gościń-
ca, brnąc niekiedy po kolana w 
błocie lub przylepiającej się do 
obuwia glinie”.

Jak przejść przez strumień? Jak przejść przez strumień? 
Dawna Polska nie słynęła z do-

brej jakości mostów. Trudno 
się dziwić, zwykle były to se-
zonowe przejścia przez rzekę. 
Nawet w stołecznej Warszawie 
był jedynie most postawiony na 
łodziach, z którego można było 
korzystać tylko w niektórych 
miesiącach, kiedy prąd rzeki nie 
był zbyt wartki. Aby przeprawić 
się z Warszawy na Pragę trzeba 
było korzystać z promu lub łodzi. 
Ale to były problemy wielkiego 
miasta, a na prowincji, jak wska-
zuje Baranowski, „przeprawy 
przez niewielkie nawet strumyki 
urastały niekiedy do poważnego 
problemu. (…) Pół biedy było 
latem, wówczas podróżny idący 
piechotą zdejmował buty, pod-
wijał portki i próbował przejść w 
tym miejscu, w którym strumień 
wydawał się najbardziej płytki. 
Znacznie gorzej było późną je-
sienią lub zimą, gdy brodzenie 
przez lodowato zimną wodę nie 
należało z pewnością do przy-
jemności. A wówczas, gdy na 
strumyku wytworzył się lód, ale 
jeszcze nie tak mocny, aby mógł 
utrzymać człowieka, przebycie 
takiego potoku było niekiedy zu-
pełnie niemożliwe”.

„Ukradłem z głodu”„Ukradłem z głodu”
Na gościńcach można było spo-
tkać ludzi „luźnych”, wędru-
jących za pracą, uciekających 
przed prześladowaniem ze strony 
właścicieli ziemskich, pielgrzy-
mujących do świętych miejsc czy 
żebraków. Czasem przyciśnięci 
głodem dopuszczali się kradzie-
ży żywności. Świadczą o tym ich 
zeznania składane przed sądem: 
„kradłem, bom głodny był”, czy 

Niebezpieczne wędrówki grójeckim traktem
Podróżowanie w XVII i XVIII wieku po polskich i grójeckich drogach nie należało do rzeczy łatwych i 
przyjemnych. Stanowiło duże wyzwanie. Na podróżnego czekało wiele trudności i niebezpieczeństw. 

też: „ukradłem z głodu”. Np. 
śledztwo prowadzone przez sąd 
miejski w Szczercowie w 1699 
r. wykazało, że „ta Zofija chleba 
sobie wziena i sera gomółkę”.
Nie brakowało w tamtych cza-
sach również zawodowych zło-
dziei, dla których kradzież stano-
wiła podstawowe źródło utrzy-
mania. Jednak gościniec nie był 
ich naturalnym środowiskiem 
uprawiania haniebnego procede-
ru. „Spore skupiska złodziejskie 
znajdowały się w Warszawie i w 
innych dużych miastach, gdzie 
łatwo można było ukraść rzeczy 
wartościowe, gdzie bez większe-
go trudu spieniężano ukradzione 
przedmioty, a wreszcie, co naj-
ważniejsze, można było zniknąć 
w tłumie” – podkreśla B. Bara-
nowski. 

Szymon uciekł do Grójca Szymon uciekł do Grójca 
„Luźnym, który ukradł, aby móc 
wyżyć, był zabrany do aresztu 
w Warszawie w 1787 r. zbiegły 
poddany ze wsi Boglewic w zie-
mi czerskiej, Szymon Wojcie-
chowski. Po pięciu latach pracy 
w charakterze dworskiego pastu-
cha młody mężczyzna uciekł do 
Grójca, gdzie znalazł sobie zaję-
cie” – czytamy w „Ludziach go-
ścińca w XVII i XVIII wieku”. 
Kilkanaście kilometrów nawet w 
tamtych czasach nie było znacz-
ną odległością. Historia zakoń-
czyła się sprowadzeniem ucie-
kiniera na wieś. „Szymon uciekł 
jednak po raz drugi, tym razem 
dalej. Przebywał przez jakiś czas 
w Sochaczewie, następnie w 
Warszawie, gdzie zajmował się 
dorywczą pracą przy budowie." 

Stałe miejsce zamieszkania miał 
tylko krótko, „restę zaś czasów, 
po cegielniach, co noc to w in-
szej cegielni nocowałem”. W 
okresie kiedy nie miał pracy, 
kradł różnego rodzaju wiktuały, 
aby móc przeżyć. Jak sam też ze-
znawał, „za Wolskimi rogatkami 

wieczorami ściągałem z wozów 
syry, masła, chleby i inne wik-
tuały kradzionym sposobem i 
te obracałem na życie swoje” – 
puentuje historię Szymona Woj-
ciechowskiego z Boglewic, B. 
Baranowski.

Tomasz PlaskotaTomasz Plaskota

12 grudnia 2021 r., o godzinie 
12:00, w jednostce Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Grójcu 
rozpoczął się dzień otwarty pod 
hasłem: „Zostań Strażakiem”. 
Głównym celem wydarzenia było 
zachęcenie młodzieży i osób 
dorosłych do wstępowania w 
szeregi OSP.  

Atrakcje przygotowa-
ne dla najmłodszych 
uczestników  okazały się 
strzałem w dziesiątkę. 

Każda konkurencja miała na celu 
zapoznanie  gości z naszą codzien-
ną pracą, ale także pokazanie, czego 
uczą się młodzi adepci pożarnictwa 
wstępujący w nasze szeregi. Na 
wstępie każdy z uczestników otrzy-
mał specjalny identyfikator oraz 
drobny upominek. 

Hasztag i zdjęcieHasztag i zdjęcie
Pierwszą rzeczą, jaka czekała na 
zwiedzających, było „Zdjęcie z 
strażakiem”. Social media to w dzi-
siejszych czasach popularna strona 
życia, dlatego strażacy wyposażeni 
w specjalnie przygotowaną ramkę   
wykonywali pamiątkowe zdjęcia. 
Na ramce znajdowały się najważ-
niejsze oraz najczęściej używane 
przez naszą jednostkę hasztagi. 

Symulacja pożaruSymulacja pożaru
Następną atrakcją była „Symu-

lacja pożaru jak z filmu”, gdzie 
głównym zadaniem było poko-
nanie specjalnie przygotowanego 
toru przeszkód w pełnym zady-
mieniu. Było to odwzorowanie 
rzeczywistych warunków, jakie 
czekają na strażaków w trakcie 
pożaru. Sposób zachowania się w 
obecności dymu oraz metoda po-
ruszania się podczas akcji są bardzo 
ważne. Młodzi strażacy, ubrani w 
hełmy strażackie oraz kurtki, poko-
nywali w asyście strażaków skom-
plikowany tor. Każdy z uczestni-
ków wykonał to perfekcyjnie, udo-
wadniając, iż nadaje się na strażaka!

Pierwsza pomocPierwsza pomoc
Kolejnym punktem dla zwiedzają-
cych były zajęcia z pierwszej po-
mocy, które odbywały się na naszej 
świetlicy. Jak wiadomo, strażacy 
bardzo często są pierwsi na miejscu 
zdarzeń. Znajomość zasad kwalifi-
kowanej pierwszej pomocy jest dla 
nas obowiązkowa. Zdobytą wiedzę 
staramy się przekazywać na zbiór-
kach strażackich młodszym kole-
gom i koleżankom, a także podczas 
prelekcji w szkołach i na piknikach. 

Test sprawnościowyTest sprawnościowy
W naszym garażu, ze względu na 
warunki atmosferyczne panujące 
na zewnątrz, czekał test sprawności 
fizycznej polegający na nalaniu od-
powiedniej  ilości wody do specjal-

Zostań Strażakiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Grójcu 

nie przygotowanej tarczy. Woda, 
która znajdowała się w hydronetce 
pożarniczej, wymagała użycia siły 
fizycznej, aby pompka przetłoczyła 
ją  do węża, a następnie pod ciśnie-
niem wyleciała z pyszczka prą-
downicy. Zaprezentowany model 
sprawności jest jednym z elemen-
tów podczas zawodów, w jakich 
często bierze udział Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza, działająca 
przy OSP Grójec. 

Sprzęt pożarniczySprzęt pożarniczy
Przed remizą wystawione były dla 
zwiedzających samochody pożar-
nicze. Każdy mógł obejrzeć sprzęt, 

jaki się w nich znajduje oraz usiąść 
w środku, założyć prawdziwy hełm 
strażacki albo włączyć sygnały 
świetlne i dźwiękowe. Była to do-
skonała okazja do porozmawia-
nia ze strażakami, którzy chętnie  
opowiadali o ochotniczej służ-
bie. Dla miłośników motoryzacji 
atrakcją była przejażdżka strażac-
kim quadem. 
Na zakończenie każdy z uczest-
ników miał możliwość skoszto-
wania smażonej kiełbaski oraz  
przepysznej zimowej herbatki (na 
rozgrzanie). Mimo mroźnej po-
gody impreza cieszyła się bardzo 
dużym zainteresowaniem. Dzię-

kujemy wszystkim za obecność. 
Słowa uznania kierujemy tak-
że do naszych strażaków, którzy 
poświęcili wiele godzin pracy, 
aby impreza mogła się odbyć. 
Dziękujemy serdecznie zespoło-
wi zajmującemu się promocją w 
Urzędzie Gminy i Miasta Grójec 
za nieocenione wsparcie logi-
styczne. Mamy nadzieję, że już 
od 1 stycznia 2022 r. w nasze sze-
regi wstąpią nowi strażacy, zarów-
no młodzież, jak i osoby dorosłe. 
Czekamy na Was. Jeśli macie jakieś 
pytania, piszcie do nas na Facebo-
oku!
Materiały prasowe OSP Grójec Materiały prasowe OSP Grójec 



8 KULTURA

20 lat minęło...
Białe święta to dla wielu czas 
wymarzony, czas radości i 
wyjątkowej atmosfery. W 
oczekiwaniu na nie, miłośnicy 
muzyki mogli wysłuchać utworów 
świątecznych, uczestnicząc w 
jubileuszowym XX Ogólnopolskim 
Festiwalu Piosenki Angielskiej, 
który odbył się w Grójeckim 
Ośrodku Kultury 8 grudnia 2021 r.

Temat przewodni tegorocz-
nego festiwalu - „White 
Christmas”, wprowadził 
sympatyków muzyki 

w magiczną atmosferę spokoju, 
ciepła i bliskości. Magiczne było 
również to, że już minęło 20 lat, 
odkąd po raz pierwszy uczestnicy 
festiwalu stanęli na scenie. Magia 
tamtego wydarzenia trwa nadal. 
Wykonawcy po raz kolejny zapre-
zentowali utwory na wysokim po-
ziomie, a widownia wspierała ich 
gromkimi brawami, uczestnicząc 
we wspólnej zabawie. Swą obec-
nością imprezę uświetnili: Krzysz-
tof Ambroziak – starosta Powiatu 
Grójeckiego, Jolanta Sitarek – wi-
cestarosta, Marzena Kołacz-Roso-
łowska i Andrzej Zaręba – człon-
kowie Zarządu Rady Powiatu, Da-
riusz Gwiazda – burmistrz Grójca. 
W związku z przesuniętym pier-
wotnym terminem imprezy oraz 
obostrzeniami wynikającymi z 
obecnej sytuacji epidemiologicz-

nej, w festiwalu uczestniczyła 
ograniczona liczba uczestników 
i publiczności. Wykonawcy, któ-
rzy przybyli m.in. z Warszawy, 
Radomia, Lublina, Katowic, Wło-
cławka i oczywiście z Grójca i 
okolic, rywalizowali w czterech 
kategoriach wiekowych próbując 
przekonać jury, że to właśnie oni 
zasługują na nagrodę Grand Prix 
festiwalu. Zdaniem Ady Pośnik, 
przewodniczącej jury festiwalu, 
wszyscy oni pokazali radość z wy-
konywania utworów i motywację, 
która może stać się inspiracją dla 
innych. 
Organizatorzy imprezy: Grójecki 
Ośrodek Kultury, Liceum Ogól-
nokształcące im. P. Skargi w Grój-
cu oraz Szkoła Języków Obcych 
„ENGLINK”, zadowoleni są z 
faktu, że festiwal cieszy się szero-
kim zainteresowaniem uzdolnio-
nych artystów, co przyczynia się 
do wysokiego poziomu wykona-
nia utworów konkursowych.
Główną nagrodę Grand Prix Fe-
stiwalu zdobyła Helena Malaci-
-Mercurio z Warszawy, zwycięż-
czyni kategorii powyżej 16 lat, za 
wykonanie utworu „It’s beginning 
to look a lot like Christmas”. Lau-
reatami festiwalu w pozostałych 
kategoriach zostali: Hanna Wojt-
czak (Tarczyn) – kategoria do 
lat 9, Natalia Królik (Warszawa) 
– kategoria 14-16 lat. Nagrodę 

publiczności otrzymała Klaudia 
Warda (Radom). Nagrody specjal-
ne powędrowały do: Bartłomieja 
Nowaka (Radom) – nagroda Dy-
rektora GOK-u, Mai Nadolskiej 
(Gałków) – nagroda przyjaciela 
festiwalu, Macieja Szlachety. Peł-
ną listę nagrodzonych można zna-
leźć na stronie internetowej Gró-
jeckiego Ośrodka Kultury.
Podziękowania dla głównych 
sponsorów festiwalu:  Krzysztofa 
Ambroziaka – starosty Powiatu 
Grójeckiego, Dariusza Gwiazdy 
– burmistrza Grójca, Rady Rodzi-
ców przy grójeckim LO, wydaw-
nictwa Oxford University Press i 
Macmillan Polska, TOP Market 
Chynów oraz IPA Region Radom. 
Tegoroczny festiwal odbywał się 
pod patronatem Starosty Powiatu 
Grójeckiego i Burmistrza Gminy i 
Miasta Grójec. 
Cieszymy się, że dzięki zaangażo-
waniu młodzieży i ich rodziców, 
przyjemność śpiewania idzie w 
parze z nauką języka angielskiego 
oraz nabywaniem doświadczenia 
scenicznego. Mamy nadzieję, że 
w kolejnych latach publiczność 
będzie mogła cieszyć się z wystę-
pów szerokiej gamy uzdolnionych 
muzycznie wykonawców.                                                                                                 
Serdecznie gratulujemy wszystkim 
uczestnikom oraz zapraszamy do 
Grójca na kolejną edycję festiwalu 
już za rok.                 OrganizatorzyOrganizatorzy

Ogólnopolski Festiwal Piosenki 
Angielskiej w Grójcu otwarty 
jest dla wszystkich chętnych, 
potrafiących śpiewać w 
języku angielskim, którzy 
przyślą płytę demo z dwoma 
wybranymi przez siebie 
utworami,  pasującymi do 
tematu przewodniego festiwalu 
w danym roku. Corocznie 
zgłasza się około 80 osób.  Po 
przesłuchaniu nagrań -  do 
ścisłego finału kwalifikujemy z 
reguły około 40 wykonawców. 

