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OD BURMISTRZA

Nie zwalniamy tempa!

BURMISTRZ  
DARIUSZ GWIAZDA

Szanowni Państwo,

tempo działań zmieniających Gminę i Miasto 
Grójec nie słabnie. W tym miesiącu udało się 
podpisać umowę na długo zapowiadaną rozbu-
dowę i przebudowę Publicznej Szkoły Podstawo-
wej im. Bajkopisarzy Świata w Lesznowoli. Pro-
jekt powstał w wyniku mojej współpracy z Radą 
Rodziców i dyrektor Szkoły Beatą Werpachow-
ską. To kolejny krok w rozwoju  placówek oświa-
towych w Gminie Grójec, na który od lat cze-
kali nasi uczniowie, nauczyciele i obsługa szkół 
– jest to druga największa inwestycja w dzie-
dzinie oświaty realizowana w tej kadencji. Pro-
gram rządowy „Polski Ład” stał się dla nas nie-
powtarzalną okazją do wykonania tego zadania, 
ponieważ przyznane wsparcie wynosi aż 5 mln 
zł, przy czym jego całkowita wartość to ponad 8 
mln zł. Prace rozpoczną się jeszcze w tym mie-
siącu, a na efekt końcowy trzeba będzie pocze-
kać do 1 września 2024 roku, na kiedy to zapla-
nowano zakończenie prac i oddanie nowej części 
szkoły do użytku. 
Ostatnie tygodnie to również gorące dyskusje 
na temat projektowanej autostrady A50 i „wa-
riantów kolejowych” szprychy Baranów War-
ka z przystankiem w Grójcu. A50 ma stanowić 
południowy odcinek „ringu” warszawskiego. 
Zaproponowane „warianty” spotkały się z kry-
tyką wśród mieszkańców północnych miejsco-
wości gminy Grójec, którzy wykazują szczegól-
ną więź z terenami, na których żyją od lat lub 
wybrali je niedawno jako swoje spokojne miejsce 
do życia. Stojąc w obronie interesu społecznego 
mieszkańców Gminy Grójec i nie znając dalsze-
go wschodniego przebiegu od węzła na S7 oraz 
mając na uwadze wcześniejsze zapowiedzi omi-
nięcia naszej gminy przez A50 i powrotu do ko-
rytarza A2 zaprojektowanego w końcu lat 90., 
wyrażam stanowczy sprzeciw wobec wszystkich 
wyznaczonych wariantów drogowych oraz kole-
jowych. Więcej na ten temat można przeczytać w  
stanowisku opublikowanym na www.grojecmia-
sto.pl oraz na Facebooku. 
Czas lutego i marca to coroczne zebrania spra-
wozdawcze, podczas których jednostki Ochotni-
czych Straży Pożarnych (Gościeńczyce, Grójec, 
Kośmin, Mirowice, Pabierowice, Zalesie) prezen-
tują swoje dokonania w minionym roku oraz pla-
ny na nadchodzące miesiące 2023 roku. Dziękuję 
Druhom za nieocenione zaangażowanie w roz-
wój jednostki, przychylność, wielką życzliwość, 
zrozumienie, a także wsparcie w realizacji zadań 
związanych z bezpieczeństwem mieszkańców 
Gminy i Miasta Grójec, również podczas pande-
mii COVID-19. Doceniam ogromny trud i pracę, 
jaką wkładacie każdego dnia w ratowanie życia 
ludzkiego i w walkę z żywiołem. Niech wypraco-
wane społeczne uznanie i zaufanie będą powo-
dem osobistej dumy i satysfakcji każdego z was. 

                   Burmistrz Gminy i Miasta Grójec 
      Dariusz Gwiazda
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Walne zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grójcu 
W sobotę, 11 marca,  w naszej 
jednostce odbyło się Walne 
Zebranie sprawozdawcze za rok 
2022. Uroczystego otwarcia 
zebrania dokonał prezes 
Zarządu Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Grójcu, Sławomir 
Maroszek. Na początku 
uczczono minutą ciszy druhów, 
którzy odeszli na wieczną 
służbę: Pawła  Wasążnika i 
Jarosława Wojtczaka.

Na przewodniczące-
go Zebrania wybrano 
Henryka Jaworskiego 
– Honorowego Prezesa 

jednostki, a  na protokolanta Justy-
nę Wojtczak – sekretarza Zarządu. 
Powołano dwie komisje:  uchwał 
i wniosków (Kinga Osińska, Mag-
dalena Kaleta i Maciej Dzwonkow-
ski) oraz mandatową (Małgorzata 
Wieczorek, Klaudia Reszka i Eryk 
Cieślak). 

SPRAWOZDANIA 

Sprawozdania przedstawili: pre-
zes Sławomir Maroszek, skarbnik 
Bogusław Głogowski, przewodni-
cząca komisji rewizyjnej  Barbara 

Orman, naczelnik Michał Maro-
szek, kapelmistrz Aleksander No-
galski. Mówiono o planach na rok 
2023.  Zebrani udzielili jednogło-
śnie absolutorium Zarządowi za 
okres sprawozdawczy.  Burmistrz 
Dariusz Gwiazda przekazał na ręce 
prezesa podziękowanie za rozwój 
jednostki oraz działalność na rzecz 
bezpieczeństwa mieszkańców 
Gminy i Miasta Grójec. 

WYJAZDY, WYJAZDY!

W ramach podziękowania za zaan-
gażowanie w działania ratownicze 
dwunastu najczęściej wyjeżdżają-
cych do akcji strażaków uhonoro-
wano statuetką okolicznościową, 
którą wręczyli:  prezes OSP Sławo-
mir Maroszek, burmistrz Dariusz 
Gwiazda oraz komendant Powia-
towy PSP mł. bryg. Marcin Błoński.
Rok 2022, ujmując rzecz w skrócie, 
był dla naszych  druhen  i druhów 
rokiem wytężonej pracy. Odnoto-
wano 368 wyjazdów, co stanowi re-
kord jednostki i najwyższą liczbę 
w powiecie. To, że zawsze jesteśmy 
dyspozycyjni, jest  zasługą 32 stra-
żaków będących w stałej gotowości 
wyjazdowej. 

WSPANIAŁA MŁODZIEŻ

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, 
tak często chwalona, przy różnych 
okazjach, przez gości,  to kluczowy 
element naszej jednostki. 
W minionym roku swoje żagle bar-
dzo mocno rozwinęła Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta,  z dnia na dzień roz-
rastająca  się w siłę i powiększająca 
swoje grono o nowych muzyków.
Kładziemy nacisk na  wychowanie i 
edukowanie młodzieży, co przynosi 
doskonały efekt. Posiadamy najlicz-
niejszą Młodzieżową Drużynę Pożar-
niczą w regionie. W ramach podzięko-
wania opiekunowie zaangażowani w 
proces dydaktyczny zostali uhonoro-
wani statuetką okolicznościową, którą 
wręczyli: prezes OSP Sławomir Maro-
szek, poseł na Sejm RP Mirosław Ma-
liszewski oraz wicestarosta Jolanta 
Sitarek.

SPORT

Rok 2022 był również rokiem spor-
tu za sprawą zawodów sportowo-po-
żarniczych, które przeprowadzono  
na szczeblu gminnym, powiatowym, 
a także strefowym. Dzięki doskona-
łym wynikom nasza drużyna damska 

reprezentować będzie powiat grójecki 
w finale województwa mazowieckie-
go. W ramach podziękowania wszyscy 
strażacy biorący udział w zawodach 
uhonorowani zostali pucharem oko-
licznościowym, który wręczyli: prezes 
OSP Sławomir Maroszek, burmistrz 
Dariusz Gwiazda oraz przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Karol Biedrzycki.

DZIĘKUJEMY I 
OBIECUJEMY 

Dziękujemy wszystkim strażakom za 
bardzo dobrą frekwencję na Walnym 
Zebraniu oraz gościom za przybycie 
i miłe słowa skierowane w naszym 
kierunku. 

Dziękujemy za  wsparcie okazane nam 
w 2022 r., pochodzące  z budżetów: 
państwa, gminy Grójec, województwa 
mazowieckiego, Państwowej Straży 
Pożarnej, a także od sponsorów i dar-
czyńców. To właśnie dzięki otrzyma-
nym środkom finansowym możemy 
kupować niezbędny sprzęt do ratowa-
nia życia i mienia ludzkiego, a także 
wyposażenie osobiste strażaków. 
Ze swojej strony obiecujemy w dal-
szym ciągu dbać o bezpieczeństwo 
mieszkańców gminy Grójec oraz po-
wiatu grójeckiego, a także brać czyn-
ny udział w życiu kulturalnym naszej 
małej ojczyzny.

        
          OSP GRÓJEC

Strażacy z Kośmina mają 
nowy wóz!
Nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Scania 
P380 pozyskany z zasobów Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej, który dotychczas służył strażakom z KP PSP w Grójcu, 
trafił w czwartek, 16 marca 2023, do Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kośminie.

– Wóz z pewnością usprawni działania gaśnicze i ratownicze, 
a przede wszystkim zwiększy poczucie bezpieczeństwa 
mieszkańców. Wzbogacenie jednostki o samochód strażacki 
to dobra okazja, aby podziękować za trud, jaki nasi strażacy 
wkładają w służbę, niejednokrotnie ryzykując własne zdrowie 
i życie, aby ratować innych. Ponadto tworzycie godną podziwu 
i naśladowania społeczność, serdeczne gratulacje! –napisał 
burmistrz Dariusz Gwiazda na swoim Facebooku. 