Dotychczasowe tematy 
przewodnie to m.in.:  
lata 80., lata 90., the 
Beatles, ABBA, fairy 

tales, colours of music, Dziki Za-
chód, muzyka filmowa, królowie 
popu i rock’n’rolla, musicale, hity 
list przebojów, białe święta. 
Uczestnicy festiwalu podzieleni 
są na cztery kategorie wiekowe: 
do 9 lat, 10-13 lat, 14-16 lat, po-
wyżej 16 roku życia.  Festiwal 
ma zasięg ogólnopolski, toteż 
dotychczas gościliśmy uczestni-
ków nie tylko z Grójca i okolic, 
ale również m.in. z Warszawy, 
Poznania, Wrocławia, Katowic, 
Krakowa, Radomia, Lublina, 
Włocławka, Opola i wielu innych 
miast. 
Festiwal organizowany jest przez 
trzy instytucje: Grójecki Ośrodek 
Kultury, Liceum Ogólnokształcą-
ce im. P. Skargi w Grójcu i Szko-
łę Języków Obcych ENGLINK. 
Patronat honorowy sprawują: 
Starosta Powiatu Grójeckiego i 
Burmistrz Gminy i Miasta Gró-
jec. Pomysł na zorganizowanie 
festiwalu powstał w 2001 r. Był 
on wynikiem moich spostrzeżeń 
jako nauczyciela języka angiel-
skiego, że często mamy do czy-
nienia z uzdolnionymi muzycznie 
uczniami, którzy powinni dostać 
szansę pokazania swego talen-
tu, w połączeniu ze zdobytymi 
umiejętnościami językowymi. 
Początkowo ideą festiwalu było 
uczenie się języka angielskiego 
poprzez śpiew i zabawę. Później 
doszła również chęć szerszego 
promowania znajomości języka 
angielskiego oraz umożliwienie 
większej liczbie osób pokazania 
swych umiejętności. 
Przez pierwsze dwa lata festiwal 
odbywał się w budynku LO w 
Grójcu. Zdobył sporą popular-
ność wśród uczniów i coraz wię-
cej osób chciało w nim uczestni-
czyć. Współpraca z GOK rozpo-
częła się od trzeciej edycji i  trwa 
do dnia dzisiejszego. Przyczyniła 
się ona do podniesienia pozio-
mu artystycznego imprezy, która 
przyciąga coraz więcej  uczestni-

KILKA REFLEKSJI 
O OGÓLNOPOLSKIM FESTIWALU 

PIOSENKI ANGIELSKIEJ W GRÓJCU 
ków i publiczności. 
Przez kilka pierwszych lat da-
waliśmy uczestnikom szansę na 
dowolny wybór repertuaru kon-
kursowego. Jednak, obserwując 
wysoką powtarzalność popular-
nych hitów, doszłam do wniosku, 
że festiwal musi mieć swój wła-
sny charakter, musi być atrakcyj-
ny sam w sobie, w swej oprawie 
i dekoracji, przy zachowaniu 
swych priorytetów i głównych 
celów. Dlatego też zdecydowa-
łam, że festiwal powinien mieć 
temat przewodni podczas każdej 
edycji. 
Mieliśmy przyjemność goszcze-
nia znanych osób w szeregach 
jury festiwalu. Pierwszym zapro-
szonym gościem był popularny 
w Polsce Anglik, Kevin Aiston. 
Kolejnymi ekspertami od spraw 
muzyki byli m.in.: Artur Cham-
ski, Nick Sinclair, Paweł „Biba” 
Binkiewicz i Katarzyna Rosiń-
ska. Wszyscy oni okazali się być 
przesympatycznymi osobami, 
bardzo profesjonalnie podcho-
dzącymi do swych obowiązków 
i dzielącymi się cennymi wska-
zówkami z młodymi wykonaw-
cami. Jednak, najcieplej wspomi-
nam udział w jury Szymona Wy-
dry i zespołu Carpe Diem, głów-
nie ze względu na ich otwartość 
i cudowny koncert „unplugged” 
po zakończonych obradach. 
Radość uczestników, zaangażo-
wanie ich samych oraz ich ro-
dziców, zadowolenie z występu, 
dopingowanie innych, zaanga-
żowanie młodzieży przygoto-
wującej imprezę – to wszystko 
dostarcza mi motywacji do or-
ganizowania kolejnych edycji. 
Czerpię z tego dużą satysfak-
cję. Oczywiście jest dużo do-
datkowych obowiązków, sporo 
stresu związanego z napiętymi 
terminami i brakiem wolnego 
czasu, niepewności związanej z 
poszukiwaniem sponsorów, ale 
na szczęście są osoby, na któ-
rych zawsze można polegać i 
które, mam nadzieję,  będą za-
wsze wspierać festiwal, aby się 
rozwijał i promował nasze mia-
sto. Serdecznie dziękuję naszym 
sponsorom, a także  osobom oraz 
instytucjom wspierającym nas w 
realizacji tego przedsięwzięcia. 
Jestem przekonana, że czerpiecie 
Państwo tyle satysfakcji ze swo-
jego wkładu, co ja. 
Mam nadzieję, że Festiwal Pio-
senki Angielskiej będzie się roz-
rastał, oczywiście jako cykliczne 
wydarzenie promujące miasto i 
region. 

Ada Pośnik
pomysłodawczyni 

i przewodnicząca Jury 

fot. SW

fot. SW
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KONCERT MIKOŁAJKOWY
5 grudnia  Grójecki Ośrodek Kultury tętnił prawdziwie świąteczną atmosferą. 
Na scenie wystąpiła Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej z Błędowa, pod 
batutą Pawła Ramy oraz Chór Fletnia Pana, pod kierownictwem Pauli Pie-
trzak. 
Publiczność zgromadzona w sali widowiskowej Grójeckiego Ośrodka Kultu-
ry mogła poczuć magię zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Artyści 
wykonywali aranżacje największych przebojów świątecznych. Dodatkową 
atrakcją były zabawne scenki nawiązujące do świąt, odgrywane przez mu-
zyków oraz samego Świętego Mikołaja, w którego wcielił się aktor, Adam 
Fidusiewicz, znany z głównej roli w filmie "W pustyni i w puszczy" oraz seriali 
"Na wspólnej" i "Na dobre i na złe". 
Wydarzenie odbyło się pod patronatem Powiatu Grójeckiego.  
                                  Grójecki Ośrodek Kultury 

Mikołajki to dzień, na który szcze-
gólnie czekają dzieci. Z tej okazji w 
Grójeckim Ośrodku Kultury odbył 
się koncert Duetu Smyczkowego, 
który zabrał najmłodszych w po-
dróż dookoła świata.
Uczestnicy wydarzenia musieli po-
czekać, aż Święty Mikołaj zjawi się 
w końcu w Grójcu, ponieważ prze-
mierzał wiele krajów, aby wreszcie 
dotrzeć do Grójeckiego Ośrodka 
Kultury. Przez cały koncert telefo-
niczne informował, gdzie obecnie 
się znajduje.
Mikołaj przybył pociągiem, a 
wagony wypełnione były prezen-
tami dla wszystkich dzieci. Każde 
z nich otrzymało także Dyplom 
Grzecznego Dziecka, bo przecież 
bacznie przyglądał im się przez 
cały rok.
Radości, muzyki, śpiewu i śmie-
chu było co niemiara. Mikołajowi, 
który był nieco zmęczony podró-
żą, ale bardzo radosny, pomagali 
w rozdawaniu prezentów dwaj 
pomocnicy: burmistrz Dariusz 
Gwiazda i dyrektor GOK-u, Moni-
ka Woźniak.

Mamy nadzieję, że wszystkie dzie-
ci będą grzeczne przez kolejny 
rok i, że znowu odwiedzi nas Miły 

Pan w Czerwonym kubraczku i 
siwą brodą.
                                                     GOK

ŚWIĘTY MIKOŁAJ ODWIEDZIŁ GRÓJEC

27 listopada odbyło się oficjalne 
otwarcie, w ramach którego 
przeprowadziliśmy warsztaty 
obróbki drewna, zarówno przy 
pomocy pirografów jak i plotera 
laserowego. 

Uczestnicy naszych 
warsztatów działa-
li intensywnie pod 
uważnym okiem Anny 

Makowskiej z Fundacji Tropy 
Przyrody, która współpracowała 
z nami podczas realizacji waka-
cyjnego projektu "EKO Stacja" 
w ramach Funduszu Naturalnej 
Energii. W trakcie zajęć dzieci 
zaprojektowały własne grawe-
runki dla drewnianych wisior-
ków, następnie przystąpiły do 
żmudnego wypalania przy po-
mocy pirografów. Kolejnym kro-
kiem było wywiercenie dziurek 
na sznurek, dzięki czemu można 
było zawiesić wisiorki na dłoni 
czy u szyi. 
Na drugiej godzinie zajęć prze-
szliśmy do Pracowni Orange, 
gdzie latorośle skorzystały z 
programu Inkscape, w którym 
zaprojektowali pamiątkową 
bombkę choinkową z unikalnym 
grawerem i wycięciem. Następ-
nie wróciliśmy do Makerspace, 
gdzie znajduje się wydajny ploter 
laserowy. 
Promień cieplny ma zarówno 
funkcję wycięcia drewna, gra-

weru, jak i tworzenia obrysów. 
Dzięki zmianie mocy lasera, 
można tworzyć głębokie grawe-
ry, mocne, wypalone wycięcia 
czy też efekty trójwymiarowe! 
Sprzęt w Pracowni Makerspace 
(w tym drukarka 3D, filament, 
sklejka do lasera) zostały ufundo-
wane z grantu Fundacji Orange. 
Oprócz tego, do naszej Pracowni 
Orange dołączyły dodatkowe sta-
cje komputerowe, dzięki czemu 
możemy prowadzić zajęcia in-
formatyczne dla większej liczby 
dzieci i seniorów. 
Na początku przyszłego roku star-
tujemy z projektem „Przyjaciele 
Robaczków", który będzie kon-
tynuacją działań  rozpoczętych w 
"EKO Stacji". Dzięki kolejnemu 
grantowi z Fundacji Orange (to 
już trzecia wygrana w tym roku!) 
zrealizujemy przy użyciu plotera 
laserowego z Makerspace zajęcia 
budowy domków dla owadów. 
Następnie, dzięki podręcznym 
pirografom, dzieci będą mogły 
własnoręcznie ozdobić domki 
unikalnymi grawerami, podpisać 
je lub udekorować. 
To nie koniec dobrych wiadomo-
ści, bowiem wiosną wystartują 
zajęcia informatyczne i elektro-
niczne w Pracowni Orange, także 
będzie się działo! 

Łukasz Haśkie, Łukasz Haśkie, 
Grójecki Ośrodek KulturyGrójecki Ośrodek Kultury

PRACOWNIA MAKERSPACE
GOTOWA DO DZIAŁANIA

Zapisek najcichszy 
Czesław Mirosław Szczepaniak

Kolędo
ze snu Anioła wyjęta,

jak płatek z nieba,
roznieść po domach

dobrą nowinę,
niech w nas

nie zagaśnie Betlejem,
dopokąd żyjemy

fot. SW

fot. GOK

fot. SW
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Uroki zapuszczonego sadu
Zajechali pod sklep o 

północy, bo dostali 
cynk, że Krzycho, od 
dziesięciu lat niepłacą-

cy alimentów, zwykle  o tej po-
rze drzemie już w najlepsze  w 
okolicach ławeczki. A udało im 
się  upiec dwie pieczenie na jed-
nym ogniu. Dorwali Krzycha, 
a zarazem złapali na gorącym 
uczynku szajkę złodziei, która, 
jak im się wydawało, wydrążyła 
w ziemi  podkop, w celu dosta-
nia się do sklepu. Już na komen-
dzie okazało się, że szefem owej 
szajki, będącej w istocie brac-
twem małpkowego szlaku, jest 
nie kto inny, tylko Franz, pomy-
słodawca budowy schronu.
– Te małpki, panie komisarzu, 
znalezione  przez was w niby-
-podkopie, kupiliśmy legalnie, 
na zeszyt – tłumaczył. – Ta 
dziura nie jest żadnym podko-

pem, tylko  naszym schronem, w 
którym  planowaliśmy urządzić 
sobie wigilię. Zresztą, poczy-
niliśmy większy zapas małpek 
na wypadek, gdybyśmy musieli 
zostać tam dłużej… – dodał ła-
miącym się głosem. 
– I co? Komisarz dał się prze-
konać? – spytał Franza naza-
jutrz w sklepie. 
– Nie mogło być inaczej, sko-
ro, oprócz jednego, widzisz nas 
tu wszystkich – odparł Franz, 
głaszcząc psa przewodnika, 
którego pan komisarz najchęt-
niej widziałby na służbie  w po-
licji.
Z dalszej relacji przyjaciela 
wynikało, że komisarz, rów-
ny chłop, tak samo lęka się  o 
przyszłość świata,  jak oni. 
Mało tego. Zrezygnował z za-
trudnienia psa przewodnika, a 
nawet obiecał, jak się da, wy-

puścić  Krzycha na wigilię.  
Zatem wracał do domu nie tylko 
z suszonymi śliwkami, lecz tak-
że z opowieścią o nowym gan-
gu. Muza, wysłuchawszy  jej, 
śmiała się do łez, choć jeszcze 
godzinę temu z przerażeniem 
relacjonowała swój straszny 
sen o jakimś bombardowaniu.
– Tylko nie przesadź dziś z ro-
botą. Jak zabłyśnie pierwsza 
gwiazda, masz się zgłosić  po 
prezent, mój geniuszu sadow-
nictwa – upomniała, gdy wy-
chodził do sadu z wiaderkiem 
oraz poduszką, służącą za  prze-
nośny klęcznik. 
Wcale nie przesadziła, nazywa-
jąc go geniuszem. Zapuszczenie 
sadu okazało się mistrzowskim 
posunięciem. Gdy w pierwszych 
dniach listopada cena w sku-
pie spadła do 20 groszy, dalsze 
zbieranie jabłek straciło eko-

nomiczny sens. Zatem zostawił 
je na drzewach. Z początkiem  
grudnia, niespodziewanie,  cena 
przemysłu zaczęła piąć się w 
górę, dochodząc do 47 groszy! 
Owoce, które zdążyły już  spaść 
z drzew, leżały w chwastach 
niczym  w puchu, idealnie za-
bezpieczone przed słońcem.  
Wystarczyło tylko wygrzebać 
je z błota, trawy i pokrzyw, 
by mieć kasę na opłacenie ra-
chunków, a przy okazji zyskać 
więcej zdrowia i spokoju. Żad-
ne brednie z tym zdrowiem. 
Swoją skuteczność wykazała 
bowiem kuracja pokrzywowa, 
darmowa oczywiście, łago-
dząc bóle reumatoidalne lepiej 
niż drogie trutki z apteki. Co 
najważniejsze, wyciąganie ja-
błek z zielska  oddaliło go od 
propagandy  medialnej, pełnej 
złowróżbnych newsów. 
Gdy na niebie zajaśniała 
pierwsza gwiazda, doczołgi-
wał się właśnie do drogi, spo-

witej w świetle lamp elektrycz-
nych. Przed oczami mignął mu 
samochód policyjny, jadący 
w kierunku sklepu czy raczej 
schronu. Pewnie, zgodnie z 
obietnicą komisarza, podwożą 
Krzycha na wigilię – pomyślał. 
Złożywszy życzenia świąteczne 
polnym myszkom, uniósł kola-
na z poduszki, wysypał idaredy 
z wiaderka do skrzyni i poczła-
pał  do domu. Już w sieni za-
pachniało ciastem śliwkowym, 
choć nie ono okazało się pre-
zentem. W pokoju, obok szafy, 
stała Muza przebrana za cho-
inkę. 
– Rozpakuj, tzn. rozbierz mnie – 
rozkazała. 
Komenda wydała mu się dziwna 
o tyle, że drzewko  rozbiera się 
zazwyczaj już po świętach, gdy 
opadnie z niego igliwie. Wyko-
nał ją jednak natychmiast, nie 
odczuwając, dzięki zbawiennym 
pokrzywom, łupania w palcach.  
                      Remigiusz Matyjas 

BAJKOWA PROFILAKTYKA: DOSTRZEGAJ – ROZMAWIAJ – PRZECIWDZIAŁAJ
Grójecki Ośrodek Kultury wspólnie z Gminną Komisją 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grójcu 
kontynuuje swoją  kampanię profilaktyczną. W pierw-
szej kolejności jest ona skierowana do dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Projekt został 
podzielony na 3 etapy: tematyczna kolorowanka,  pro-
jekcja seansu filmowego i rozdanie gadżetów profilak-
tycznych.
Do projektu dołączyli również dyrektorzy i wychowaw-
cy z  placówek oświatowych z gminy Grójec. W
styczniu zaplanowano podobną akcję dla dzieci w 
wieku szkolnym.
                                                                                           Redakcja

Tegoroczny finał Szlachetnej Paczki w powiecie grójeckim za nami. Jak co roku jego gospodarzem był Pałac w Małej Wsi.
Szlachetna Paczka w naszej okolicy objęła w tym roku blisko 100 rodzin z gmin: Grójec, Jasieniec, Pniewy, Belsk Duży, Mogielnica, Goszczyn i Błę-
dów. – Bardzo dużo rodzin to są seniorzy, osoby samotne i schorowane. Również rodziny z chorymi dziećmi, rodziny, w których nastąpiło nieszczęśli-
we zdarzenie losowe. Ale zdecydowanie największy odsetek to są ludzi starsi – mówi Ewelina Orłowska, koordynatorka Szlachetnej Paczki.
Bazą Szlachetnej Paczki był Pałac Mała Wieś, który organizatorom udostępnili właściciele obiektu, państwo Barańscy. W rozwożeniu prezentów po-
magały jednostki OSP Zalesie i OSP Mogielnica (po raz pierwszy), Rejon Energetyczny Grójec, pan Jan Lewandowski oraz pomoc drogowa Domino-
parts z Tarczyna. To dzięki nim paczki trafiły do rodzin.

Szlachetne serca

fot. UGiM

fot. UGiM

fot. GOK
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Dotarliśmy do wioski, leżącej  w 
pobliżu  ujścia Rykolanki do Pilicy. 
Pamiątkowy  głaz – usytuowany na 
środku miejscowości  – informuje 
nas, że Przybyszew założono na 
przełomie XIII i XIV w.,  a w latach  
1396-1867 szczycił się prawami 
miejskimi.

Śladem miejskości jest rynek,  
mający  formę wydłużonego 
prostokąta. Czas jakby się 
tu  zatrzymał. Tylko ogórki, 

który uprawę przed wiekami zapro-
wadzili benedyktyni, pachną wciąż 
tak samo. 

Benedyktyni  z PłockaBenedyktyni  z Płocka
Umowa z 12 grudnia 1338 r., zawar-
ta między księciem mazowieckim 
Trojdenem i opatem Janem, odda-
wała benedyktynom płockim Przy-
byszew wraz z sąsiednimi wsiami. 
Klucz Borowe z Wyśmierzycami, 
Przybyszewem, Dębnowolą, Dziar-
nowem i Osuchowem  należał do 
zakonników od XIV do końca XVIII 
w., tj. do konfiskaty  dóbr klasztor-
nych przez rząd pruski. Około 1396 
r. Przybyszew otrzymał prawa miej-
skie z rąk księcia Siemowita IV. Na 
przestrzeni dziejów relacje pomiędzy 
przybyszewianami a opatami płocki-
mi  układały się różnie. Mieszczanie 
bronili się przed nakładanymi na nich 
– coraz większymi – ciężarami, opaci 
zaś najchętniej zrobiliby z mieszczan 
chłopów pańszczyźnianych. 

Kościuszko i MadalińskiKościuszko i Madaliński
Wzniosłe chwile przeżywał Przyby-
szew w czasie insurekcji 1794 r. W 
dniach 22-27 czerwca obozował tu-
taj z wojskiem Tadeusz Kościuszko. 
Na wieść o poddaniu się Krakowa 
Austriakom wydał odezwę do na-
rodu, zwaną przybyszewską. Wy-
słał  też rozkaz do generała Józefa  
Orłowskiego, komendanta miasta 
Warszawy i siły zbrojnej Księstwa 
Mazowieckiego, świadczący o du-
żym talencie propagandowym. 
„Trzeba nam się starać o osłabienie 
Prusaków przez dezercje – pisał 22 
czerwca Kościuszko. – Umyśliłem 
do tego sposób, a to by wydrukować 
kartki, na którychby napisane było po 
niemiecku i po polsku, że każdy de-
zerter pruski, który przejdzie do nas 
odbierze po 1 cz.  złt. tudzież wolność 
czy służenia w wojsku czy zostania w 
kraju, że im nawet grunta rozdawane 
będą. Każ podobnych kartek wydru-
kować kilkanaście tysięcy, a placów-
ki i forposty i mego wojska i innych 
korpusów rozrzucać je będą. Ten 
sposób powinien sprawić pomyślny 
skutek”.  Chytry  plan naczelnika nie 
przyniósł spodziewanego skutku. Po-
wstanie upadło. Po III rozbiorze Pol-
ski dziedzicem dóbr Borowe został 
generał Antoni Józef Madaliński h. 
Larysza, były konfederat barski, po-
seł Sejmu Czteroletniego, brygadier 
I Wielkopolskiej Brygady Kawalerii,  
sprawca powstania kościuszkowskie-
go, w którym wziął czynny udział. 
Zmarł 19 lipca 1804 r. w Borowem. 
Pogrzeb odbył się 23 lipca, ciało zło-
żono w kościele w Przybyszewie, a 
serce w Lubani.  

Kościół Kościół 
W 1812 r.  Przybyszew nawiedził 
wielki pożar. Właśnie wtedy spłonął 
m. in. drewniany kościół, wzniesiony 
w XVIII w. Około  1815 r. zbudowa-
no następną świątynię. Ta  spaliła się 
od uderzenia  pioruna w 1892 r. Ks. 

proboszcz Ignacy Koperski postano-
wił  wybudować nową, tym razem 
murowaną. Kościół neogotycki,  pw. 
św. Apostołów Piotra i Pawła,  posta-
wiono w latach 1892-1898 według 
projektu Konstantego Wojciechow-
skiego. Konsekrowany został 18 lipca 
1901 r. 

Wizyta wędrowca Wizyta wędrowca 
W 1903 r. do „stolicy ogórków i ce-
buli w powiecie grójeckim” wybrał 
się Tomasz Nocznicki, wtedy  miesz-
kaniec Belska, o którym już niedługo 
zrobi się głośno w Królestwie Pol-
skim. Architektura świątyni zrobiła na 
nim duże wrażenie. „Z dala już widać  
na wzgórzu – zanotował w diariuszu 
pieszej wędrówki po powiecie gró-
jeckim  – okazały kościół o dwóch 
wieżach, okazałym frontonie dużych 
rozmiarów, który został wzniesiony 
niedawno na miejscu byłego drew-
nianego kościółka, który spalił się 
przed kilku laty”. Urzędujący wów-
czas proboszcz, ks. Michał Stefański,   
przyjął Nocznickiego  na  „pięknej i 
obszernej ” plebanii. Tłumaczył go-
ściowi, że „wielki i wspaniały” ko-
ściół „wzniesionem został całkowicie 
z ofiar tutejszych parafian, którzy nie 
żałowali grosza na wzniesienie tego 
Domu Bożego”.

Pracowite owieczkiPracowite owieczki
 Hojność parafian wynikała z zasob-
ności budżetów domowych. Podsta-
wą bogactwa była uprawa warzyw, 
spopularyzowana w Przybyszewie 
i okolicach przez benedyktynów. 
W ogródkach i na polach królowały 
zwłaszcza ogórki, zwane przybyszew-
skimi. Ogórki, cebulę i inne warzywa 
sprzedawano m.in. w Warszawie i w 
Radomiu.  „Chyba tylko Chińczyk 
taką pieczołowitością otacza krzewy 
herbaciane i takim nakładem pracy je 
hoduje – zachwalał ks. Stefański swo-
ich parafian Nocznickiemu – jak para-
fianie moi hodują swoje warzywa. Tu, 
panie, każda grzęda nie już pługiem, 
ale że tak powiem, rękami ludzkiemi 
jest uformowana”. 

Pomnik Pomnik 
Kościół w Przybyszewie, ze wzglę-
du na to, że  w jego podziemiach 
znajdują się szczątki  generała Ma-
dalińskiego,  stał się miejscem szcze-
gólnym dla lokalnych  działaczy opo-
zycyjnych w okresie PRL-u.  Tablica 

Przybyszew. Stolica cebuli i ogórków  

umieszczona na zewnętrznej ścianie 
kościoła mówi, że przy kamieniu 
nagrobnym generała „w czasie re-
żimu komunistycznego gromadziła 
się opozycja niepodległościowa”. W 
latach 90. postać dzielnego dowódcy 
przypomniał społeczeństwu warecki 
Oddział Polskiego Towarzystwa Tu-
rystyczno-Krajoznawczego. Owo-
cem współpracy z ks. proboszczem 
Andrzejem Kaczorowskim jest po-
mnik  nagrobny generała, stojący na 
cmentarzu przykościelnym, przysta-
wiony do ściany świątyni.  Wykonany 
został przez firmę  kamieniarską Ze-
nona Jakubowskiego  z Jasieńca, we-
dług projektu Włodzimierza Majde-
wicza z Warszawy. 22 listopada 1997 
r.  odsłonięcia dokonał Stanisław Ma-
daliński, potomek bohatera, działacz 
Stowarzyszenia Miłośników Tradycji 
Mazurka Dąbrowskiego, poświęcenia 
zaś – prymas Józef Glemp. 

Groby księżyGroby księży
Na cmentarzu parafialnym najstarsze 
nagrobki pochodzą  z II połowy XIX 
w.   Tutaj spoczywają proboszczo-
wie  parafii Przybyszew. 30 grudnia 
1857 r. zmarł ks. Maciej Olkowski. 
Ów kapłan, z Zakonu Benedykty-
nów, administrował parafią od 1813 r. 
Jego następca, ks. Tomasz Gdowski, 
przeniósł się do wieczności w 1880 
r.  Na grobie  ks. kanonika Stanisława 
Wilkoszewskiego (zm. 1955) napisa-
no, że „uczył kochać Boga i ludzi”. 
Legendarny kapłan, pochodzący  z 
Rudy Pabianickiej, absolwent War-
szawskiego Seminarium Metropo-
litalnego, urząd proboszcza w Przy-
byszewie  sprawował od września 
1914 r. do śmierci w roku 1955. W 
dziejach parafii i regionu zapisał się 
jako wyznawca idei bogatego kato-
licyzmu, animator zorganizowanych 
form życia gospodarczego i oświato-
wego. W 1921 r. – z jego inicjatywy 
– w Nowym Przybyszewie założono 
Żeńską Szkołę Ogrodniczo-Rolni-
czą. W 1923 r. uhonorowany został  
Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski. Ks. Wilkoszewski 
znany był także, o czym przekonali  
się m.in. wojewoda warszawski Wła-
dysław Sołtan oraz grójecki  rabin 
Eliasz Lipszyc,  z dużego tempera-
mentu politycznego. Należał bowiem 
do czołowych  działaczy  Narodowej 
Demokracji w powiecie grójeckim. Z 
kolei ks. Andrzej Kaczorowski (1940-

2001), rodem z Grzegorzewic koło  
Opatowa, proboszczujący w latach 
1984-2001, pochylił się nad historią 
niezwykłego miejsca. W roku  1998 
przeprowadził z rozmachem jubileusz 
100-lecia kościoła i 800-lecia parafii, 
wydając księgę pamiątkową. 

KaplicaKaplica
Ziemiańskie dzieje parafii symbolizuje 
–  zbudowana około  1860 r. –  kapli-
ca rodziny Tąkielów. Spoczywają w 
niej: Franciszek Tąkiel  (zm. 1863), 
dziedzic dóbr Rykały; Władysław Tą-
kiel (zm. 1911), dziedzic dóbr Rykały, 
Lisów i Jastrzębie oraz Stefan Tąkiel 
(zm. 1944), dziedzic dóbr Rykały. 
Właśnie w tej kaplicy w  okresie bu-
dowy obecnego kościoła  odprawiano 
msze święte.  