Materiały prasowe Urzędu Gminy i Miasta Grójec                               
(fot. Agata Matulka)
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Gmina Grójec z własnymi liniami autobusowymi!
Pod koniec minionego roku Gmina 
Grójec została objęta dopłatą 
na połączenia autobusowe na 
rok 2023. Zwiększenie oferty 
przewozowej stało się możliwe 
dzięki dofinansowaniu z rządowej 
dotacji z Funduszu Rozwoju 
Przewozów Autobusowych. 
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec 
Dariusz Gwiazda zdecydował się 
na uruchomienie w 2023 roku 
9 nowych linii autobusowych 
(łącznie z linią z roku 2022 
do Falęcina jest ich 10), które 
ułatwią życie mieszkańcom 
wykluczonym komunikacyjnie. 
Kursy są realizowane minibusami. 
Dopłaty z budżetu gminy wynoszą 
10-30%.

Linie grójeckiej komunikacji 
miejskiej, które obsługuje PKS 
Grójec, to:

1) Nr linii 11 GRÓJEC-SŁOMCZYN
2) Nr linii 162 GRÓJEC-ŁOŚ przez 
Prażmów i Lesznowolę

3) Nr linii 550 GRÓJEC-GRÓJEC przez 
Bikówek i Szczęsną
4) Nr linii 551 GRÓJEC-GRÓJEC przez 
Bikówek i Szczęsną
5) Nr linii 552 GRÓJEC-GRÓJEC przez 
Mirowice i Gościeńczyce
6) Nr linii 553 GRÓJEC-GRÓJEC przez 
Grudzkowolę, Piekiełko i Kępinę
7) Nr linii 554 GRÓJEC-PAMIĄTKA 
przez Szczęsną, Głuchów i Podole
8) Nr linii 555 GRÓJEC-GRÓJEC przez 
Żyrówek
9) Nr linii 556 GRÓJEC-GRÓJEC przez 
Kępinę i Wólkę Turowską
10) Nr linii 160 GRÓJEC-FALĘCIN 
Szczególne zainteresowanie wśród 
mieszkańców powinna wzbudzić linia 
162, której trasa przebiega przez miasto 
i można nią dojechać do ZUS, Szkoły nr 
1, na nowe osiedle przy ul. Sienkiewi-
cza, do ogródków działkowych „Eden”, 
na osiedle Trakt Królewski, pływalnię, 
Policję, do sklepu Biedronka przy ul. 
Mogielnickiej, na cmentarze, do LO czy 
Zespołu Szkół Głuszec-Grójec. Ta sama 
linia umożliwia połączenie lokalne 

aż do Prażmowa i Łosia, co skutku-
je możliwością przesiadki w war-
szawskie połączenie podmiejskie L17 
Prażmów-Piaseczno. 
Z kolei linia autobusowa nr 11 to kom-
fortowe autobusowe połączenie nie-
dzielne z giełdą w Słomczynie.
Również ceny biletów zachęcają do po-
dróży linią 11 oraz 162: cena biletu Gró-
jec-Słomczyn – 5 zł, cena biletu po Grój-
cu niezależnie od długości trasy - 2 zł, 
zaś cena biletu poza Grójcem to 4 zł.
– Skomunikowane miasto to przyja-
zne miasto. Od wielu lat mieszkańcy 
domagali się powstania komunikacji 
miejskiej i wreszcie możemy ogłosić, że 
zrobiliśmy to. Jedna z dziewięciu nowo 
powstałych linii autobusowych ma 
charakter linii miejskiej i mamy nadzie-
ję, że spełni oczekiwania mieszkańców 
Grójca, ułatwiając im komunikację w 
samym mieście, jak również na tere-
nie gminy. Dla uruchomienia nowych 
linii w tych częściach gminy, które do 
tej pory nie były uwzględnione w siat-
ce połączeń, konieczne było utworzenie 

nowych przystanków. Szczegółowe 
informacje o liniach, ich lokalizacji i o 
przebiegu tras można znaleźć na stro-
nie internetowej miasta www.grojec-
miasto.pl w zakładce „Komunikacja 
miejska” – zapowiada burmistrz Da-
riusz Gwiazda.
– To dopiero początek, w planach mamy 
kolejne trasy i połączenia, na pewno nie 

wycofamy się z rozwijania tego projek-
tu. Mamy nadzieję, że za kilka lat będzie 
można dojechać komunikacją publicz-
ną do szkoły, urzędu, szpitala, firmy z 
każdego zakątka miasta oraz większo-
ści sołectw – zapewnia zastępca burmi-
strza Jarosław Rupiewicz.

UGIM

Umowa podpisana! Ruszyła rozbudowa 
szkoły w Lesznowoli
W poniedziałek, 13 marca, burmistrz Dariusz 
Gwiazda podpisał  umowę na rozbudowę i 
przebudowę Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Bajkopisarzy Świata w Lesznowoli z 
wykonawcą – Przedsiębiorstwem Produkcyjno-
Usługowo-Handlowym „WOMAX” Marek 
Wosztyl. Prace budowlane już wystartowały. 

Planowana jest rozbudowa tzw. nowej części 
budynku o dwie kondygnacje, nowe sale 
edukacyjne oraz sale lekcyjne, zaplecze 
sal, węzeł sanitarny na każdym poziomie, 

pokój nauczycielski. W jednej z kondygnacji 
powstanie sala gimnastyczna, węzeł sanitarno-
szatniowy oraz klatka schodowa i winda. We 
wnętrzu starej części budynku zaplanowano przebudowę części przedszkolnej. Stara część szkoły z nową 
będzie połączona dzięki zaprojektowanemu  łącznikowi.  Rozbudowę istniejącego budynku zaprojektowano w 
technologii tradycyjnej w systemie ścian murowanych usztywnionych słupami żelbetonowymi, ze stropami 
w technologii żelbetonowej, ze skośnym dachem pokrytym blachą.

Realizacja tej inwestycji, ze względu na rosnącą liczbę uczniów i ich potrzeby, jest jednym z priorytetów 
gminy Grójec 

Program Polski Ład stał się dla nas niepowtarzalną okazją do realizacji tak ważnych i długo wyczekiwanych 
dla naszej społeczności zadań. Wsparcie w ramach tego programu wynosi aż 5 mln zł.

             MATERIAŁY PRASOWE URZĘDU GMINY I MIASTA GRÓJEC 
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Tak świętowali i przygotowywali się do świąt nasi przodkowie 
PRZYGOTOWANIA DO 
WIELKANOCY ZACZYNAŁY 
SIĘ JUŻ W ŚRODĘ 
POPIELCOWĄ. TEN DZIEŃ 
ROZPOCZYNAŁ NIE TYLKO 
DUCHOWE OCZYSZCZENIE 
PRZED NAJWAŻNIEJSZYMI 
KATOLICKIMI ŚWIĘTAMI. 
W DAWNEJ POLSCE 
JUŻ OD POPIELCA 
PRZYGOTOWYWANO PISANKI.

„Bo cóż by to były za Święta bez kra-
szonych jaj?” - pytała retorycznie Zofia 
Kossak w „Roku polskim” wydanym 
po raz pierwszy w 1955 r. Wybitna pi-
sarka była związana z Grójecczyzną 
przez  małżeństwo z literatem Zyg-
muntem Szatkowskim z Pabierowic. 
„Do niedawna każda z ziem polskich 
posiadała własny styl pisanek, zwa-
nych także kraszankami. Drobne 
różnice barwy i rysunku pozwalały 
nieomylnie poznać, skąd dany okaz 
pochodzi” – pisała. 

TAJEMNICA PISANIA 
JAJEK 

Malowanie jajek dawnym sposobem, 
czyli drewienkiem maczanym w roz-
puszczonym wosku i barwienie  szla-
chetnymi barwnikami roślinnymi 
trwało wiele godzin. 
– Praca ta wymagała nie lada zręcz-
ności i – powiedzmy otwarcie – talen-
tu. Kompozycja była w głowie. Na bia-
łej skorupie jajka nie znaczył się żaden 
ślad – pisała i zdradzała tajniki zdobie-
nia. – Dziewczyna pokrywała woskiem 
płaszczyzny mające w przyszłości pozo-
stać białymi i zanurzała jajko w barwni-
ku żółtym. Po wysuszeniu, pokrywała 
woskiem to, co miało zostać żółte, i gdy 
włożyła pisankę do roztworu czerwone-
go, otrzymywała już trójkolorowy wzór, 
biało-żółto-czerwony. Niesyta efektu, 
zakładała woskiem to, co powinno było 
pozostać czerwone, i kładła jajko do roz-
tworu niebieskiego, zielonego i tak dalej. 
Zakończeniem żmudnej pracy było go-
towanie jajka w brezylii, korzeniu far-
biarskim wypełniającym wszystkie nie 
pokryte dotąd woskiem płaszczyzny 
jajka głębokim granatowym kolorem. 
To było tło, od którego cudnie odbijały 
barwy.

Z MEZOPOTAMII PRZEZ 
PERSJĘ DO POLSKI

Zwyczaj robienia pisanek ma ponad 5 
tysięcy lat. Narodził się w sumeryjskiej 
Mezopotamii, skąd został spopularyzo-
wany w basenie Morza Śródziemnego. 