Chłopi Chłopi 
Z księżmi i ziemianami, a także miesz-
czanami, bo przecież prawa miejskie 

stracił Przybyszew dopiero po powsta-
niu styczniowym, sen wieczny dzielą 
chłopi. Na grobie Franciszka  Smola-
gi  (zm. 1925)  napisano: „gospodarz 
z Dziarnowa”. Ile w tym dumy… 
Fundatorem okazałego pomnika na-
grobnego był syn Jan, wraz z żoną, 
zamieszkały w Pradze Czeskiej. Po 
1918 r. wolna Polska otworzyła przed 
wsią także nowe perspektywy. Parafia-
nin przybyszewski, por. pilot  Edward 
Prykiel (1918-1945),  wzbił się w prze-
stworza, w sensie zupełnie dosłow-
nym. Mogiła symboliczna przypomi-
na,  że w 1939 r. ukończył  szkołę orląt 
w Dęblinie,  a w czasie II wojny świa-
towej pełnił służbę jako pilot RAF.  
Przydzielony został do 238. dywi-
zjonu transportowego w Australii. 13 
kwietnia 1945 r. na samolocie Douglas 
„Dacota” DC-3 nr KN 298 wystar-
tował do lotu, przewożąc do Indii 25 
żołnierzy sił lądowych.  Podczas burzy 
maszyna rozbiła się w Riazmunshir, w 
pobliżu Fenny w Bengalu. Wszyscy 
zginęli. Por. pilot Prykiel   spoczywa 
na cmentarzu wojskowym w May-
maranti. Za to na cmentarzu w Przy-
byszewie  pochowani są inni synowie 
chłopscy: Władysław Rosłoniec (zm. 
1954) – nauczyciel, społecznik, żoł-
nierz Armii Krajowej oraz Henryk 
Bąk (zm. 1998)  – wicemarszałek Sej-
mu Rzeczypospolitej Polskiej w latach 
1991-1993. Niemało nam mówi lako-
niczna inskrypcja na grobie czterna-
stoletniej Elżuni Kaczorek (zm. 1954): 
„Ukochanej wnusi babcia”. 

SzkodaSzkoda
Z myślą o dzieciach, takich jak Elżu-
nia, w 1950 r. zbudowano efektow-
ny  gmach szkolny. Ponad sto lat ma 
już miejscowa jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej, posiadająca piękną  
remizę,  symbol nowoczesnego Przy-
byszewa. Nowy czas Przybyszewa 
odmierza zegar słoneczny na rynku. 
Szkoda, że miejscowość z taką histo-
rią nie należy już do powiatu grójec-
kiego. To samo można by powiedzieć 
o Tarczynie, ale to temat na osobną 
opowieść.             Remigiusz Matyjas Remigiusz Matyjas 
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Referendum - broń obosieczna
Projekt znoszący próg frekwencyjny w referendach lokalnych od ponad półtora miesiąca jest w Sejmie. Autorem propozycji jest koło poselskie 
Kukiz’15. 

Zniesienie progu frekwen-
cyjnego w referendach 
lokalnych to jeden z 
sztandarowych postula-

tów parlamentarzystów Kukiz’15. 
Do tej pory pozostawał jednak tyl-
ko w sferze ich marzeń. Brakowa-
ło bowiem poparcia pozostałych 
ugrupowań. Ale teraz paradoksal-
nie, mimo że koło poselskie pod 
przewodnictwem Pawła Kukiza 
liczy zaledwie 4 członków, poja-
wiła się szansa na wdrożenie idei. 
Wszystko dlatego, że Zjednoczona 
Prawica (ZP) po pewnych zawi-
rowaniach kadrowych potrzebuje 
wsparcia posłów Kukiz’15, by 
utrzymać stabilną większość w 
Sejmie i nie musieć się obawiać 
sytuacji, w której napisana przez 
nią ustawa nie zostanie przegło-
sowana. A gdy waży się kwestia 
większości, to nawet mali i cisi 
koalicjanci mają coś do powie-
dzenia. Niewykluczone, że PiS, by 
nie stracić głosów Kukiza i jego 
trzech kompanów, zdecyduje się 
na uchwałę likwidującą próg fre-
kwencyjny w referendach lokal-
nych.

„Odpowiedzialność za decyzje”„Odpowiedzialność za decyzje”
– Chcemy, żeby referenda lokalne 
były bezprogowe – powiedział Pa-
weł Kukiz. – Zaczynamy od refe-
rendów lokalnych, żeby ludzie po-
czuli odpowiedzialność za decyzję 
od poziomu gmin, małych miaste-
czek, by wiedzieli, że ich głos jest 
ważny – dodał. 
Zdaniem Kukiza wraz z zastoso-
waniem nowego prawa zmieni się 
postawa Polaków wobec referen-
dów lokalnych. Polityk twierdzi 
bowiem, że jeśli 95% społeczeń-
stwa nie pójdzie na wybory, a po-

tem zauważy, że te pozostałe 5% 
zdecydowało za nich, to następ-
nym razem już pójdą do urn. 

OgólnopolskieOgólnopolskie
Referenda to jedno z dobrodziejstw 
demokracji. I nie tylko demokra-
cji, bo przecież w 1946 r., gdy o 
decydowaniu zwykłych obywateli 
o sprawach wagi państwowej nie 
mogło być mowy, Polacy w ten 
sposób mieli rozstrzygnąć kwestie 
zniesienia Senatu, ustalenia granic 
Polski i reformy rolnej. Nieste-
ty, zostało ono sfałszowane, więc 
była to tylko pozorna wola ludu. 
Potem mieliśmy jeszcze kilka 
ogólnokrajowych referendów, 
choćby to z 1997 r. dotyczące Kon-
stytucji czy to z 2004 r., kiedy de-
cydowaliśmy o wejściu Polski do 
Unii Europejskiej. Ostatnie odbyło 
się przeszło 6 lat temu i wtedy Po-
lacy mogli się wypowiedzieć, czy 
są: za wprowadzeniem jednoman-
datowych okręgów wyborczych 
(JOW), za utrzymaniem dotych-
czasowego sposobu finansowania 

partii politycznych z budżetu pań-
stwa i za wprowadzeniem zasady 
ogólnej rozstrzygania wątpliwo-
ści co do wykładni przepisów 
prawa podatkowego na korzyść 
podatnika. 
Niestety, frekwencja tamtego re-
ferendum osiągnęła zaledwie po-
ziom 7,8%, toteż nie miało ono 
mocy wiążącej. Natomiast trzeba 
zauważyć, że ci, którzy przyszli, 
odpowiedzieli się w zdecydowa-
nej większości za JOW-ami, prze-
ciw utrzymaniu obecnego systemu 
finansowania partii i za rozstrzy-
ganiem wątpliwości podatkowych 
na korzyść podatnika. 

LokalneLokalne
Zdecydowanie częściej, choć nie 
w powiecie grójeckim, odbywa-
ją się referenda lokalne. Dotyczą 
one najczęściej odwołania pre-
zydenta miasta/burmistrza/wójta. 
Najsłynniejsze odbyło się w 2013 
r. i zorganizowano je w Warsza-
wie w sprawie usunięcia ze sta-
nowiska prezydenta Warszawy 

Hanny Gronkiewicz-Waltz. Aż 
95% uczestników opowiedziało 
się „za” odwołaniem pani prezy-
dent, ale frekwencja była o kilka 
procent za niska, toteż zachowała 
ona fotel. 
Od początku tej kadencji samorzą-
dowej do 1 lipca 2021 r. w Polsce 
doszło do 44 referendów w spra-
wie odwołania włodarzy. Jednak 
tylko w 6 z nich próg frekwencyj-
ny został przekroczony. Za każ-
dym razem, gdy tak się stało, wójt 
lub burmistrz tracił stanowisko. 
W Polsce odbywają się też re-
ferenda w innych sprawach. Na 
przykład 3,5 roku temu miesz-
kańcy gminy Baranów (powiat 
grodziski) opowiedzieli się prze-
ciwko budowie CPK na terenie ich 
gminy. Z kolei w maju 2014 r. kra-
kowianie wyraźnie stwierdzili, że 
nie chcą w swoim mieście Igrzysk 
Olimpijskich. W obu przypadkach 
próg frekwencyjny został przekro-
czony.
Referendum lokalne w sprawie 
odwołania włodarza jest ważne, 
jeśli do urn przyjdzie co najmniej 
3/5 osób biorących udział w wy-
borze odwoływanego organu.
W pozostałych referendach lokal-
nych próg wynosi 30%. 

NiebezpieczeństwoNiebezpieczeństwo
Pomysł zniesienia progu frekwen-
cyjnego niesie za sobą pewne 
niebezpieczeństwo dla samorząd-
ności. Załóżmy sytuację, w któ-
rej rada jest przeciwko wójtowi i 
organizuje referendum w sprawie 
odwołania go. Wystarczy nie robić 
reklamy referendum (albo wręcz 
zniechęcać ludzi), a z drugiej stro-
ny skrzyknąć swoich zwolenni-
ków, zagłosować za usunięciem 

go ze stanowiska i gotowe. Teo-
retycznie mogłoby tego dokonać 
nawet kilkuset obywateli. Jest to 
możliwe, zważywszy na to, że Po-
lacy nie chodzą zbyt chętnie na lo-
kalne referenda. Oczywiście, bez 
progu frekwencyjnego wójt pew-
nie mobilizowałby swoich sym-
patyków, by głosowali przeciwko 
odwołaniu go ze stanowiska, ale 
– przy utrzymaniu obecnych oby-
czajów wyborczych – raczej stałby 
na straconej pozycji. 
Z drugiej strony brak progu wy-
borczego dałby większą szansę 
na odwołanie niepopularnego 
włodarza podejmującego decyzje 
niekorzystne dla gminy i jej miesz-
kańców. Niestety, gdy w grę wcho-
dzi polityka, bardzo trudno jest 
odróżnić, który samorządowiec 
rzeczywiście zasługuje na utratę 
mandatu, a który jest ofiarą grupy 
ludzi, którzy po prostu widzą ko-
goś spośród siebie na stanowisku 
wójta/burmistrza i dlatego chcą się 
pozbyć oponenta.
Negatywnie o likwidacji progu 
frekwencyjnego wypowiedział 
się Związek Miast Polskich. 
„Bardzo kontrowersyjne jest 
zniesienie wymaganego progu 
frekwencji, który może również 
wypaczyć ideę demokracji bez-
pośredniej. Teoretycznie może 
zaistnieć sytuacja, że uprzed-
nio rozstrzygnięta sprawa przy 
niewielkiej frekwencji zostanie 
zmieniona w kolejnej, na skutek 
mobilizacji niezadowolonych 
z pierwotnego rozstrzygnięcia. 
Brak progu może okazać się też 
bardzo destrukcyjny dla procesu 
inwestowania w miastach” – czy-
tamy na stronie www.miasta.pl

Dominik GóreckiDominik Górecki

W niedzielę 12 grudnia o 
godz.16.00 w siedzibie OSP w 
Błędowie odbył się wernisaż 
wystawy fotograficznej i wieczór 
autorski związany z promocją 
albumu „Kapliczki Błędowskie” 
artysty fotografika Bogdana 
Sarwińskiego, który w latach 2005 
– 2018 mieszkał w Błędowie.

Licznie przybyłych miesz-
kańców i gości z zewnątrz 
przywitał  wójt gminy 
Błędów Mirosław Jakub-

czak. Spotkanie prowadził znany 
regionalista, autor ponad 30 książek, 
Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki. 
Przedstawił on sylwetkę fotografika 
Bogdana Sarwińskiego oraz swoje 
refleksje dotyczące sytuacji i roli 
twórcy we współczesnych realiach.  
Podkreślił znaczenie, niedocenia-
nych zazwyczaj twórców i artystów 
regionalnych. Głos zabierali m.in. 
ks. Piotr Kodym, wikariusz parafii 
błędowskiej w latach 2010-2013, 
następnie o. Andrzej Majewski, szef 
Redakcji Katolickich Polskiego Ra-
dia. Wszyscy z nich napisali teksty 
dotyczące kapliczek, zamieszczone 
w albumie. Za wydanie tego albu-
mu podziękował autorowi też ks. 
proboszcz Leszek Bruliński.
Mówcy podkreślali ogrom wysiłku 
autora  oraz znaczenie jego bogato 
udokumentowanej książki, zawie-
rającej nie tylko piękne zdjęcia, ale 

Kapliczki Błędowskie Bogdana SarwińskiegoKapliczki Błędowskie Bogdana Sarwińskiego

też historie kapliczek i ludzi. Takiej 
książki o kapliczkach i krzyżach 
przydrożnych jeszcze w Polce nie 
było. Album zawiera w sobie nie-
zwykłe połączenie pracy artysty, 
dokumentalisty, historyka, reportera 
i literata. Jak powiedział o. Andrzej 
Majewski „ Album jest monumen-
talny, jest to taka praca, której nikt 
by się nie powstydził. Jest tak bo-
gaty materiał faktograficzny, tyle 
wiadomości, zdjęć, tyle komenta-
rzy, że naprawdę zaskakuje i ma się 
wrażenie, że to jest jakby komiks 
też, wydany bardzo współcześnie. 
Może służyć to zarówno młodszym 
jak i starszym w takim przemierza-
niu szlaków kapliczek błędowskich, 

nie tylko zresztą”.
Autor na 336 stronach zamieścił 
zdjęcia i historie ponad 100 kapli-
czek i krzyży przydrożnych z terenu 
parafii Błędów. Jak sam pisze we 
wstępie: 
„To, co udało mi się zebrać, jest 
prawdziwym skarbem, który z sza-
cunkiem i miłością przekazuję Wam 
i przyszłym pokoleniom, które będą 
mieszkać na Ziemi Błędowskiej”.
Doceniając pracę artysty, jak i jego 
wcześniejsze działania na terenie 
Błędowa, podejmowane wraz z jego 
zmarłą żoną Grażyną, wójt gminy 
Błędów, Mirosław Jakubczak, po-
dziękował  na koniec następującymi 
słowami:

„Bogdan, za to, że jesteś wśród nas, 
wśród błędowian, wśród całej gmi-
ny Błędów, za to, że oddałeś tu swo-
je serce, za to, że wspierasz nas swo-
ją osobą, swoją twórczością, swoją 
ciężką pracą, ja w swoim imieniu, w 
imieniu całej społeczności z całego 
serca bardzo, bardzo mocno Ci dzię-
kuję. I proszę byś nadal był z nami, 
byś tutaj był obecny, jeśli ci tylko 
czas pozwoli,  a zawsze drzwi są dla 
Ciebie w Błędowie otwarte. Dzię-
kuję Ci serdecznie z całego serca.”
Na zakończenie wójt Mirosław Ja-
kubczak podziękował twórcy za al-
bum. Mieszkańcy na stojąco długi-
mi oklaskami przyłączyli się do tych 
podziękowań.
Pozostałą  część wieczoru uświetnił 
zespół muzyczny „Retro” z Błędo-
wa, pod przewodnictwem Izy Stro-
meckiej.
To był wspaniały wieczór pełen do-
brych emocji i wzruszeń.
Album jest do nabycia w Grójcu w 
księgarni Krzysztofa Lichosika, a w 
Błędowie w kiosku Marii Byliniak.

RedakcjaRedakcja

Kilka recenzjiKilka recenzji
„Fotografie Bogdana Sarwińskiego 
pozwalają nam głębiej wniknąć w 
ten świat znaków i symboli, rozgo-
ścić się w nim, odpocząć, wiedząc, 
że są one etapami drogi – nie kre-
sem. Fotografując ten niezwykły 

świat, autor niniejszego albumu nie 
tylko ocala go od zapomnienia, ale 
też, jak dobry nauczyciel, przepro-
wadza nas od tego, co materialne, 
do tego, co duchowe”. (Andrzej 
Majewski SJ)
„Treść albumu prezentuje przy-
drożne znaki wiary, tak jak widział 
je Autor i jego aparat fotograficz-
ny. Należy zwrócić uwagę na to, 
że najważniejszą intencją Autora 
jest uwrażliwienie jak największej 
grupy odbiorców na wielkie dobro 
kultury narodowej, jakie bez wąt-
pienia stanowią kapliczki i krzyże 
przydrożne, będące bez wątpienia 
skarbami kultury narodowej”. (An-
drzej Zygmunt Rola-Stężycki) 
 „<<Kapliczki błędowskie>> to nie 
tylko ciekawe opracowanie tema-
tu i związanych z nimi tradycji. To 
także duża dawka historii lokalnej 
tego regionu, opisana i sfotografo-
wana przez człowieka, dla którego 
Błędów był tylko krótkim etapem w 
życiu. Dla Bogdana Sarwińskiego 
te kilkanaście lat spędzonych tutaj 
to nie tylko cenny czas rozwoju za-
wodowego i duchowego, ale rów-
nież czas dokonywania trudnych 
wyborów życiowych. Powrócił do 
Warszawy, choć ciągle jeszcze jest 
myślami w Błędowie, dla którego 
zostawia cenną publikację” (Mira 
Walczykowska, historyk sztuki)

RedakcjaRedakcja

fot. Pixabay
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Monika Sobień-Górska 
z mężem Robertem 
Górskim, podróżując 
po Polsce ze spotka-

niami autorskimi, zmienili zdanie 
na temat powszechnie obowiązują-
cego stereotypu bibliotekarza. Au-
torzy użyli w książce „Jak zostałem 
Prezesem” sformułowania: „krępa 
kobieta w typie bibliotekarki”. Te-
raz tego porównania gość by już nie 
użył. Na początku kariery powstał 
skecz o bibliotece, wtedy wypadła 
ona bardzo negatywnie i stereo-
typowo. Skecz był napisany na 
podstawie własnych doświadczeń. 
Teraz zmieniła się nie tylko stro-
na wizualna bibliotekarzy, których 
śmiało można nazwać doktorami 
Judymami czy też Siłaczkami. 

Satyryk umie słuchać Satyryk umie słuchać 
Ludzi ciekawi polityka, przestrzeń 
publiczna, ale męczy wszystko to, 
co jest na poważnie. Stąd taką popu-
larnością cieszą się memy, kabarety,  
stand up albo serial „Ucho Preze-
sa”. Teraz są łatwe czasy dla saty-
ry, nie trzeba za bardzo się starać w 
wymyślaniu zabawnych sytuacji. 
Polityka jest wdzięcznym tema-
tem, choć życie codzienne też daje 
duże pole do popisu. Kultowe ske-
cze są napisane przez życie. Robert 
Górski sam przeżył, np., sytuację 
z zakupem drzwi, wizyty księdza 
po kolędzie czy też różne historie 
przy rodzinnym stole. Każdy dobry 
satyryk bardzo uważnie słucha. Za-
pożycza się też historie znajomych. 
Gość mówił, że odtwarza usłyszane 
sytuacje. To, co się dzieje w polityce 
w czasie rzeczywistym, jest tak ab-
surdalne, że kabaret nie jest wstanie 
poradzić sobie z tak trudnymi sytu-
acjami, jak np. śmierć Prezydenta 
Adamowicza albo obecna sprawa 
uchodźców. Polityka w występach 

Spotkanie z mistrzem satyry 
„Popularne powiedzenie głosi, że nie wolno oceniać ludzi po wyglądzie, ale 
moim zdaniem można. Widać przecież po twarzy, kto ile książek przeczytał (…) 
ci, którzy czytają książki rządzą tymi, którzy oglądają telewizję”  –  mówi Robert 
Górski w książce „Jak zostałem Prezesem”.

estradowych zajmuje mało miejsca. 
Skecze są społeczne, obyczajowe. 

25-lecie 25-lecie 
W tym roku przypada 25-lecie Ka-
baretu Moralnego Niepokoju, ale 
Robert Górski jest przeciwny orga-
nizacji benefisu.
– Każą Ci grać skecz sprzed 20 lat, 
a ja już nie potrafię go tak zagrać – 
zwierza się. 
Był to bardzo intensywny czas. Ile 
powstało skeczów? Nie jest to zli-
czone. Górski ma wrażenie, że naj-
ciekawsze jeszcze przed nimi. Nie 
ma poczucia wypalenia zawodowe-
go. Pomimo pandemicznej rzeczy-
wistości Kabaret jeździ z nowym 
programem.
Poza byciem satyrykiem, Robert 
Górski jest aktorem; występował 
m.in. w ponad 100 spektaklach 
„Ucho Prezesa – Scheda”. Twierdzi, 
że jest to męczące, ponieważ trzeba 
mówić tekst, dokładnie go odzwier-
ciedlając. W skeczach zawsze moż-
na coś zmienić, improwizować. W 
teatrze próby zajmują 90% czasu,  a 
same spektakle tylko 10 %. W ka-
barecie jest zaś odwrotnie: czas na 
próby zajmuje tylko tyle, co podróż 
w busie na występ, potem powtórka 

w hotelu. Zespół stosuje zasadę, że 
co trzecie zdanie ma być śmieszne. 
Wtedy skecz nadaje się do nagrania 
w telewizji.
– Poszedłem na polonistykę, aby 
pisać wiersze, piosenki i książki. 
Mam pomysł na kolejną książkę 
(zbiór opowiadań), która jest bardzo 
ważna, ale gdy przychodzą kolejne 
projekty do realizacji, ona spada na 
dół – przyznaje. 
Robert Górski napisał też musical, 
wykorzystując piosenki zespołu 2 
plus 1. Premierę zaplanowano na 
przyszły rok. Chciałby napisać coś 
dla teatru, np. komedię,  aby odejść 
trochę od „Ucha Prezesa”. 

Zdolna żona Zdolna żona 
Monika Sobień-Górska ukończyła 
dziennikarstwo. Najpierw pisała 
artykuły do prasy kobiecej. Były to 
teksty psychologiczne oraz wywia-
dy. Później założyła własny portal z 
wywiadami, gdzie kobiety przepro-
wadzają rozmowy z mężczyznami. 
Następnie poznała Michała Czer-
neckiego. To on zaproponował, aby 
wspólnie napisali książkę. Przedsta-
wili tam drogę, którą musiał przejść, 
aby zostać aktorem. Dotknęli tema-
tów trudnych, takich, jak: depresja, 
trudne dzieciństwo, rodzina patolo-
giczna. Nawiązali do kariery zawo-
dowej Michała. Omówili,  jak trud-
no było przebić mu się w tym za-

wodzie. Rozmowa została spisana 
w formie wywiadu. Podczas współ-
pracy Michał wspomniał Roberta, 
którego poznał, gdy był w niebycie. 
Górski przywrócił Czerneckiego 
wielomilionowej widowni. Dzięki 
tej książce Monika poznała Rober-
ta. Jej serce zabiło mocniej, gdy 
odczytała wiadomość od Roberta: 
„Mam taką przypadłość, że wyłapu-
ję ptaki z połamanymi skrzydłami i 
uczę je na nowo latać”.
Pani Monika, po sukcesie „Ucha 
Prezesa”,  zaprosiła Górskiego do 
wspólnej pracy nad książką „Jak zo-
stałem Prezesem”. Książka wyszła 
lekka i przyjemna. W książce są roz-
mowy z osobami, które brały udział 
w produkcji. Jednak nie wszyscy 
chcieli, aby ten serial powstał. Nie-
którzy bardzo przeszkadzali. Na 
plan przychodził pan z psem, który 
zajadle szczekał. Wynajmujący lo-
kal do produkcji filmowej złośliwie 
zablokował ekipie dostęp do toa-
let. Notorycznie przyjeżdżała straż 
miejska na kontrole.

„Państwo z kartonu”„Państwo z kartonu”
Serial ten, kręcony komórką, był 
mocno przerysowany. Monika 
przyznała, że teraz żałuje, że zgo-
dziła się na taką kreację. Przyto-
czyła liczne sytuacje, które budziły 
sporne kwestie, np.: w jaki sposób 
w domu powinien wisieć papier toa-
letowy, jak prawidłowo należy myć 
okna, co robi na stole niedopita her-
bata w szklance?

Najnowsza książkaNajnowsza książka
Książka „Ukrainki” to historia, któ-
ra ma dwa oblicza. Jedno to historie 
21 Ukrainek, emigrantek zarobko-
wych. Drugie, to wizerunek nas, 
Polaków. Wypowiadają się tu roz-
mówczynie w sposób szczery aż do 
bólu. W książce przedstawiony jest 
obraz polskiej klasy średniej. Za-
trudniane kobiety mają różny status 
społeczny i zawodowy; jest dzienni-
karka, fryzjerka, księgowa. Wbrew 
pozorom nie są to tylko panie do 
sprzątania. Opisane są w tej książ-
ce rzeczy, o których się nie mówi. 
Deklarujemy np., że tak zdrowo 
się odżywiamy, a zawartość naszej 
lodówki temu zaprzecza. Ukrainki 
opowiadają też, jak są przez nas te-
stowane. I czy same kradną, a jeżeli 
tak, to co.

Kolejny pomysł Moniki Sobień-
-Górskiej na książkę wziął się z ob-
serwacji życia bardzo zamożnych 
ludzi, multimilionerów. Przytoczyła 
m.in.  przykład 14-latki, córki rodzi-
ców, którzy mają wszystko, widzieli 
wszystko, a ich dziecko zmaga się z 
depresją.
– Są niewolnikami własnych pie-
niędzy. Nie mogą nawet zrobić 
zakupów w popularnych sieciów-
kach, nie mogą jeść w podrzędnych 
restauracjach – opowiada pani Mo-
nika.

Pytania do RobertaPytania do Roberta
– Jak się pracuje w reklamie? – za-
pytała publiczność. 
Było to pierwsze poważne doświad-
czenie zawodowe, na I czy II roku 
studiów polonistycznych. Robert 
Górski pracował jako copywriter. 
Poznał życie w korporacji, poczuł 
jak wyglądają relacje zawodowe. 
Cieszył się jednak, gdy odzyskał 
wolność i mógł zacząć podróżować 
z kabaretem po Polsce.
– Czy miał pan jakieś nieprzyjem-
ności ze strony polityków?  Czy 
popsuł pan komuś humor?  Zasuge-
rował pan romans jednemu z polity-
ków, który się oburzył i ostro skry-
tykował serial… – dopytywano. 
– Tak naprawdę chodziło mi o ro-
mans polityczny między Platformą 
a Nowoczesną – wyjaśnia pan Ro-
bert. – Ten polityk źle odczytał moje 
intencje. Serial „Ucho Prezesa” był 
upubliczniany w Internecie, więc 
tak naprawdę sami robiliśmy sobie 
cenzurę. Kilkukrotnie ktoś zespo-
łowi powiedział, że niebezpiecznie 
robić serial o polityce. Jednak na 
konferencjach prasowych praktycz-
nie każdy z Rządu wypowiadał się 
na temat naszego serialu. Niektórzy 
dopytywali się, dlaczego jeszcze go 
nie ma w „Uchu Prezesa”. Udział w 
nim był odbierany jaka pewna reno-
ma dla rządzących polityków.
Który skecz jest według pana naj-
lepszy? Taki top topów?
Według Roberta Górskiego to hi-
storia o gruzińskim studencie Awas. 
Polską wersję skeczu wykonywali 
Piotr Fronczewski oraz Wojciech 
Pszoniak z Kabaretu Pod Egidą. 
Podczas tego spotkania uciążliwie 
dzwonił czyiś telefon. Czyżby zno-
wu ktoś przeszkadzał?....

Kinga MajewskaKinga Majewska
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJECOGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC

o przystąpieniu do sporządzeniao przystąpieniu do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójcazmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca

Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 w związku przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 w związku 
z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247  z późniejszymi zmianami), zawiada-oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247  z późniejszymi zmianami), zawiada-
miam o podjęciu przez Radę Miejską w Grójcu uchwały Nr XXXIX/352/21 z dnia 25 paździer-miam o podjęciu przez Radę Miejską w Grójcu uchwały Nr XXXIX/352/21 z dnia 25 paździer-
nika 2021r., o  przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania nika 2021r., o  przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części miasta Grójca oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny od-przestrzennego części miasta Grójca oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny od-
działywania na środowisko dotyczącej w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania działywania na środowisko dotyczącej w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego.przestrzennego.
Obszar objęty zmianą planu obejmuje działkę nr 2010 położoną przy ul. Zastacyjnej.Obszar objęty zmianą planu obejmuje działkę nr 2010 położoną przy ul. Zastacyjnej.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dostępną na tym etapie postępowania dokumentacją Zainteresowani mogą zapoznać się z dostępną na tym etapie postępowania dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. Piłsudskiego 47, w pokoju 4.sprawy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. Piłsudskiego 47, w pokoju 4.