Ornament na pisankach miał narodzić 
się w Persji, czyli we współczesnym Ira-
nie, kiedy ten kraj nie był jeszcze islam-
ski. Ale wróćmy na polskie ziemie.
– Najkunsztowniejsze były pisanki hu-
culskie, pokryte drobnym ornamentem 
przypominającym mozaikę. Za naj-
piękniejsze uchodziły (i słusznie) kra-
szanki podolskie, pochodzące z okolic 
Kamieńca lub Jarmoliniec. Wszędzie 
zaś, na Podolu, Polesiu, Mazowszu, 
wzór i rodzaj pisanek nie ulegały zmia-
nie. Każdy rysunek posiadał swą nazwę, 
był hieratyczny, zastygły od wieków – 
wskazuje Zofia Kossak.

PISANKI W TRUMNIE 

Śmierć jest nieodłącznym elementem 
życia. Od tej prawdy nie uciekali nasi 
przodkowie. Wiedzieli, że musi nadejść 
dramatyczny moment, w którym nić 
żywota zostanie przecięta. 
– Wśród barwnych pisanek podol-
skich wyróżniał się typ kraszanki jed-
nolicie ciemnej, pokrytej białym ry-
sunkiem podobnym do greckiego 
meandra, podobnie jak meander wy-
rażającym ruch fal – nieskończoność. 
Ten skromny wzór bez początku i koń-
ca, obiegający jajko kilkakrotnie, zwano 
śmiertelnym, a ozdobione nim pisan-
ki przechowywano od świąt do świąt, 
by w razie zgonu w rodzinie włożyć je 
umarłemu do trumny – pisze autorka 
„Roku polskiego”. 

NIEDZIELA PALMOWA 

Najmocniej w Wielkanoc wprowa-
dza nas ostatni tydzień Wielkiego Po-
stu. Rozpoczyna się radosną Niedzie-
lą Palmową, prowadzi przez smutek 
Męki Chrystusowej, złożenie do gro-
bu i kończy triumfalnym zmartwych-
wstaniem i zwycięstwem nad śmiercią 
i szatanem. 
– W Palmową Niedzielę każdy kościół 
polski zakwita wiązankami wierzbiny, 
modrzewia, borówek, barwinku, jak 
gdyby całe gaje zeszły do świątyni od-
dać hołd Zbawicielowi. Wierzbina usia-
na białymi kotkami – to polska palma, 
wdzięczna i pokorna. Gdy wiosna wcze-
sna, a Wielkanoc późna, kotki wierz-
bowe nie są już białe, ale żółte, sypiące 
złotym pyłem o słodkiej woni. Wycho-
dząc po nabożeństwie z kościoła, nale-
ży połknąć parę poświęconych baziek. 
Miękkie, kosmate, z trudem przechodzą 
przez krtań, lecz zabieg wart jest trudu, 
chroni bowiem od chorób gardła na 
przeciąg roku – wskazuje Zofia Kossak. 
Poniedziałek po Niedzieli Palmowej i 
początek Wielkiego Tygodnia upływał 

pod znakiem porządków domowych i 
przydomowych. 
– Tam, gdzie dziewczyna jest w domu, 
szczytowa ściana chaty zostaje nie po-
bielona, a na ciemne tło drzewa gospo-
darz chlapie wapnem białe plamy niby 
rozwinięte róże. Znak dla kawalerów – 
snuje opowieść o dawnych zwyczajach 
autorka. Pełne świętowanie nie było 
możliwe bez oczyszczenia serca w sa-
kramencie spowiedzi świętej. – Wraz 
z pajęczyną i pyłem wymieść należy 
wszystko złe, co się w sercu nagroma-
dziło, dawne kwasy i jady. Bo  Wiel-
kanoc to odnowa, stary człowiek ma 
umrzeć, nowy, lepszy się narodzić.

TOPIENIE JUDASZA 

Wielki Czwartek jest dniem ciszy, milk-
ną dzwony, a z ołtarza kościelnego zni-
ka obrus. 
– Przy wtórze klekotu drewnianych 
kołatek gromady wyrostków święcą 
topienie Judasza. Rozwrzeszczany ko-
rowód ciągnie wielką kukłę z worków 
wypchanych słomą, odzianą w łachy 
zeszłorocznego stracha na wróble. Nie-
gdysiejszą Marzannę, obecnie Judasza, 
wloką chłopaki za głowę, za nogi dooko-
ła wsi. Potem na kopce graniczne. Na 
każdym kopcu przystaną, kukłą miota-
ją, aż ją nareszcie zawloką do rzeki – opi-
suje Kossak. Kiedy chłopcy topili Juda-
sza, dziewczęta po zapadnięciu zmroku 
morsowały. – Oj, łatwiej połknąć kocan-
kę, chociaż kosmata, niż wejść do wody, 
często lodowatej! Tradycja obiecuje jed-
nak niemałe korzyści. Która panna wy-
kąpie się w tym dniu w strudze albo źró-
dle, będzie cały rok czerwona jak krew, 
biała jak śmietana, zdrowa jak orzech, 
ponętna jak jabłko. Więc warto.

WIELKI PIĄTEK – DZIEŃ 
ZŁYCH MOCY 

W Wielki Piątek, jak pisze Zofia Kossak: 
I do kościoła trzeba choćby na moment 
zalecieć, i na wiedźmy uważać, czy 
się która w pobliżu nie plącze. Bardzo 
niebezpieczny dzień – Wielki Piątek. 
Dzwony, których cnotą płoszyć złego 
ducha – milczą. Chrystus Pan – na któ-
rego Imię wszelakie kolano upada, nie-
bieskie, ziemskie i piekielne – leży zmar-
ły w grobie. Więc szatany, czarownice, 
upiory, zmory, dziwożony i wszelkie pa-
skudztwo hulają po świecie swobodnie. 

ŚWIĘCONE 

Wielka Sobota kończy ze swawolą 
złych duchów. Można więc spokojnie 
przygotowywać koszyki ze święconym.

– Na spodzie bieluchne płótno, na nim 
chleb, podstawa życia, masło, ser krą-
gły jak miesiąc, sól, kołacze, kiełbasa – 
wszystko przybrane cudnie pisanka-
mi, kwitnącym modro barwinkiem i 
liśćmi bukszpanu. Pisanki, owoc dłu-
giego mozołu, są dziś po raz pierw-
szy ukazane światu i każda z kobiet 
obiega ciekawie wzrokiem koszyki 
sąsiadek, by sprawdzić, gdzie najład-
niejsze jajka – opisuje autorka „Roku 
polskiego” pogański zwyczaj prze-
jęty i uświęcony  przez chrześcijań-
stwo. Przez święcenie pokarmów 
Kościół katolicki podkreśla znacze-
nie doczesności i szacunek dla ciała 
ludzkiego. 

W WIELKĄ SOBOTĘ 
KAPŁAN ŚWIĘCIŁ TEŻ 
WODĘ I OGIEŃ. 

– Z  żadnego komina nie snuje się 
dym, wygaszone paleniska, bo ogień 
trzeba rozpalić na nowo, nowym, po-
święconym płomieniem, przyniesio-
nym z kościoła. Do przenosin należy 
używać woskowej świecy lub smola-
ków. Trzymając garść trzasek smol-
nych za pazuchą, chłopaki biegną z 
ogniem święconym do chaty, osła-
niając dłonią płomyk, podsycając go 
pospiesznie nowym smolakiem, gdy 
poprzedni się dopala. A tak wszystko 
staje się nowe na jutrzejszą niedzielę. 
Ogień i woda, i chaty, i jadło, i serca 
obmyte żalem – pisze Kossak. 

NIEDZIELA 
WIELKANOCNA 

I przychodzi najważniejszy moment 
świąt i historii świata, zmartwych-
wstanie Chrystusa Pana. Nie wiado-
mo o której godzinie nastąpiło zmar-
twychwstanie, więc rezurekcja, znana 
tylko w liturgii Kościoła katolickiego 
w Polsce, jest odprawiana o różnych 
porach, w Wielką Sobotę wieczorem 

lub w niedzielę o świcie. Po śniadaniu 
wielkanocnym jest czas odpoczynku. 
– Stara tradycja chrześcijańska, za-
chowywana dotąd w wielu okoli-
cach, nakazuje witać w tym dniu 
każdego napotkanego słowami: 
Chrystus zmartwychwstał. – Zmar-
twychwstał prawdziwie – odpo-
wiada pozdrowiony i wymienia-
ją pocałunek. I choćbyś spotkał 
śmiertelnego wroga, przeciw które-
mu zapiekła się w tobie nienawiść, 
musisz tego dnia odpuścić, daro-
wać, zapomnieć, bo ani tych słów 
wypowiedzieć, ani pocałunku dać 
nie wolno fałszywie, chowając ura-
zę w sercu – wskazuje pisarka. 
W południe wielkanocne mło-
dzież spędzała czas na tłuczeniu 
pisanek. 
– Stukacie jajkami o siebie. Oba 
pękną – partia nierozegrana, jedno 
pęknie – zwycięzca zabiera uszko-
dzoną pisankę i czeka na rewanż. 
Szczęśliwiec, któremu trafi się jaj-
ko o szczególnie mocnej skorupie, 
przyniesie nieraz do domu cały 
kosz pisanek – pisze. 