Wnioski do projektu wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego i do prognozy oddzia-Wnioski do projektu wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego i do prognozy oddzia-
ływania na środowisko można składać w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego ływania na środowisko można składać w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego 

obwieszczenia. obwieszczenia. 
Wnioski mogą być wnoszone:Wnioski mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu,- w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu,
-  ustnie do protokołu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, -  ustnie do protokołu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, 
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifiko-- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifiko-

wanym podpisem elektronicznym.wanym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię , nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię , nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Pisma należy kierować na adres Urzędu Gminy i Miasta, ul. J. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec Pisma należy kierować na adres Urzędu Gminy i Miasta, ul. J. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec 
lub w postaci elektronicznej, na adres email: urzad@grojecmiasto.pl lub przez platformę ePU-lub w postaci elektronicznej, na adres email: urzad@grojecmiasto.pl lub przez platformę ePU-

AP.AP.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gminy i Miasta Grójec.Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gminy i Miasta Grójec.

                         Burmistrz                          Burmistrz 
                                                     Dariusz Gwiazda                                                     Dariusz Gwiazda

Klauzula informacyjnaKlauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo-kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo-
wych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(RODO) podaje się do wiadomości, że administratorem przekazanych danych osobowych jest (RODO) podaje się do wiadomości, że administratorem przekazanych danych osobowych jest 

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec. Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań związanych z Burmistrz Gminy i Miasta Grójec. Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań związanych z 
procedurą sporządzenia planu miejscowego. Podstawę przetwarzania stanowi ustawa z dnia 27 procedurą sporządzenia planu miejscowego. Podstawę przetwarzania stanowi ustawa z dnia 27 

marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się na stronie głównej Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się na stronie głównej 

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy  i Miasta Grójec – https://grojecmiasto.bip.info.plBiuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy  i Miasta Grójec – https://grojecmiasto.bip.info.pl

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJECOGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu  części projektu o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu  części projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy 

GrójecGrójec
 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 3 stycznia  do 3 lutego 2022 r.w dniach od 3 stycznia  do 3 lutego 2022 r.

w siedzibie w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcuw siedzibie w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
ul. J. Piłsudskiego 47,  pok. Nr 4, w godz. od 800 do 1500.ul. J. Piłsudskiego 47,  pok. Nr 4, w godz. od 800 do 1500.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 

z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXII/239/08 Rady z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXII/239/08 Rady 
Miejskiej w Grójcu z dnia 13 października 2008r. o przystąpieniu do Miejskiej w Grójcu z dnia 13 października 2008r. o przystąpieniu do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go obejmującego obszar części gminy Grójec, zmienionej uchwałą go obejmującego obszar części gminy Grójec, zmienionej uchwałą 
Nr XXII/195/16 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 listopada 2016r. w Nr XXII/195/16 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 listopada 2016r. w 
sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/239/08 Rady Miejskiej w Grójcu z sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/239/08 Rady Miejskiej w Grójcu z 
dnia 13 października 2008 roku, zawiadamiam o ponownym wyło-dnia 13 października 2008 roku, zawiadamiam o ponownym wyło-
żeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu żeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części gminy Grójec wraz z pro-zagospodarowania przestrzennego części gminy Grójec wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko (obszar miejscowości Chudowo-gnozą oddziaływania na środowisko (obszar miejscowości Chudowo-
la, Duży Dół, Głuchów, Gościeńczyce, Janówek, Kobylin, Kośmin, Las la, Duży Dół, Głuchów, Gościeńczyce, Janówek, Kobylin, Kośmin, Las 

Lesznowolski, Lesznowola, Mieczysławówka, Mirowice, Podole, Szczę-Lesznowolski, Lesznowola, Mieczysławówka, Mirowice, Podole, Szczę-
sna, Wola Worowska, Worów, Wysoczyn, Zakrzewska Wola i Żyrówek).sna, Wola Worowska, Worów, Wysoczyn, Zakrzewska Wola i Żyrówek).

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w 
trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) będą dostępne również trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) będą dostępne również 
w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu w Biuletynie w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu w Biuletynie 

Informacji Publicznej ( https://grojecmiasto.bip.info.pl).Informacji Publicznej ( https://grojecmiasto.bip.info.pl).
 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego 
rozwiązaniami ( w zakresie części projektu planu objętej ponownym rozwiązaniami ( w zakresie części projektu planu objętej ponownym 
wyłożeniem) odbędzie się w dniu 27 stycznia 2022r. o godzinie 1200 wyłożeniem) odbędzie się w dniu 27 stycznia 2022r. o godzinie 1200 
w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. J. Piłsudskiego 47 – w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. J. Piłsudskiego 47 – 

sala konferencyjna. sala konferencyjna. 

Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu 
sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi 
i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. 
W trosce o bezpieczeństwo Państwa i pracowników, zwracam się z W trosce o bezpieczeństwo Państwa i pracowników, zwracam się z 
uprzejmą prośbą o wcześniejsze zgłoszenie pod numer telefonu 48 uprzejmą prośbą o wcześniejsze zgłoszenie pod numer telefonu 48 

664 30 10 chęci wzięcia udziału w dyskusji publicznej. 664 30 10 chęci wzięcia udziału w dyskusji publicznej. 
Zgodnie z art. 8c i 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i Zgodnie z art. 8c i 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami ( w zakresie przyjęte w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami ( w zakresie 
części projektu planu objętej ponownym wyłożeniem), może wnieść części projektu planu objętej ponownym wyłożeniem), może wnieść 

uwagi. Uwagi mogą być wnoszone:uwagi. Uwagi mogą być wnoszone:
- w formie papierowej na adres: Urząd Gminy i Miara Grójec, ul. J. Pił-- w formie papierowej na adres: Urząd Gminy i Miara Grójec, ul. J. Pił-

sudskiego 47, 05-600 Grójec,sudskiego 47, 05-600 Grójec,
- w postaci elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na - w postaci elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na 
adres mailowy: urzad@grojecmiasto.pl lub przez platformę ePUAP,adres mailowy: urzad@grojecmiasto.pl lub przez platformę ePUAP,

- za pomocą formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Pu-- za pomocą formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej UGiM Grójec https://grojecmiasto.bip.info.plblicznej UGiM Grójec https://grojecmiasto.bip.info.pl

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i 
adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nie-adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nie-

przekraczalnym terminie do dnia 17 lutego 2022 r.przekraczalnym terminie do dnia 17 lutego 2022 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 40, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 40, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 
ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2021 dowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2021 
r., poz. 247 z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonym po-r., poz. 247 z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonym po-
stępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środo-stępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środo-
wisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu planu miejscowego do wisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu planu miejscowego do 

publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja 
sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania prze-sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu. strzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu. 
Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej 

oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko, mogą skła-oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko, mogą skła-
dać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszo-dać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszo-
ne: w formie pisemnej do Burmistrza Gminy i Miasta Grójec na adres ne: w formie pisemnej do Burmistrza Gminy i Miasta Grójec na adres 
Urzędu Gminy i Miasta, ul. J. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, ustnie Urzędu Gminy i Miasta, ul. J. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, ustnie 

do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w 
szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail ema-szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail ema-
il: urzad@grojecmiasto.pl lub przez platformę ePUAP, w nieprzekra-il: urzad@grojecmiasto.pl lub przez platformę ePUAP, w nieprzekra-

czalnym terminie do dnia 17 lutego 2022 r.czalnym terminie do dnia 17 lutego 2022 r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozo-Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozo-

staną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi staną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi 
w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko są rozpatrywane przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec środowisko są rozpatrywane przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec 
w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrze-w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrze-
nie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej nie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej 

na stronie internetowej urzędu https://grojecmiasto.bip.info.plna stronie internetowej urzędu https://grojecmiasto.bip.info.pl
                                                           Burmistrz                                                            Burmistrz 

                                                                        Dariusz Gwiazda                                                                        Dariusz Gwiazda

Klauzula informacyjnaKlauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem da-w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem da-
nych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych nych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) podaje się do wiado-oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) podaje się do wiado-
mości, że administratorem przekazanych danych osobowych jest mości, że administratorem przekazanych danych osobowych jest 

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec. Celem przetwarzania danych jest Burmistrz Gminy i Miasta Grójec. Celem przetwarzania danych jest 
realizacja zadań związanych z procedurą sporządzenia planu miej-realizacja zadań związanych z procedurą sporządzenia planu miej-
scowego. Podstawę przetwarzania stanowi ustawa z dnia 27 marca scowego. Podstawę przetwarzania stanowi ustawa z dnia 27 marca 

2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych znaj-Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych znaj-
duje się na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu duje się na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 

Gminy  i Miasta Grójec – https://grojecmiasto.bip.info.plGminy  i Miasta Grójec – https://grojecmiasto.bip.info.pl

INFORMACJA/KOMUNIKATINFORMACJA/KOMUNIKAT
o Od 17 grudnia 2021r. zaczęła obowiązywać Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady o Od 17 grudnia 2021r. zaczęła obowiązywać Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 

w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, która  reguluje ochronę osób, w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, która  reguluje ochronę osób, 
które dokonują zgłoszeń nieprawidłowości i naruszeń tzw sygnalisty. które dokonują zgłoszeń nieprawidłowości i naruszeń tzw sygnalisty. 

Główną przesłanką do uzyskania statusu sygnalisty jest to, że te informacje na temat naruszeń Główną przesłanką do uzyskania statusu sygnalisty jest to, że te informacje na temat naruszeń 
zostały pozyskane w kontekście związanym z pracą, czyli w sytuacji gdy osoba wykonuje bądź zostały pozyskane w kontekście związanym z pracą, czyli w sytuacji gdy osoba wykonuje bądź 
wykonywała w przeszłości  jakieś działania na rzecz podmiotu, w którym doszło do naruszenia wykonywała w przeszłości  jakieś działania na rzecz podmiotu, w którym doszło do naruszenia 

prawa czy naruszenia aktów wewnętrznych tego podmiotu. prawa czy naruszenia aktów wewnętrznych tego podmiotu. 
Sygnalistą zatem mogą być takie osoby min jak:Sygnalistą zatem mogą być takie osoby min jak:

pracownicy, byli pracownicy, osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej, sa-pracownicy, byli pracownicy, osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej, sa-
mozatrudnieni, wspólnicy, stażyści, wykonawcy, podwykonawcy, dostawcy,  osoby w trakcie mozatrudnieni, wspólnicy, stażyści, wykonawcy, podwykonawcy, dostawcy,  osoby w trakcie 

rekrutacji.rekrutacji.
Wynikającą z Dyrektywy  ochronę stosuje się nie tylko do sygnalistów, ale także do osób, które Wynikającą z Dyrektywy  ochronę stosuje się nie tylko do sygnalistów, ale także do osób, które 

ich wspierają, które można podzielić na 3 grupy:  ich wspierają, które można podzielić na 3 grupy:  
1. po pierwsze - osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia, np. inny pracownik pomagający 1. po pierwsze - osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia, np. inny pracownik pomagający 

przygotować dokumenty dot. nieprawidłowości. . przygotować dokumenty dot. nieprawidłowości. . 
2. Kolejną grupą związaną z sygnalistą, oprócz osób bezpośrednio mu pomagających, są 2. Kolejną grupą związaną z sygnalistą, oprócz osób bezpośrednio mu pomagających, są 

osoby trzecie. Takie, które mogą doświadczyć odwetu czy działań przeciwko nim. Mogą to być osoby trzecie. Takie, które mogą doświadczyć odwetu czy działań przeciwko nim. Mogą to być 
np. współpracownicy, koledzy z działu, w którym pracuje sygnalista, którzy również zostaną np. współpracownicy, koledzy z działu, w którym pracuje sygnalista, którzy również zostaną 

ukarani, gdy wyda się w organizacji, kim był sygnalista. ukarani, gdy wyda się w organizacji, kim był sygnalista. 
3. Trzecia grupa objęta ochroną to podmioty prawne stanowiące własność osoby dokonującej 3. Trzecia grupa objęta ochroną to podmioty prawne stanowiące własność osoby dokonującej 

zgłoszenia bądź takie, dla których ta osoba pracuje czy też jest z nimi w jakiś sposób powią-zgłoszenia bądź takie, dla których ta osoba pracuje czy też jest z nimi w jakiś sposób powią-
zana. Przykładem może być sytuacja, gdy zgłoszenie pochodzi od pracownika kontrahenta-zana. Przykładem może być sytuacja, gdy zgłoszenie pochodzi od pracownika kontrahenta-

-wykonawcy. -wykonawcy. 
Zgodnie z Dyrektywą dziedziny, których zgłaszane naruszenia mogą dotyczyć  to m.in. zamó-Zgodnie z Dyrektywą dziedziny, których zgłaszane naruszenia mogą dotyczyć  to m.in. zamó-
wienia publiczne, kwestie finansowe i podatkowe, bezpieczeństwo produktów, bezpieczeń-wienia publiczne, kwestie finansowe i podatkowe, bezpieczeństwo produktów, bezpieczeń-
stwo transportu, ochrona środowiska, ochrona konsumentów, ochrona danych osobowych.  stwo transportu, ochrona środowiska, ochrona konsumentów, ochrona danych osobowych.  
Sygnalista w związku z dokonaniem zgłoszenia nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie Sygnalista w związku z dokonaniem zgłoszenia nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie 
obowiązku poufności, zniesławienie, naruszenie praw autorskich, naruszenie tajemnicy, w obowiązku poufności, zniesławienie, naruszenie praw autorskich, naruszenie tajemnicy, w 

tym tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, oraz z tym tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, oraz z 
tytułu roszczeń odszkodowawczych na podstawie prawa prywatnego, publicznego lub prawa tytułu roszczeń odszkodowawczych na podstawie prawa prywatnego, publicznego lub prawa 

pracy. Warunkiem jest jednak, żeby istniały uzasadnione podstawy by sądzić, że zgłoszenie pracy. Warunkiem jest jednak, żeby istniały uzasadnione podstawy by sądzić, że zgłoszenie 
jest niezbędne do ujawnienia naruszenia zgodnie z dyrektywą;jest niezbędne do ujawnienia naruszenia zgodnie z dyrektywą;

 W celu  stworzenia kompleksowej regulacji problematyki ujawniania przypadków niepra- W celu  stworzenia kompleksowej regulacji problematyki ujawniania przypadków niepra-
widłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń  i innych osób wspierających lub po-widłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń  i innych osób wspierających lub po-
magających sygnaliście Burmistrz Gminy i Miasta Grójec w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu magających sygnaliście Burmistrz Gminy i Miasta Grójec w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu 

wdrożył do stosowania Procedurę zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony wdrożył do stosowania Procedurę zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony 
osób dokonujących zgłoszeń Zarządzenie Nr WO.0050.175.2021 z 15.12.2021r. osób dokonujących zgłoszeń Zarządzenie Nr WO.0050.175.2021 z 15.12.2021r. 

Procedura:Procedura:
- umożliwia jawne, poufne lub anonimowe dokonywanie zgłoszeń,- umożliwia jawne, poufne lub anonimowe dokonywanie zgłoszeń,

- gwarantuje rzetelne, obiektywne i terminowe sprawdzanie zgłoszeń,- gwarantuje rzetelne, obiektywne i terminowe sprawdzanie zgłoszeń,
- zapewnia ochronę osób dokonujących zgłoszeń i osób z nimi związanych.- zapewnia ochronę osób dokonujących zgłoszeń i osób z nimi związanych.

Wyznaczono osobę do przyjmowania i obsługi zgłoszeń, którą jest Katarzyna Szurgot – audy-Wyznaczono osobę do przyjmowania i obsługi zgłoszeń, którą jest Katarzyna Szurgot – audy-
tor wewnętrzny.tor wewnętrzny.

Zgłoszenia dokonywane mogą być poprzez dedykowane poufne kanały zgłoszeń funkcjonu-Zgłoszenia dokonywane mogą być poprzez dedykowane poufne kanały zgłoszeń funkcjonu-
jące w Urzędzie, w szczególności:jące w Urzędzie, w szczególności:

1) za pomocą poczty elektronicznej na adres:  sygnalista@grojecmiasto.pl 1) za pomocą poczty elektronicznej na adres:  sygnalista@grojecmiasto.pl 
w zaszyfrowanym pliku. Szyfr do pliku należy przekazać osobie wyznaczonej osobiście lub w zaszyfrowanym pliku. Szyfr do pliku należy przekazać osobie wyznaczonej osobiście lub 

telefonicznie na nr tel 48 664 30 91 wew.45;telefonicznie na nr tel 48 664 30 91 wew.45;
2) w formie listownej na adres: Urząd Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego  47, 05-2) w formie listownej na adres: Urząd Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego  47, 05-

600 Grójec , koniecznie  z dopiskiem na kopercie, „zgłoszenie nieprawidłowości",600 Grójec , koniecznie  z dopiskiem na kopercie, „zgłoszenie nieprawidłowości",
3) osobiście lub telefonicznie do pracownika będącego osobą  wyznaczoną  w Urzędzie (nr tel 3) osobiście lub telefonicznie do pracownika będącego osobą  wyznaczoną  w Urzędzie (nr tel 

: 48 664 30 91 wew.45). : 48 664 30 91 wew.45). 
4) poprzez wrzucenie pisma do skrzynki na listy zawieszonej  na ścianie korytarza na parterze 4) poprzez wrzucenie pisma do skrzynki na listy zawieszonej  na ścianie korytarza na parterze 

budynku Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu przy drzwiach  pokoju nr 5. budynku Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu przy drzwiach  pokoju nr 5. 

Oprócz wewnętrznego kanału zgłaszania nieprawidłowości , ustanowionego przez Burmistrza Oprócz wewnętrznego kanału zgłaszania nieprawidłowości , ustanowionego przez Burmistrza 
Gminy i Miasta Grójec, Dyrektywa przewiduje możliwość zgłaszania nieprawidłowości rów-Gminy i Miasta Grójec, Dyrektywa przewiduje możliwość zgłaszania nieprawidłowości rów-

nież dwoma innymi kanałami:nież dwoma innymi kanałami:
- zewnętrznym (do właściwego organu) , lub- zewnętrznym (do właściwego organu) , lub

- w drodze ujawnienia publicznego (w ostateczności, jeśli wcześniej dokonano zgłoszenia - w drodze ujawnienia publicznego (w ostateczności, jeśli wcześniej dokonano zgłoszenia 
wewnętrznego lub zewnętrznego i nie zostały podjęte żadne działania).wewnętrznego lub zewnętrznego i nie zostały podjęte żadne działania).
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Do tego wizyty mistrzów 
olimpijskich i świata, 
takich jak: Tomasz Ma-
jewski (pchnięcie kulą), 

Andrzej Supron (zapasy), Mar-
cin Urbaś (biegi krótkie), Łukasz 
Koszarek (koszykówka), Witold 
Roman (siatkówka), Paweł Janu-
szewski (lekkoatletyka), Wojciech 
Makowski (pływanie) czy Marek 
Plawgo (czterystumetrowiec). Taka 
lista robi wrażenie! I to wszytko w 
Grójeckim Ośrodku Sportu „Ma-
zowsze”.
– Chcieliśmy pokazać, że Grójec 
jest ważnym miejscem na sporto-

Bardzo sportowy rok 2021 w Grójcu!

wej mapie Polski i wybitni spor-
towcy chętnie do nas przyjeżdżają. 
Udało nam się zorganizować za-
równo zajęcia dla dzieci - od tych 
najmłodszych z grójeckich przed-
szkoli, które fantastycznie bawiły 
się podczas Przedszkoliady, jak 
i dla starszych w postaci turnieju 
koszykarskiego 3x3 na grójeckim 
rynku oraz campów z wielkimi 
sportowymi mistrzami – powie-
dział Ireneusz Wojciechowski, dy-
rektor Grójeckiego Ośrodka Sportu 
„Mazowsze”. - Nie zapomnieliśmy 
także o naszych starszych miesz-
kańcach, dla których przygoto-
waliśmy aż 41 bezpłatnych zajęć 
sportowych, m.in. z pilatesu, aqua 
aerobiku, slow joggingu, nordic 
walkingu oraz gimnastyki, specjal-
nie dopasowanych do ich możliwo-
ści fizycznych. Mam nadzieję, że 
również mieszkańcy Grójca uzna-
ją, że nasze miasto sportem stoi i 
będą coraz liczniej dbać o swoją 
kondycję fizyczną – dodał dyrektor 
Wojciechowski.

Turniej 3x3 Turniej 3x3 
STOP SMARFONIZACJI!STOP SMARFONIZACJI!
W pierwszy weekend wakacji po-

Przedszkoliada, Turniej 3x3 STOP SMARTFONIZACJI!,  campy z cyklu Mały Wielki Mistrz, zajęcia dla seniorów w ramach programu Sport Łączy 
Pokolenia, Grójecka Dycha oraz II etap I Narodowego Konkursu Wiedzy o Sporcie dla dzieci i młodzieży oraz mikołajkowy integracyjny Turniej 
Wspaniałych Uczestników  –  tak w skrócie można podsumować sportowy rok w Grójcu.

mieli okazję spróbować swoich 
sił, czy pałkę teleskopową, którą 
trener dotyka zawodnika podczas 
zawodów, sygnalizując mu na-
wrót. Z zainteresowaniem oglą-
dano przywieziony przez niego  
srebrny medal olimpijski.

Sport Łączy Pokolenia!Sport Łączy Pokolenia!
Z kolei Sport Łączy Pokolenia 
to program dedykowany naszym 
seniorom, ale nie tylko! 41 zajęć 
w miesiącach sierpień-grudzień 
to nie tylko aktywność sportowa, 
ale także integracja międzypoko-
leniowa, bo nic tak nie mobilizu-
je, jak babcia czy dziadek, któ-
rzy wspólnie z wnukiem razem 
aktywnie spędzają czas. Wśród 
wspomnianych  zajęć sportowych 
dla seniorów znalazły się takie 
aktywności, jak: slow jogging / 
nordic walking /, aqua aerobic / 
gimnastyka / pilates / integracja 
międzypokoleniowa. 
Sport Łączy Pokolenia to pro-
gram mający na celu aktywizację 
sportową rożnych grup wieko-

wych, ze szczególnym uwzględ-
nienim seniorów, prowadzony w 
ramach Programu Sportowe Wa-
kacje+, finansowanego przez Mi-
nisterstwo Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu.

Grójecka Dycha - już tradycja!Grójecka Dycha - już tradycja!
I w tym roku nie mogło obyć się 
bez legendarnego już grójeckiego 
biegu. W przepiękne niedzielne 
południe, 3 października, odbyła 
się 11. edycja Grójeckiej Dychy. 
Tym razem, z powodu pande-
mii, rywalizacja nie toczyła się 
na ulicach Grójca, ale na bieżni 
koło hali „Spartakus”, na dystan-
sie 5 km. 
Wśród pań zwyciężyła Monika 

Kaczanowska, z kolei wśród pa-
nów bezkonkurencyjny okazał się 
najmłodszy uczestnik biegu - Łu-
kasz Centkowski. Po zakończeniu 
biegów w kategoriach młodzieżo-
wych, a tuż przed biegiem głów-
nym, odbyła się niezwykle wzru-
szająca ceremonia, uhonorowania 
wybitnego mieszkańca Grójca, 
biegacza i pedagoga – Bohda-
na Czachorowskiego. Medal z 

jego podobizną otrzymał każdy 
uczestnik tegorocznej edycji.

Sprawdzian z wiedzy Sprawdzian z wiedzy 
o sporcieo sporcie
Grójec był także gospodarzem 
II etapu Narodowego Konkur-
su Wiedzy o Sporcie dla dzieci i 
młodzieży, nad którym honorowy 
patronat objął burmistrz Grójca 
– Dariusz Gwiazda. W katego-
rii 7-12 lat Mistrzynią Wiedzy o 
Sporcie okazała się Oliwia Ziąb-
ska ze Szkoły Podstawowej nr 6 
w Pruszkowie, zaś w kategorii 
13-18 lat najlepszy był Franciszek 
Gajownik z LO nr 3 w Otwocku. 
Triumfatorka w grupie młodszej 
zdobyła 19 na 30 możliwych 
punktów, a mistrz sportowej wie-
dzy w grupie starszej uzyskał 43 
na 50 punktów. 
II miejsce w kategorii młodszej 
zajął Filip Czaja z PSP nr 6 w Ra-
domsku, uzyskując 15 punktów, 
a na najniższym stopniu podium 
stanęła Alicja Czarnecka z PSP w 
Jedlińsku, również z 15 punkta-
mi na koncie, ale nieco słabszym 
czasem.
W kategorii wiekowej 13-18 lat 
całe podium dla panów; II miej-
sce zajął z 40 punktami Maksy-
milian Biernacki z IV LO w Ty-
chach, a III Maciej Majcher z VI 
LO w Kielcach, który zdobył 38 
punktów.
W komisji konkursowej II etapu, 
który odbył się w hali „Sparta-

kus”, poza burmistrzem Gwiazdą 
i dyrektorem Wojciechowskim, 
zasiedli wybitni sportowcy: To-
masz Majewski, Andrzej Supron 
oraz Witold Roman, a samo wy-
darzenie było także uświetnio-
ne opowieściami z olimpijskich 
aren.
W I etapie zmierzyło się tysiące 
uczestników, odpowiadając na 30 
pytań (młodzież w wieku 7-12) 
oraz 50 pytań (młodzież w wieku 
13-17 lat) w formie testu on-line. 

Turniej Wspaniałych Turniej Wspaniałych 
Uczestników!Uczestników!
Wisienką na torcie był inte-
gracyjny Turniej Wspaniałych 
Uczestników, który zgromadził 
blisko 150 dzieci pełno- i nie-
pełnosprawnych. Każda z 5 dru-
żyn-teamów uzyskała swojego 
team-leadera, którymi byli: lek-
koatleci – Marek Plawgo i Paweł 
Januszewski, zapaśniczka – Kata-
rzyna Krawczyk, wiceburmistrz – 
Jarosław Rupiewicz oraz siatkarz 
– Witold Roman. Byli oni leade-
rami teamów, ale jednocześnie ich 
trenerami. 
Podczas finału zostały zorganizo-
wane zawody sportowe, zawie-
rające elementy m.in. koszyków-
ki, siatkówki, lekkoatletyki oraz 
zręcznościowe. Zwycięski team 
otrzymał Puchar Wspaniałych 
Zwycięzców, a pozostałe zespoły 
Puchary Wspaniałych Uczestni-
ków. Każde dziecko dostało też 
gadżety sportowe, w tym album 
na autografy, który od razu zapeł-
nił się podpisami mistrzów.
Sport osób niepełnosprawnych 
jest ważnym elementem integracji 
osób niepełnosprawnych z ludźmi 
pełnosprawnymi. Sport, w swoim 
założeniu, jest walką, ze swoimi 
słabościami, przełamywaniem ba-
rier, wspólnotą przeżyć i emocji. 
Sport osób niepełnosprawnych 
niesie dodatkowe wartości. Oso-
by niepełnosprawne często to-
czą podwójną walkę, z innymi 
i z samym sobą. Ale jeśli prze-
łamią te bariery, stają się często 
herosami, podziwianymi nawet 
bardziej niż pełnosprawni spor-
towcy.
Zabawy było mnóstwo, a spor-
towi ambasadorzy równie za-
chwyceni, co ich młodsi kole-
dzy-uczestnicy.
A wszystko to w roku 2021, 
roku jubileuszu 30-lecia Gró-
jeckiego Ośrodka Sportu „Ma-
zowsze”.  Nie mówimy jednak 
„dość” – w końcu z trzydziestką 
na karku dopiero się rozkręca-
my.                                    GOS                 GOS

nad 150 dzieci i młodzieży rywa-
lizowało w czterech kategoriach 
wiekowych: do lat 11, 13, 15 oraz 
17 pod hasłem „Stop Smartfoni-
zacji!” w turnieju koszykówki 
3x3. Został także rozegrany tur-
niej kwalifikacyjny do MP 3x3 
open mężczyzn. Nie zabrakło też 
licznych atrakcji i konkursów z 
nagrodami. Największe wrażenie 
zrobił pokaz mistrza świata we 
wsadach do kosza Rafała „Lip-
ka” Lipińskiego. Organizatora-
mi koszykarskiego eventu byli: 
Gmina i Miasto Grójec oraz Gró-
jecki Ośrodek Sportu „Mazow-
sze” wraz z partnerami: Polskim 
Związkiem Koszykówki oraz 
programem firmy Ferrero: Kinder 
Joy of moving.
Koszykarskiemu weekendowi 
przyświecało ważne hasło: STOP 
SMARTFONIZACJI!, by poka-
zać dzieciom i młodzieży szkolnej 
alternatywę, jaką jest ruch i ak-
tywny tryb życia wobec różnego 
rodzaju uzależnień, a zwłaszcza 
tych, które powstały po rocznym 
okresie pandemii. Wszechogar-
niająca smartfonizacja dotyka już 
bowiem najmłodszych. 