ŚMIGUS DYNGUS 

Dyngus, śmigus, śmiergust, tak w 
zależności od części Polski zwano 
wywodzący się z pogaństwa  zwy-
czaj polewania  dziewcząt wodą.
– Za godność i ciszę, za powagę 
Wielkiej Niedzieli życie bierze od-
wet zaraz w poniedziałek. Jeszcze 
noc ciemna, ledwo brzask przebija 
mroki, a wieś już wypełniają piski, 
wrzaski, krzyki, szamotania, goni-
twy, ucieczki. (...) Ale ujść na sucho, 
nie zostać oblaną wcale, dowodzi 
braku powodzenia. Nie wiedzieć, co 
gorsze. Ej, jakby umknąć spod studni 
i samej za wiadro chwycić, pięknym za 
nadobne odpłacić! – podsumowuje Zo-
fia Kossak. 
                                               TOMASZ PLASKOTA 

Sport z językiem angielskim i po angielsku 
W marcu Grójecki Ośrodek Sportu "Mazowsze" wystartował z nowym pionierskim projektem Sports&English. Adresatem są 
dzieci z roczników 2013 - 2015 z gminy i miasta  Grójec. Pomysł, by połączyć sport z angielskim i odwrotnie ma wywołać efekt 
synergii, dzięki któremu przyszli zawodnicy znacznie podniosą swoje umiejętności w jednej i drugiej dziedzinie.

Wzmocni się ich poczucie wartości, co będzie miało korzystny wpływ na uniknięcie uzależnień w starszym wieku. 

Powszechnie wiadomo, że język angielski otwiera drzwi, pozwala bez barier uczestniczyć i wymieniać się doświadczeniami z innymi 
sportowcami, podczas imprez międzynarodowych. 

Cel tego projektu to poznanie, poszerzanie i utrwalanie słownictwa angielskiego w zakresie różnych dyscyplin sportowych i 
swobodnej komunikacji. Kładziemy również nacisk na kształtowanie właściwych postaw społecznych i radzenie sobie z emocjami. 
Jest to także propozycja na zagospodarowanie czasu wolnego w ramach działań profilaktycznych i przeciwdziałania smartfonizacji 
oraz alternatywa dla używek. 

GOS, monitorując nieustannie zmieniającą się sportową rzeczywistość, wybiega do przodu, by mieć udział w kreowaniu lepszej 
przyszłości dzieci i młodzieży z gminy Grójec. Sądząc po ogromnym zainteresowaniu i pozytywnym odzewie, jest to strzał w 10-tkę. 
Cieszymy się bardzo, że została wykorzystana w pełni liczba miejsc. Zachęcamy do aktywności fizycznej, szczególnie na naszych 
obiektach.
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21 marca  większości z nas kojarzy się z pierwszym 
dniem wiosny, a jest to także dzień zwrócenia 
szczególnej uwagi na potrzeby osób z zespołem 
Downa. 

Zespół Szkół Specjalnych im. ks. J. Twardowskiego w Grój-
cu tradycyjnie zachęcał do przyłączenia się do obchodów 

międzynarodowej akcji na rzecz akceptacji, tolerancji oraz 
szeroko pojętej „inności” . 

Dlaczego 21 marca?
W grudniu 2011 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczo-
nych ogłosiło 21 marca Światowym Dniem Zespołu Downa. 

Data ta jest symboliczna (21 dzień trzecie-
go miesiąca), oznacza "wyjątkowość po-
trójnego powtórzenia (trisomii) 21 chromo-
somu, który powoduje zespół Downa".
W jaki sposób kolorowe skarpetki odegrały 
rolę w podnoszeniu świadomości na temat 
zespołu Downa? Inicjatywa jest częścią 
kampanii zapoczątkowanej przez organi-
zację Down Syndrome International, aby 
zachęcić ludzi do rozpoczęcia rozmowy na 
temat różnorodności, wyjątkowości, integracji i akceptacji.

Kolorowe inicjatywy 
W akcję zaangażowały się szkoły i instytucje gminne. Publicz-
na Szkoła Podstawowa im. gen. bryg Jana Kowalewskiego w 
Bikówku zaprezentowała kolorowe skarpetki przygotowane 
przez uczniów, a w  Urzędzie Gminy i Miasta  Grójec od po-
łowy marca można oglądać wystawę fotograficzną autorstwa 
Łukasza Wykrota „21 szy?”, której bohaterami są uczniowie i 
absolwenci szkoły ZSS w Grójcu – osoby z Zespołem Downa. 
Pracownicy Grójeckiego Ośrodka Kultury również założyli ko-
lorowe skarpetki. 

O wystawie
Przeniesiemy się w czasie, do lat 30. XX w. Poznacie siedmio-
ro niezwykłych młodych ludzi: Gabrysię, Agnieszkę, Martynę, 

Mikołaja, Olafa, Jakuba i Maćka. Młodzież ta, na co dzień, to 
uczniowie ZSS w Grójcu, z wyjątkową osobowością. Są rado-
śni, uczuciowi, prawdomówni, otwarci, z poczuciem humoru. 
Spotkamy się z Nimi podczas otwarcia wystawy, chętnie po-
dzielą się wrażeniami z sesji fotograficznej. Mamy nadzieję, 
że właśnie wtedy wyjątkowo ciepło pomyślicie o ludziach z 
trisomią 21., a w Waszych sercach zagości radość i na twa-
rzach pojawi się uśmiech. Pomysłodawczyniami projektu są 
nauczycielki z ZSS: Joanna Nowotnik-Stanios i Beata Lipiń-
ska, a autorem zdjęć fotograf Łukasz Wykrota, absolwent Eu-
ropejskiej Akademii Fotografii w Warszawie, zamieszkały w 
Radomiu, gdzie pracuje w Muzeum Polskich Rowerów, pasjo-
nat świata "retro", a zwłaszcza lat 30. ubiegłego wieku i hi-
storii rowerowej Radomia. "21 szy?" to siódma indywidualna 
wystawa fotograficzna autora.
                         ZSS Grójec, Redakcja 

Dzień kolorowej skarpetki

Przełamywać schematy!
Corocznie 2 kwietnia 
obchodzimy Światowy Dzień 
Świadomości Autyzmu. W 
przededniu tego ważnego 
wydarzenia przedstawiamy 
Kubę, 22-letniego grójczanina, 
którego historia pokazuje, że 
autyzm nie musi oznaczać 
wykluczenia społecznego. 

– Pamiętam, że gdy Kuba się urodził, 
miał bardzo czarne włosy – wspomi-
na Rafał Szymański, tata bohatera tej 
historii, dzień, w którym po raz pierw-
szy zobaczył swojego drugiego syna. 
Radość z nowego członka rodziny była 
wielka. 

NIEKONWENCJONALNA 
TERAPIA

Chłopiec rozwijał się, ale z biegiem 
czasu u rodziców pojawił się niepo-
kój. Kuba nie dawał się dotknąć, nie 
nawiązywał kontaktu wzrokowego. 
W zasadzie w ogóle nie było z nim 
kontaktu. Państwo Szymańscy za-
częli zatem szukać przyczyny. Trafi-
li do warszawskiej fundacji Synapsis, 
gdzie postawiono diagnozę: autyzm. 
– Na tamte czasy (2003-04 – red.) to 
była chyba jedyne miejsce diagnozu-
jące autystów. Tam zrobiono rozpo-
znanie. Potem musieliśmy znaleźć 
terapeutę. Byliśmy w Szpitalu Neu-
ropsychiatrycznym na Koszykowej, w 
Stowarzyszeniu Rodziców Dzieci Nie-
pełnosprawnych Krasnal. Wreszcie 
poznaliśmy panią psycholog, Małgo-
rzatę Pęską-Salawę z Piaseczna. Mia-
ła swego rodzaju bzika na punkcie do-
tarcia do autysty. Prowadziła terapię 
bardzo niekonwencjonalną – wspo-
mina pan Rafał. 
Pani Małgorzata zdecydowanie po-
stawiła na kontakt z pacjentem. Z 
Kubą rozmawiała nie jak jego rehabi-
litantka, lecz jak koleżanka. Leżeli ra-
zem na podłodze w towarzystwie psa. 
No i do terapii wykorzystywała inno-
wacyjne metody.  
– Pamiętam jak dziś, jak z okolic Lubli-
na sprowadzaliśmy słomę owsianą, z 
której robiliśmy wywar do kąpieli. Szu-
kaliśmy specjalnych szczoteczek uży-
wanych do mycia rąk przez chirurgów. 
Za ich pomocą odwrażliwialiśmy Kubę. 
Kolejną rzeczą była dieta zalecona przez 

panią Małgosię. Bez cukru, nabiału i 
glutenu – opowiada Rafał Szymański. 

MATURA

Terapia przynosiła efekty. Kuba poszedł 
do publicznego przedszkola. Co prawda, 
towarzyszyła mu tam babcia, ale to był 
i tak wielki krok naprzód. Chłopiec za-
czął się otwierać. 
Gdy nadszedł czas wyboru podstawów-
ki, rodzice zdecydowali, że poślą syna 
nie do szkoły specjalnej, lecz do Publicz-
nej Szkoły Podstawowej nr 3 w Grójcu. 
Po niej Kuba poszedł do gimnazjum 
do Jasieńca. Państwo Szymańscy wy-
brali tę placówkę, ponieważ była dużo 
mniejsza niż gimnazjum grójeckie. 
Jak mówi Rafał Szymański, Kuba po 
gimnazjum był już na tyle samodziel-
nym człowiekiem, że rodzice zdecy-
dowali się go posłać do dużej szkoły 
– Zespołu Szkół im. Armii Krajowej 
Obwodu "Głuszec" – Grójec, czyli popu-
larnego „dołka”. Chodził tam do klasy 
o profilu technik informatyk. Ten etap 
edukacji zwieńczył bezproblemowym 
zdaniem matury. 