Mały Wielki Mistrz!Mały Wielki Mistrz!
W samych campach udział wzię-
ło prawie 200 dzieci, które zosta-
ły na wakacje w naszym mieście. 
Patrząc na frekwencję, ale także 
ich zaangażowanie i uśmiech-
nięte buzie, zajęcia z mistrzami 
przypadły im do gustu. Radości 
nie kryli także sami prowadzący. 
– Zawsze z wielką radością 
uczestniczę w spotkaniach z 
dziećmi i młodzieżą, zwłaszcza, 
kiedy mogę im opowiedzieć o 
moich ukochanych zapasach. 
Grójec pozostawi w mojej pa-
mięci wspaniałe wspomnienia 
uśmiechniętych młodych ludzi, 
którzy z zapałem wykonywali 
nawet najtrudniejsze elementy 
zapaśniczego rzemiosła – powie-
dział Andrzej Supron, wicemistrz 
olimpijski, wielokrotny medalista  
mistrzostw świata i Europy w za-
pasach.
Ogromne wrażenie  na uczestni-
kach zrobił camp pływacki, który 
poprowadził Wojciech Makow-
ski, niewidomy pływak, wice-
mistrz olimpijski z Rio de Jane-
iro. Wojtek pokazał uczestnikom 
campu kilka elementów wyposa-
żenia niewidomego pływaka, ta-
kich, jak zaciemnione okularki, w 
których młodzi adepci pływania 

fot. GOS

fot. GOS
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Wystartowała dziewiąta 
edycja Plebiscytu na 
Sportowca i Trenera Grójca. 
Patronat medialny sprawuje 
„Życie Grójca”.

Podobnie jak w latach 
poprzednich, plebiscyt 
organizowany przez 
lokalny portal Gro-

jec24.net, został podzielony 
na trzy etapy. W pierwszym 
z nich zbierane są zgłoszenia 
kandydatów. W styczniu uru-
chomiony zostanie specjalny 
formularz, w którym znajdą się 
wszyscy zgłoszeni kandydaci. 
Trzej kandydaci z każdej ka-
tegorii, którzy otrzymają naj-
większą liczbę głosów, przejdą 
do trzeciego, ostatniego etapu. 
W nim, również za pomocą 
elektronicznego formularza, 
Internauci głosować będą na 
najpopularniejszego sportow-
ca i trenera 2021 roku.
Kandydatów wskażą lokalne 
kluby sportowe, stowarzysze-
nia oraz mieszkańcy. Ci ostat-
ni mogą to robić do 9 stycznia 
za pośrednictwem formularza 
zgłoszeniowego, znajdujące-
go się na stronie internetowej 

Kto sportowcem, a kto trenerem roku?

Szachowe Życie GrójcaSzachowe Życie Grójca  
Kolejne świetne występy grójeckich szachistówKolejne świetne występy grójeckich szachistów

niorów w Szachach Szybkich. W niorów w Szachach Szybkich. W 
grupie dziewcząt do lat 11 bardzo grupie dziewcząt do lat 11 bardzo 
dobre zawody rozegrały dwie re-dobre zawody rozegrały dwie re-
prezentantki grójeckiego klubu. prezentantki grójeckiego klubu. 
Hanna Łoboda zdobyła brązowy Hanna Łoboda zdobyła brązowy 
medal, a Wiktoria Rusinowska medal, a Wiktoria Rusinowska 
uplasowała się tuż za podium na uplasowała się tuż za podium na 
4 miejscu. W grupie do lat 9 za-4 miejscu. W grupie do lat 9 za-
grał sześcioletni Wojtek Łoboda. grał sześcioletni Wojtek Łoboda. 
Nasz zawodnik zajął wysokie 16 Nasz zawodnik zajął wysokie 16 
miejsce na 68 uczestników, mie-miejsce na 68 uczestników, mie-
rząc się w większości partii ze rząc się w większości partii ze 
starszymi o 3 lata rywalami! W starszymi o 3 lata rywalami! W 
połączonych grupach do lat 15 i połączonych grupach do lat 15 i 
18 wystąpił Michał Smętek, któ-18 wystąpił Michał Smętek, któ-
ry przed zawodami postanowił ry przed zawodami postanowił 
zmienić barwy klubowe. Michał zmienić barwy klubowe. Michał 
zasilił szeregi utytułowanej sto-zasilił szeregi utytułowanej sto-
łecznej drużyny, UKS Czternastki łecznej drużyny, UKS Czternastki 
Warszawa, drużynowych wice-Warszawa, drużynowych wice-
mistrzów Polski Juniorów z 2020 mistrzów Polski Juniorów z 2020 
roku. Grójczanin rozegrał wspa-roku. Grójczanin rozegrał wspa-
niałe zawody, uzyskując 7,5 pkt w niałe zawody, uzyskując 7,5 pkt w 
8 partiach, czym przypieczętował 8 partiach, czym przypieczętował 
swoje zwycięstwo w zawodach. swoje zwycięstwo w zawodach. 

Oficjalnie Michał został, tak jak Oficjalnie Michał został, tak jak 
rok temu, mistrzem Mazowsza do rok temu, mistrzem Mazowsza do 
lat 15, ale wyprzedził równocze-lat 15, ale wyprzedził równocze-
śnie wszystkich zawodników z śnie wszystkich zawodników z 
kategorii do lat 18!kategorii do lat 18!
Kilka tygodni później, 11 grudnia Kilka tygodni później, 11 grudnia 
w Warszawie miały miejsce Indy-w Warszawie miały miejsce Indy-
widualne Mistrzostwa Mazowsza widualne Mistrzostwa Mazowsza 
w Szachach Błyskawicznych Ju-w Szachach Błyskawicznych Ju-
niorów oraz Szybkich Przedszko-niorów oraz Szybkich Przedszko-
laków. Hanna Łoboda wywalczy-laków. Hanna Łoboda wywalczy-
ła wicemistrzostwo Mazowsza ła wicemistrzostwo Mazowsza 
w grupie dziewcząt do lat 11! w grupie dziewcząt do lat 11! 
Wiktoria Rusinowska ponownie Wiktoria Rusinowska ponownie 
uplasowała się tuż za podium na uplasowała się tuż za podium na 
4 miejscu. W grupie do lat 15 4 miejscu. W grupie do lat 15 
swoją hegemonię na Mazowszu swoją hegemonię na Mazowszu 
potwierdził po raz kolejny Michał potwierdził po raz kolejny Michał 
Smętek, wygrywając drugi rok z Smętek, wygrywając drugi rok z 
rzędu! W Mistrzostwach Mazow-rzędu! W Mistrzostwach Mazow-
sza Przedszkolaków w grupie do sza Przedszkolaków w grupie do 
lat 6 bardzo dobry turniej rozegrał lat 6 bardzo dobry turniej rozegrał 
Wojtek Łoboda, kończąc zawody Wojtek Łoboda, kończąc zawody 
z brązowym medalem!z brązowym medalem!

Adam LasotaAdam Lasota

W W dniach 16-17 paź-dniach 16-17 paź-
dziernika w II Mi-dziernika w II Mi-
strzostwach Sza-strzostwach Sza-
chowej Dwójki, chowej Dwójki, 

klubu z Grodziska Mazowiec-klubu z Grodziska Mazowiec-
kiego wziął udział wracający do kiego wziął udział wracający do 
aktywnej gry po długiej przerwie aktywnej gry po długiej przerwie 
Marcin Sokołowski. Forma na-Marcin Sokołowski. Forma na-
szego zawodnika była oczywiście szego zawodnika była oczywiście 
wielką niewiadomą, tym bardziej wielką niewiadomą, tym bardziej 
cieszy jego ostateczny sukces. cieszy jego ostateczny sukces. 
Marcin na dystansie 7 rund zgro-Marcin na dystansie 7 rund zgro-
madził 5,5 punktu i zajął ex aequo madził 5,5 punktu i zajął ex aequo 
pierwsze miejsce. W takich sytu-pierwsze miejsce. W takich sytu-
acjach w turniejach szachowych o acjach w turniejach szachowych o 
ostatecznej pozycji zawodnika de-ostatecznej pozycji zawodnika de-
cyduje system Buchholza, który cyduje system Buchholza, który 
zlicza sumę punktów uzyskanych zlicza sumę punktów uzyskanych 
przez przeciwników. Tym razem przez przeciwników. Tym razem 
dodatkowa wartościowość okaza-dodatkowa wartościowość okaza-
ła się odrobinę wyższa na korzyść ła się odrobinę wyższa na korzyść 
zawodniczki, z którą pierwsze zawodniczki, z którą pierwsze 
miejsce podzielił Marcin i mimo miejsce podzielił Marcin i mimo 
tego, że w bezpośrednim poje-tego, że w bezpośrednim poje-
dynku w ostatniej rundzie nasz dynku w ostatniej rundzie nasz 
reprezentant zwyciężył, musiał reprezentant zwyciężył, musiał 
zadowolić się drugą lokatą.zadowolić się drugą lokatą.
W ten sam weekend w turnieju W ten sam weekend w turnieju 
klasyfikacyjnym w Ursusie grał klasyfikacyjnym w Ursusie grał 
Michał Smętek. Grójczanin le-Michał Smętek. Grójczanin le-
gitymował się najniższym ran-gitymował się najniższym ran-
kingiem międzynarodowym w kingiem międzynarodowym w 
zawodach, co stwarzało idealne zawodach, co stwarzało idealne 
okoliczności do zarabiania kolej-okoliczności do zarabiania kolej-
nych oczek rankingowych. Mi-nych oczek rankingowych. Mi-
chał odnotował kolejny bardzo chał odnotował kolejny bardzo 
dobry start, uzyskując 3,5 punktu dobry start, uzyskując 3,5 punktu 
z 5 partii, co dało mu pierwsze z 5 partii, co dało mu pierwsze 
dzielone miejsce. Kolejny raz dzielone miejsce. Kolejny raz 
dodatkowa wartościowość nie dodatkowa wartościowość nie 
była szczęśliwa dla naszego za-była szczęśliwa dla naszego za-
wodnika i ostatecznie zajął dru-wodnika i ostatecznie zajął dru-
gą lokatę, co wynagrodził sobie gą lokatę, co wynagrodził sobie 
pokaźnym, najwyższym spośród pokaźnym, najwyższym spośród 
wszystkich uczestników przyro-wszystkich uczestników przyro-
stem rankingu.stem rankingu.
Miesiąc później, 21 listopada w Miesiąc później, 21 listopada w 
Warszawie odbyły się Indywidu-Warszawie odbyły się Indywidu-
alne Mistrzostwa Mazowsza Ju-alne Mistrzostwa Mazowsza Ju-

W poprzednim wydaniu "ŻG" skupiliśmy się na występie Hanny Łobody w Półfinałach 
Mistrzostw Polski. Tym razem nadrabiamy zaległości, donosząc o najlepszych startach 
grójczan z ostatnich dwóch miesięcy.

Program powszechnej nauki 
pływania był adresowany do 
uczniów szkół podstawowych z 
klas I – III. 

Zajęcia na basenie od-
bywały się od maja do 
grudnia, z wyłączeniem 
okresu wakacyjnego.

Pozalekcyjne zajęcia sportowe: 
dojazd autobusem, pobyt na base-
nie i 20 lekcji pływania dla każde-
go ucznia były bezpłatne. Środki 
finansowe na ten cel zostały po-
zyskane z Ministerstwa Sportu. 
Zatrudnienie znalazło pięciu in-
struktorów nauki pływania.
- Program lekcji pływania wpi-
suje się w strategię oświatową, 
którą konsekwentnie realizujemy 
w naszej gminie – mówi Monika 
Kozłowska, naczelnik Wydzia-
łu Edukacji w Urzędzie Gminy i 
Miasta Grójec. – Nasi uczniowie 
z klas 4-8 mają zajęcia w ramach 
wychowania fizycznego  na ba-
senie. Jako gmina zapewniamy 
dojazdy i  korzystanie z pływalni 
z dochodów gminy. Dodatkowo 
w  tym roku pozyskaliśmy środki 
finansowe z Ministerstwa Sportu 
przy wsparciu Unii Związków 
Sportowych Warszawy i Ma-
zowsza na lekcje pływania dla 
najmłodszych, czyli dzieci z klas 
1-3. Zależy nam szczególnie na 
upowszechnianiu aktywności fi-

zycznej wśród dzieci i młodzie-
ży, profilaktyce uzależnień i wad 
postawy. Dlatego zamierzamy 
kontynuować program także w 
następnym roku. 
W tym roku Gmina Grójec otrzy-
mała tytuł Wizjonera Oświaty. To 
efekt szerokorozumianych działań 
na polu edukacji. Oprócz zajęć ba-
senowych, realizowany jest pro-
gram zajęć z gimnastyki korekcyj-
nej dla przedszkolaków i klas „0”, 
prowadzone są klasy: dwujęzycz-
na i sportowa, a także klasy uspor-
towione. Wprowadzono dodatko-
we zajęcia z matematyki i języka 
obcego. Od dwóch lat są organizo-
wane półkolonie letnie i zimowe. 
A od stycznia 2022 r. będą prowa-
dzone we wszystkich placówkach 
szkolnych zajęcia profilaktyczno 
– sportowe pod nazwą „Uzależnij 
się od sportu”. Trwają przygoto-
wania do założenia Samorządo-
wej Szkoły Muzycznej I stopnia. 
Następuje systematyczna infor-
matyzacja i cyfryzacja placówek 
oświatowych. 
Te wszystkie działania są moż-
liwe dzięki zaangażowaniu pra-
cowników  Urzędu Gminy, dy-
rektorów szkół i przedszkoli, 
Gminnej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych, 
Grójeckiego Ośrodka Sportu i 
innych jednostek gminnych.

UGiMUGiM

135 uczniów z Gminy Grójec 
wzięło udział w programie 

Umiem Pływać

www.grojec24.net/plebiscyt-
zgloszenie.html. 
Tradycyjnie, patronat nad 
plebiscytem objął Burmistrz 
Gminy i Miasta Grójec, Da-
riusz Gwiazda, który ufunduje 
statuetki dla laureatów. Nato-
miast, po raz pierwszy oficjal-
nym partnerem konkursu zo-
stał Grójecki Ośrodek Sportu 
„Mazowsze”. Do rąk zwycięz-

ców trafią nagrody w postaci 
karnetów na krytą pływalnię 
Wodnik o wartości 500 zł.  
Przypomnijmy, iż laureatami 
poprzedniej edycji plebiscytu 
zostali przedstawiciele klubu 
koszykarskiego MKS Grójec 
– Antoni Longin Marciński 
(sportowiec roku) i Ireneusz 
Juraszewski (trener roku).

Mateusz AdamskiMateusz Adamski
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