PANDEMIA

Niestety, w czasie gdy Kuba chodził do 
technikum, świat ogarnęła pandemia 
koronawirusa. W związku z nią czaso-
wo zamykano szkoły, a uczniowie prze-
chodzili na naukę zdalną. Dla nastolat-
ka, dla którego kontakt z innymi ludźmi 
to rzecz bardzo ważna, był to bardzo 

trudny czas. – Zupełnie inaczej jest, gdy 
dziecko ma osobisty kontakt z innymi 
osobami. W czasie pandemii lekcja się 
kończyła i kończył się kontakt. Tych re-
lacji nie udało się odbudować – opowia-
da Rafał Szymański. – Gdy wróciliśmy 
do szkół, to byłem już oddalony od swo-
ich rówieśników – przyznaje Kuba.

KOMPUTERY

Dorastając, Kuba odkrył w sobie pasję, 
jaką są komputery i szeroko pojęta bran-
ża IT. Zaczynał od gier, zwłaszcza od po-
pularnego Minecrafta. 
Ale to mu nie wystarczało. Zadawał so-
bie pytania: jak działają komputery? w 
jaki sposób połączyć jeden element z 
drugim, by sprzęt prawidłowo funkcjo-
nował? Uczył się więc, majsterkował, 
aż zyskał wiedzę, która – jak pokaza-
ła przyszłość – bardzo mu się w życiu 
przydała. 
Do Kuby szczęście uśmiechnęło się 
w ubiegłym roku. Burmistrz Dariusz 
Gwiazda zaproponował mu staż w 
Urzędzie Miasta i Gminy w Zespole 
ds. Informatyki. Chłopak – wtedy zare-
jestrowany jako bezrobotny w Powia-
towym Urzędzie Pracy – skorzystał 
z oferty. Tak zaczął pracę pod okiem 
doświadczonego informatyka Rafała 
Markiewicza, które poznał jeszcze w 
czasach technikum, podczas praktyk. 
Zadań ma sporo: czasem trzeba dodać 
coś do Biuletynu Informacji Publicz-
nej, czasem naprawić, administrować 
stronami internetowymi, wymienić, 
zainstalować, sprawdzić, dlaczego dany 
sprzęt przestał działać itd. 

PRACA W UGIM

Po 6 miesiącach staż Kuby w UGiM 
dobiegł końca. Ale chłopak sprawdził 
się, więc w styczniu tego roku zapropo-
nowano mu pracę na pół etatu. Przyjął 
ofertę i jest już więc pełnoprawnym in-
formatykiem grójeckiego magistratu. 
To zajęcia podoba mu się – jest zgodne 
z jego zainteresowaniami, a w dodat-
ku ma blisko do pracy. – Jak nawet cze-
goś zapomnę, to w ciągu kilku minut 
mogę po to wrócić – mówi Kuba. Praca 
pozwala mu się rozwijać zawodowo i 
społecznie.
– Jesteśmy wdzięczni burmistrzowi. 
Bo od niego się zaczęło. To on stworzył 

szansę Kubie. Uważam, że to było i 
jest coś fantastycznego. Dzięki niemu 
i tej pracy mój syn wykonał ogromny 
skok w relacjach społecznych, w po-
strzeganiu własnej wartości. Żadna 
terapia nie jest w stanie tego zapew-
nić. Wielkie podziękowania dla bur-
mistrza oraz dla Rafała Markiewicza i 
Michała Boguckiego – podkreśla Rafał 
Szymański. 

ROWEREM DO 
CZĘSTOCHOWY

Kuba, poza pracą, ma także pasje. Jed-
ną z nich jest jazda na rowerze. Robi 
całkiem długie trasy. Najczęściej w 
przedziale od 100 do 150 km. Był m.in. 
w Rawie Mazowieckiej, Radomiu, Pia-
secznie czy Kozienicach. Rekordowy 
dystans to 202 km. Póki co najdalej 
wypuścił się do Częstochowy. Był to 
jednak, jak zaznacza, wypad w jed-
ną stronę, bo jeszcze jego kondycja 
nie pozwalała, by na jednośladzie po-
konać także drogę powrotną. – W cią-
gu 2 dni udało mi się to zrealizować – 
wspomina Kuba. – Mam nadzieję, że w 
przyszłości, za kilka lat, dam radę poje-
chać do Częstochowy i wrócić o wła-
snych siłach – dodaje. 
Niedawno Kuba kupił sobie tzw. le-
mondkę, podpórkę mocowaną na 
kierowniku roweru, która pomaga 
kolarzowi przyjąć bardziej aerodyna-
miczną pozycję.   
Tradycją Kuby i jego taty są także kilku-
dniowe wypady pod namiot na Podla-
sie czy Mazury, gdzie w spokoju, z dala 
od zgiełku, bez telefonów komórko-
wych, przemierzają tamtejsze trasy na 
rowerach i zwiedzają. We dwóch obje-
chali Białowieżę, jezioro Śniardwy czy 
Biebrzański Park Narodowy. Jest to dla 
nich szczególnie ważny czas, by pielę-
gnować relacje ojciec – syn. 

ALGORYTMY I KOSTKA

Inną pasją Kuby jest układanie kostki 
Rubika. Chłopak z wielką pasją opo-
wiada o tym zajęciu. Jak tłumaczy, 
kostki są różne. Począwszy od najła-
twiejszych, czyli 2x2x2 (cztery płytki 
na jednej ścianie), poprzez 5x5x5 (25 
płytek na ścianie), a skończywszy na 
takich, które mają po 100 pól na jed-
nej ścianie (oczywiście mogą być też 

większe). Najpopularniejsze są sze-
ścienne, ale istnieją też kostki w kształ-
cie np. ostrosłupa czy dwunastościanu. 
Kuba, oglądając na Youtube filmiki, 
nauczył się algorytmów, dzięki którym 
jest w stanie ułożyć kostkę. – W trakcie 
wykonywania algorytmu wystarczy 
wykonać jeden ruch nie tak jak trzeba 
i kostka pomiesza nam się jeszcze bar-
dziej. Tu nie ma miejsca na pomyłki 
– opowiada. 
Jego rekord w układaniu kostki Rubika 
to 17 sekund. 

RELACJE SPOŁECZNE

– W życiu autysty najważniejszą rze-
czą są relacje społeczne. Człowiek nie 
nauczy się reguł społecznych, jeśli nie 
będzie ich praktykował. Trzeba go po 
prostu włożyć do tego środowiska, 
żeby się do niego dostosował. Każda 
separacja autysty sprawia, że staje się 
on coraz bardziej zamknięty – mówi 
Rafał Szymański. – Dla autystów jest 
miejsce w społeczeństwie. Należy je 
tylko odpowiednio przygotować. Ci 
ludzie to kawał dobrego materiału do 
pracy. To są zadaniowcy, nie kalkulują, 
nie spekulują. Wykonują swoje zada-
nia – dodaje tata Kuby.
I choć autyści żyją według schema-
tów i najlepiej czują się w uporząd-
kowanym świecie, warto – zdaniem 
Rafał Szymańskiego – czasem im ten 
porządek zaburzać. – Na okrągło prze-
stawiamy meble w domu. Znam hi-
storię dziecka autystycznego, które 
przechodziło wyłącznie jednym przej-
ściem dla pieszych. Gdy to przejście 
zamknięto, ono nie umiało wrócić do 
domu. Wymuszamy zatem od Kuby, 
by dostosowywał się do nowych sytu-
acji. Pójście do pracy też jest dla niego 
czymś nowym. Musi uczyć się relacji 
z kolegą, z przełożonym – zaznacza.
Sukces Kuby był możliwy dzięki wiel-
kiej determinacji jego rodziny i jego 
samego. Wieloletnie rozwijanie u 
niego kompetencji społecznych spra-
wiło, że 22-latek może dziś pracować 
zgodnie ze swoimi zainteresowania-
mi i rozwijać pasje. Przykład Kuby 
Szymańskiego pokazuje, jak ważne z 
punktu widzenia całego społeczeń-
stwa jest umożliwienie pracy ludziom 
z autyzmem.  
                                                 DOMINIK GÓRECKI
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Nie chcą, żeby podzieliła ich autostrada
Przedstawione 
warianty przebiegu 
Obwodnicy 
Aglomeracji 
Warszawskiej 
wywołały ogromne 
wzburzenie i protesty 
wśród mieszkańców 
północnej części 
gminy Grójec. 

O bwodnica Aglomeracji 
Warszawskiej (w skró-
cie OAW) w przyszło-
ści ma przejąć przede 

wszystkim ruch tranzytowy, od-
suwając ciężki transport od sto-
licy. Inwestycja jest planowana 
także z myślą o Centralnym Por-
cie Komunikacyjnym. Zakłada 
wybudowanie drogi ekspresowej 
S50 lub autostrady A50. Cała dro-
ga ma mieć łącznie 400 kilome-
trów, i będzie mieć po dwa-trzy 
pasy ruchu w obu kierunkach. 
Obecnie na zlecenie Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad (w skrócie GDDKiA) trwają 
prace nad studium techniczno-
-ekonomiczno-środowiskow ym 
(STEŚ) od drogi krajowej nr 92 
w okolicach Sochaczewa do tra-
sy S7, wstępnie na odcinku Tar-
czyn – Grójec. 
W 2019 r., podczas spotkania 
z przedstawicielami lokalnych 
samorządów, GDDKiA przed-
stawiła  cztery warianty kory-
tarza OAW. Wszystkie omijały 
gminę Grójec. Tymczasem loka-
lizacje udostępnione na obec-
nym etapie – opracowywania 
STEŚ – wzbudziły zdecydowany 
sprzeciw mieszkańców północ-
nej części gminy Grójec, którzy 
nie akceptują żadnego z trzech 
zaproponowanych wariantów  
lokalizacji węzłów na przecię-
ciu z S7 (wariant 1 – węzeł Ko-
pana oraz wariant 2 i 3 –  węzeł 
Podole).

SOŁTYS: MIESZKAŃCY 
SĄ ZDESPEROWANI

– Nie zgadzamy się na tak nie-
przemyślaną i drastyczną zmia-
nę charakteru północnej części 
gminy Grójec – mówi Marlena 
Huszczak z zarządu Stowarzy-
szenia „Czysta Gmina”. 
Zwraca uwagę, że przez ostat-
nie lata nastąpił dynamiczny 
wzrost liczby mieszkańców tej 
części gminy, a czystość i spokój 
były atutem, który przyciągały 
do osiedlenia.
 - Lesznowola i Duży Dół po-
dwoiły liczbę mieszkańców, a o 
około 30 procent wzrosła licz-
ba osób zamieszkujących Miro-
wice, Podole, Chudowolę i Las 
Lesznowolski – wylicza Marlena 
Huszczak.
Podkreśla przy tym, że wszyst-
kie te miejscowości znajdą się w 
zasięgu bezpośredniego oddzia-
ływania A50. Co więcej, pro-
ponowane usytuowanie węzła 
Podole spowoduje znaczące od-
działywanie na obszar chronio-
ny Doliny Jeziorki oraz zdrowie 
i jakość życia mieszkańców oko-
licznych sołectw. 
–  Nie osiedlaliśmy się tu, żeby 
teraz żyć w otoczeniu trzypa-
smowej autostrady, co do któ-
rej usytuowania właśnie w tym 

miejscu nie byliśmy uprzedzani 
– dodaje przedstawicielka „Czy-
stej Gminy”. 
Sołtys Lesznowoli, Łukasz Pie-
trzak, przyznaje, że „mieszkań-
cy są zdesperowani i bez waha-
nia podejmą wszystkie możliwe 
działania, żeby wyrazić swój 
sprzeciw nieskoordynowanym 
inwestycjom (GDDKiA, CPK oraz 
PKP), które ingerują w nasze ży-
cie, stwarzają ciągłe poczucie 
niepewności o przyszłość  i za-
burzają i tak już niełatwą sytu-
ację w kontekście wydarzeń go-
spodarczych i poza wschodnią 
granicą”. 
–  A50 nigdy nie była tu plano-
wana, nie była konsultowana 
co do jej takiego usytuowania 
na etapie studium korytarzowe-
go z lokalną społecznością i nie 
powinno jej tu być – przekonuje 
sołtys. 
Poseł Mirosław Maliszewski w 
wypowiedzi dla mediów zwrócił 
uwagę, że „gdy powstaje tak sze-
roka droga (3+3 pasy), wcześniej 
nigdy w danym miejscu nie pla-
nowana, musi przeciąć istnieją-
ce miejscowości”.
– Trzeba więc wywłaszczyć 
mieszkańców wielu domów. Ko-
rytarz A50 planowany jest na 
obszarach, które podlegały sil-
nej urbanizacji. W większości 
powstały tam gospodarstwa czy 
nowe domy. Bardzo często na 
kredyt. Utrata gospodarstwa czy 
domu wskutek wywłaszczenia 
nigdy nie jest przyjemna, jednak 
w obecnych okolicznościach dla 
wielu będzie to dramat – nie ma 
wątpliwości parlamentarzysta.

PRZENALIZUJĄ 
WSZYSTKIE 
ARGUMENTY

W lutym rozpoczęły się spotka-
nia z mieszkańcami, podczas 
których przedstawiono lokal-
nym społecznościom propono-
wane rozwiązania i umożliwio-
no zgłaszanie uwag. Do takiego 
spotkania miało dojść w Grójcu 
w środę, 8 marca, jednak kilka 
dni wcześniej GDDKiA poinfor-
mowała o zawieszeniu spotkań. 
Trzeba podkreślić, że z dziewię-
ciu takich spotkań zaplanowa-
nych na marzec, odbyło się tylko 
jedno – w Wiskitkach. Jak wy-
nika z relacji medialnych, było 
bardzo burzliwe.
– Zakres głosów padających pod-
czas spotkań informacyjnych 
był bardzo szeroki. Dotyczyły 
one zaproponowanych warian-
tów przebiegu trasy – wyjaśnia-
ła na łamach ogólnopolskich 
mediów Małgorzata Tarnowska, 
rzecznik prasowa warszawskie-
go oddziału GDDKiA. – Prze-
nalizujemy wszystkie zgłoszo-
ne argumenty i opinie, biorąc 
pod uwagę zarówno kwestie 
społeczne i środowiskowe, jak 
i inne plany inwestycyjne, do-
tyczące tej części województwa 
mazowieckiego – dodała. 
Inwestor podkreślił, że weźmie 
pod uwagę „szczególny charak-
ter tej części Mazowsza oraz po-
tencjalną skalę oddziaływania 
planowanych inwestycji”.
Te zapewnienia nie uspo-
koiły jednak mieszkańców. 

Odwołanie spotkania wywoła-
ło ich oburzenie. Jak bowiem 
tłumaczyli, nagle utracili moż-
liwość bezpośredniego uzyska-
nia dokładnych informacji od 
inwestora. Powołano do życia 
Oddolną Inicjatywę Mieszkań-
ców Gminy Grójec – NIE DLA 
A50 i CPK. W środę, 8 marca, 
czyli w dniu kiedy miało dojść 
do spotkania z przedstawicie-
lami GDDKiA, na rondzie So-
lidarności Wiejskiej, przy cen-
trum handlowym, Dekada odbył 
się protest. Przez godzinę po-
nad 100 osób spacerowało po 
przejściach dla pieszych wokół 
skrzyżowania. Zorganizowano 
też spotkania, podczas których 
członkowie Inicjatywy pomaga-
li w wypełnieniu formularzy z 
uwagami do zaproponowanych 
rozwiązań przebiegu OAW (moż-
na je przesyłać do 28 marca). 

GŁOS BURMISTRZA I 
RADNYCH

Burmistrz Dariusz Gwiazda w 
rozmowie z „Życiem Grójca” wy-
jaśnia, że samorządy w całym 
procesie inwestycyjnym doty-
czącym budowy OAW nie bio-
rą udziału bezpośrednio jako 
strona. 
– Formalnie nie mamy możli-
wości protestowania i niezga-
dzania się na taką inwestycję, 
ponieważ funkcjonuje tzw. spe-
custawa drogowa. W myśl jej 
przepisów inwestor ma prawo 
wybudować taką drogę, a gmina 
musi poruszać się w granicach 
prawa. Natomiast mieszkańcy 
mają prawo sprzeciwu. Będzie-
my ich popierali i służyli naszą 
wiedzą – deklaruje burmistrz.    
Na stronie Magistratu opu-
blikowano stanowisko Gmi-
ny Grójec w sprawie przebiegu 
wariantów drogowych Obwod-
nicy Aglomeracji Warszawskiej 

(A50): „stając w obronie intere-
su społecznego mieszkańców 
Gminy Grójec oraz mając na 
uwadze aspekt środowiskowy, 
jako Burmistrz Gminy i Miasta 
Grójec zdecydowanie protestu-
ję przeciwko planom przebiegu 
drogi A50 (Obwodnica Aglome-
racji Warszawskiej) oraz wyra-
żam stanowczy sprzeciw wobec 
wszystkich wyznaczonych kory-
tarzy drogowych (3 warianty)". 

Burmistrz zwraca także uwagę, 
że „Studium dla Gminy Grójec” 
jest niekompletne, gdyż zawiera 
tylko przebieg wariantów przez 
część Gminy Grójec, tj. od strony 
zachodniej do drogi ekspresowej 
S7. Nie zawiera natomiast infor-
macji, jaki będzie dalszy prze-
bieg planowanych wariantów”. 
Jednak jego zdaniem „już teraz 
można stwierdzić, że nie będzie 
możliwości ominięcia terenów 
o ogromnym potencjale społecz-
nym i przyrodniczym, a tym sa-
mym kontynuacja inwestycji po 
wschodniej stronie S7 odbije się 
negatywnie na mieszkańcach 
Gminy Grójec i naturze".
W podobnym duchu wypowie-
działa się Rada Miejska, która 
na nadzwyczajnym posiedzeniu 
podjęła jednogłośnie uchwałę, 
wyrażającą sprzeciw wobec wa-
riantów przebiegu drogi A50 - 
Obwodnicy Warszawskiej przez 
teren gminy Grójec. Wyrażono w 
niej pogląd, że „najbardziej wła-
ściwym dla planowanej Obwod-
nicy Aglomeracji Warszawskiej 
– drogi A50 byłby przebieg we-
dług wariantów prezentowanych 
w projekcie (studium korytarzo-
wym) ze stycznia 2021 roku”. Do 
sprawy na najbliższej sesji ma 
się też odnieść Rada Powiatu 
Grójeckiego. 
Zgodnie z informacjami poja-
wiającymi się w branżowych 
mediach, projekt szczegółowych 
rozwiązań technicznych nowej 
trasy ma być gotowy w połowie 
2024 r. Natomiast o decyzję śro-
dowiskową GDDKiA ma wystą-
pić pod koniec przyszłego roku. 
Ta z kolei miałaby zostać wydana 
w 2026 r. Realizacja inwestycji 
ma odbywać się etapowo do 2035 
r.                            MATEUSZ ADAMSKI
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Powiat grójecki Stolicą Kultury Mazowsza 2023!
GRÓJEC TO NIE TYLKO 
SŁYNĄCE NA CAŁĄ POLSKĘ 
SADY, LECZ TAKŻE PRĘŻNIE 
DZIAŁAJĄCY OŚRODEK 
KULTURY. TO WŁAŚNIE 
OFERTA KULTURALNA 
NASZEGO POWIATU 
ZDOBYŁA NAJWIĘKSZE 
UZNANIE CZŁONKÓW 
KAPITUŁY KONKURSOWEJ, 
KTÓRZY PRZYZNALI 
MU TYTUŁ STOLICY 
KULTURY MAZOWSZA. 
W CZWARTEK, 2 MARCA, 
MARSZAŁEK ADAM STRUZIK 
UROCZYŚCIE PRZEKAZAŁ 
SYMBOLICZNE KLUCZE 
STAROŚCIE GRÓJECKIEMU 
KRZYSZTOFOWI 
AMBROZIAKOWI. 
WYDARZENIE UŚWIETNIŁ 
KONCERT STANISŁAWA SOYKI.

W Centrum Eduka-
cyjno-Muzealnym 
przy Muzeum 
im. Kazimierza 
Pułaskiego w 

Warce odbyła się uroczysta inaugu-
racja projektu Stolica Kultury Mazow-
sza. W tym roku ten tytuł przyznano 

powiatowi grójeckiemu. Do odwiedza-
nia tegorocznej stolicy kultury zachęca 
marszałek Adam Struzik. – Właśnie 
zainaugurowaliśmy tegoroczną edy-
cję naszego sztandarowego projektu. Z 
Płocka zaszczytny tytuł Stolicy Kultu-
ry Mazowsza trafił do powiatu grójec-
kiego. Przed nami cykl ciekawych wy-
darzeń związanych w dużym stopniu 
z produktem charakterystycznym dla 
tego powiatu, który słynie z sadownic-
twa. W ich realizacji pomoże Sejmik 
Województwa Mazowieckiego, który 
przekaże na ten cel 150 tys. zł.
Leszek Przybytniak, radny wojewódz-
twa mazowieckiego i przewodniczący 
sejmikowej Komisji Rolnictwa i Tere-
nów Wiejskich, nie kryje zadowolenia 
z tego wyboru. – Jako mieszkaniec po-
wiatu grójeckiego jestem dumny, że 
mamy okazję zaprezentować Mazow-
szanom naszą kulturę, przyrodę i na-
sze produkty. Już dziś zapraszam na 
wszystkie imprezy.
Podczas inauguracji projektu Stolica 
Kultury Mazowsza starosta grójecki 
Krzysztof Ambroziak zaprezentował 
harmonogram zaplanowanych im-
prez i wydarzeń kulturalnych. – Od 
dziś oficjalnie jesteśmy Stolicą Kul-
tury Mazowsza. W ramach projektu 

przygotowaliśmy ponad 40 różnych 
imprez i wydarzeń kulturalnych, które 
będą odbywać się na terenie 10 gmin 
należących do powiatu grójeckiego.
Tegoroczny gospodarz Stolicy Kul-
tury Mazowsza zaplanował na naj-
bliższe miesiące wiele różnorodnych 
wydarzeń mających na celu kultywo-
wanie lokalnej tradycji i historii oraz 
budowanie tożsamości regionalnej. 

Nie zabraknie też imprez, z których 
słynie powiat grójecki. Znajdą coś dla 
siebie zarówno mieszkańcy powiatu 
grójeckiego, jak i goście z całego Ma-
zowsza. Atrakcjami, na które warto 
zwrócić uwagę, są: Święto Kwitną-
cych Jabłoni, Festiwal Jabłka, obcho-
dy 367. rocznicy bitwy pod Warką czy 
Piknik historyczno-kulturalny „Vivat 
Pułaski!”.

Źródła: 
Info: https://mazovia.pl/. . ./po-
wiat-grojecki-stolica-kultury. . .

Fot. Starostwo Powiatowe w 
Grójcu Powiat Grójecki - Stolica 
Kultury Mazowsza 2023

Artykuł: Miesięcznik "Ma-
zowsze serce Polski"

PISANKI WIELKANOCNE WYBRANE! 

W dniu 20 marca 2023 r. w Grójeckim Ośrodku 
Kultury został rozstrzygnięty konkurs plastyczny 
pt. „GRÓJECKA PISANKA WIELKANOCNA”. 
Dokonała tego komisja w składzie: Zofia Sieradzan  
(Grójecki Uniwersytet Otwarty) – przewodnicząca, 
Monika Woźniak (GOK), Dariusz Wojtasiak (GOK), 
Marta Paszkowska  (GOK). 

Oceniano  45 prac w 3 kategoriach wiekowych 
pod kątem: oryginalności, techniki oraz 
samodzielności.

Kategoria I –  klasy I-III PSP: I miejsce –  Wojtek 
Brodzik z PSP w Lesznowoli, Wiktoria Dębowska z 
PSP w Częstoniewie, II miejsce –  Kornel Górecki 
z PSP w Lesznowoli, Paulina Rybicka z PSP nr 2 w 
Grójcu, Milena Chabros z PSP w Częstoniewie

Kategoria II – klasy IV-VI PSP: I miejsce – Sonia 
Turek z PSP nr 1 w Grójcu, Zofia Nowak z PSP w 
Lesznowoli, II miejsce – Julia Selwiak z PSP nr 2 w 
Grójcu, III miejsce  – Szymon Stefański z PSP nr 1 
w Grójcu, Wiktoria Katus z PSP w Lesznowoli

Kategoria III – klasy VII-VIII PSP:  I miejsce – Julia 
Łubińska z PSP w Bikówku, II miejsce -  Patrycja 
Zając z PSP w Bikówku
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Wernisaż rodzinnej 
wystawy prac plastycznych
W piątek, 10 marca, odbyło się uroczyste otwarcie rodzinnej 
wystawy prac plastycznych autorstwa Ireny Gnatowskiej, Julii 
Gnatowskiej i Elizy Ostrowskiej (mamy oraz dwóch sióstr).

Malarstwo, rysunek, fotografia oraz modele z papieru – to tematyka 
wernisażu artystek. Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem 
entuzjastów sztuki.

Irena Gnatowska

Malarstwem i rysunkiem zajmuje się od kilku lat. Głównym tematem 
jej zainteresowań jest otaczający ją świat. Jej prace wyróżnia wąska 
gama kolorystyczna z wyrazistym kontrastem. Swoje umiejętności 
rozwijała pod okiem artystów malarzy: Anny Merskiej-Mitan, Łukasza 
Rudeckiego, Katarzyny Pietrzak, Nice Vasileva. Brała udział w wielu 
wystawach zbiorowych. Uczestniczyła w międzynarodowym projekcie 
ART/X/TOYAMA w Grójcu  (2019).

Julia Gnatowska

Studentka Politechniki Łódzkiej na kierunku ,,Papiernictwo i poligrafia”. 
Od lat zajmuje się projektowaniem i wykonywaniem modeli z papieru. 
Tworzy spersonalizowane projekty ograniczone jedynie wyobraźnią. 
Dawne zainteresowanie przerodziło się w pasję, która popycha ją do 
ciągłego poznawania oraz zagłębiania się w tematykę papiernictwa.

Eliza Ostrowska

Podróże i fotografia to jej największe pasje. Jako główną tematykę 
zdjęć wybiera przyrodę i architekturę. Uwielbia obserwować świat i 
uwieczniać jego piękno. Fotografię traktuje jako zatrzymanie pięknych 
chwil, wyrażenie siebie czy po prostu sprawianie innym przyjemności 
momentami uchwyconymi na zdjęciach. Brała udział w wielu 
wystawach grupowych.

Prace można podziwiać do 7 kwietnia tego roku. Serdecznie zapraszamy 
do naszego Klubu Artystycznego „Galeria".        

  MARTA PASZKOWSKA, GRÓJECKI OŚRODEK KULTURY 

III Edycja projektu socjalnego 
„Moja Rodzina – Moją Siłą”
4 marca 2023 r. rozpoczęła 
się już III edycja projektu 
socjalnego z elementami 
arteterapii, socjoterapii, terapii 
przez zabawę autorstwa 
starszego specjalisty 
pracy socjalnej MGOPS w 
Grójcu – Marty Gąsienicy-
Gronikowskiej oraz artystki 
malarki, instruktora arteterapii 
i pedagoga Anny – Merskiej-
Mitan. Warsztaty będą 
odbywać się w każdą sobotą 
(poza okresem świątecznym) 
w Galerii Grójeckiego Ośrodka 
Kultury, aż  do 17 czerwca tego 
roku. 

Projekt  koncentruje się na 
wzmacnianiu czynników 
chroniących rodziny przed 
podejmowaniem zachowań 

ryzykownych, szczególnie kształtują-
cych silną więź rodzinną, rozwijaniu 
zainteresowania samorozwojem oraz 
wzmacnianiu skłonności do kiero-
wania się pozytywnymi wartościa-
mi. Projekt ten nawiązuje do II edycji 
poprzez kontynuację działań profilak-
tycznych o charakterze aktywizują-
cym i interakcyjnym oraz twórczym, 
odpowiadających aktualnemu za-
potrzebowaniu wśród rodzin. Każde 
warsztaty zakładają wspólne uczest-
nictwo rodziców  i dzieci, ćwiczenia są 
ułożone tak, aby uwrażliwić rodziców 
na potrzeby rozwojowe dzieci oraz 
wzmocnić więź w rodzinie. 
Podczas pierwszych warsztatów 
ustalono zasady funkcjonowania 

podczas spotkań, rodzice wraz z 
dziećmi uczestniczyli w zabawach 
integrujących.
W czasie następnych warsztatów, 
które odbyły się 11 marca, skoncen-
trowano się, poza integracją grupy, na 
zabawach wzmacniających umiejęt-
ność współpracy. Tym razem warsz-
taty prowadziła, wspólnie z organi-
zatorami, animatorka zabaw – Ilona 
Feliksiak-Kozerska. Rodziny miały 
możliwość wzięcia udziału w zaba-
wach przy użyciu chusty animacyjnej 
KLANZA, klocków z dźwigiem (gra 
integracyjna), w zabawach z wykorzy-
staniem koców. Zwieńczeniem była 
wspólna zabawa w konfetti,  przy mu-
zyce, co wzbudziło w uczestnikach po-
zytywną energię. 
Warsztaty zakończyły się namalowa-
niem lub opisaniem wrażeń ze wspól-
nie spędzonego czasu oraz podziele-
niem się nimi na forum grupy. Prace 
dotyczące odczuć z każdych warszta-
tów będą częścią rodzinnego albumu, 
który każdy uczestnik otrzyma na za-
kończenie tej edycji projektu.

Istotnym elementem tej edycji pro-
jektu jest biblioteczka dla rodziców i 
pociech, gdzie uczestnicy warsztatów 
mogą wypożyczać literaturę z zakresu 
wychowania dzieci oraz ich potrzeb. 
Księgozbiór stanowią pozycje zarów-
no dla rodziców, jak i dla dzieci. Po za-
kończeniu projektu książki będą do-
stępne dla rodzin objętych pomocą i 
wsparciem MGOPS w Grójcu. 
Nieprzypadkowo podczas warsztatów 
w dniu 11 marca gościliśmy  Magda-
lenę Paszkowską – kierownik Biblio-
teki Pedagogicznej w Radomiu Filia 
w Grójcu. Przedstawiła on rodzicom/
opiekunom oraz dzieciom swoją ofer-
tę: literaturę z zakresu bajkoterapii, gier 
i zabaw, umiejętności społecznych, 
zdrowia emocjonalnego, wychowania 
dziecka, nauki czytania, pracy z dziec-
kiem dyslektycznym, pedagogiki spe-
cjalnej. Dzieci miały okazję zapoznać 
się z przykładami literatury dedyko-
wanej dla nich, a rodzice/ opiekuno-
wie otrzymali broszury z ofertą Biblio-
teki. W ramach projektu planowane 
są również warsztaty z elementami 
bajkoterapii.
Program warsztatów jest programem 
autorskim, ustalanym  na podstawie 
konsultacji, jakie organizatorzy pro-
wadzą z uczestnikami  po każdych 
zajęciach.
Projekt realizowany jest dzięki fundu-
szom z Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych w 
Grójcu, a patronat kulturalny nad pro-
jektem objął Grójecki Ośrodek Kultury.
Współrealizatorami warsztatów 
są: Ilona Feliksiak-Kozerska, Mi-
chał Ekiel.
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21 marca grójecki rynek zapełnił się dziećmi z oddziałów przedszkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Grójcu. Tygryski, Misie, Trefliki, 
Motylki, Liski i Biedronki przygotowały kolorowe kwiaty z bibuły. Z kolei Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Grójcu zorganizowała atrakcje dla 
swoich uczniów na terenie placówki. Dzieci wspólnie dekorowały sale lekcyjne w wiosennym klimacie. Odbył się również konkurs na najciekaw-
sze przebranie wiosenne Pani Wiosny i Pana Ogrodnika, a na boisku szkolnym zaplanowano gry i zabawy oraz pierwsze w tym sezonie kiełbaski 
z grilla! 

Pierwszy Dzień Wiosny w Grójcu
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Junak, SHL-ka, WSK-a, Gazela. Motocyklem przez Grójecczyznę 
W latach 60. SHL-ki 
sprzedawano w USA. W 
Indiach produkowano 
je do 2005 r. – mówi 
Andrzej S. Połosak, 
autor książki „Polish 
Way of Ride. Zarys 
historii produkcji 
motocykli nad Wisłą”. 

 p W czasach PRL na asfaltowych 
i polnych drogach Grójecczyzny 
i całej Polski popularne były 
motocykle i motorowery. Czy 
jednoślady produkowane w PRL 
były krajowej konstrukcji, czy były 
to kopie motocykli zagranicznych? 

Po II wojnie światowej przemysłowy 
dorobek przegranych Niemiec prze-
jęły państwa alianckie. Wśród wielu 
przejętych konstrukcji był motocykl 
DKW RT125. Jednoślady oparte na 
jego rozwiązaniach konstrukcyjnych 
produkowano w Wielkiej Brytanii, 
Stanach Zjednoczonych, Związku Ra-
dzieckim i Polsce. Bez cienia przesady 
można stwierdzić, że plany konstruk-
cyjne DKW RT125 były podstawą 
niemal wszystkich jednośladów na-
pędzanych silnikami dwusuwowy-
mi, jakie produkowano w PRL. W tej 
grupie pojazdów jedynymi wyjątka-
mi, prawdziwie polskiej konstrukcji, 
były motocykle WSK M21 oraz SHL 
M17 Gazela. Jednym z ich twórców był 
znakomity konstruktor, prof. Wiesław 
Wiatrak. Stylistyką oraz opracowa-
niem konstrukcji nośnej Gazeli kiero-
wał inż. Jerzy Pancewicz.

 p A jak wyglądała konstrukcja 
Junaka? 

Legendarny Junak, zwany „polskim 
Harleyem”, produkowany w Szcze-
cińskiej Fabryce Motocykli jest pol-
ską konstrukcją opracowaną przez 
zespół inżynierów-konstruktorów 
w składzie: Krzysztof Wójcicki, Jan 
Ignatowicz, Stefan Poraziński. Byli to 
przedwojenni  współpracownicy inż. 
Tadeusza Rudawskiego, twórcy pol-
skich motocykli CWS Sokół 600, 500 
i 200. Jednak podczas prac projekto-
wych zespół Wójcicki-Ignatowicz-Po-
raziński korzystał z tzw. motocykla 
wzorcowego, brytyjskiego Triumpha 
3TA Twenty-One.

 p Czy konstrukcje przedwojenne 
też były kopiami?

Tak. Należy jednak rozdzielić rodza-
je i metody kopiowania, występujące 
przed i po II wojnie światowej. O ile 
w okresie PRL kopiowanie rozwiązań 
zagranicznych opierało się na wspo-
mnianych reparacjach wojennych, a 
także na zakupie licencji i opracowy-
waniu na ich bazie dziesiątek „wersji 
rozwojowych”, to w dwudziestoleciu 
międzywojennym inżynieria wstecz-
na była osobistą inwencją konstruk-
torów. Dobrym przykładem takich 
działań są motocykle CWS Sokół 600 

i 500. Ich twórca, inż. Tadeusz Rudaw-
ski, inspirował się brytyjskimi jedno-
śladami marki BSA. Innym przykła-
dem bezlicencyjnego korzystania z 
„dobrych pomysłów innych ludzi jest 
motocykl CWS M111, bardziej zna-
ny pod późniejszą nazwą CWS Sokół 
1000. Motocykl będący symbolem 
polskiego, przedwojennego przemysłu, 
był tak naprawdę mieszanką rozwią-
zań amerykańskich. Struktura nośna i 
zawieszenie nawiązywały otwarcie do 
Harleya-Davidsona JD. Silnik i układ 
napędowy był natomiast wzorowany 
na amerykańskim motocyklu Indian 
Super Scout. Na temat zagranicznych 
wpływów w polskich, przedwojen-
nych motocyklach powstała przeza-
bawna anegdota. 

 p Może ją Pan opowiedzieć? 

Aby ukryć amerykańskie pochodze-
nie motocykla CWS Sokół 1000 rozpo-
wszechniono informację, że sterowa-
nie gazem po lewej stronie kierownicy 
– typowe dla konstrukcji amerykań-
skich – stanowiło modyfikację, wpro-
wadzoną specjalnie na życzenie gen. 
Tadeusza Kossakowskiego, koordynu-
jącego projekt ze strony Wojska Pol-
skiego. Argumentował on, że gaz po 
lewej stronie kierownicy jest bardziej 
ergonomiczny w warunkach jazdy 
terenowej, gdy żołnierz przeprowa-
dza motocykl z pracującym silnikiem 
po grząskim podłożu i dodając gazu, 

pomaga sobie w wyprowadzaniu mo-
tocykla z pułapki terenowej. 

 p Naprawdę? 

Nie udało mi się potwierdzić prawdzi-
wości tego twierdzenia, ale jeśli na-
prawdę jego autorem był gen. Kossa-
kowski, to w ten sposób potwierdził 
swą ignorancję w zakresie jazdy moto-
cyklem. Z pułapek terenowych o wiele 
łatwiej jest wyjeżdżać niż wyprowa-
dzać z nich motocykl. Ponadto, wy-
prowadzanie motocykla „na piechotę” 
z jednoczesnym dodawaniem gazu 
może zakończyć się wywróceniem 
motocykla i nakryciem lekkomyśl-
nego żołnierza przez gondolę wózka 
bocznego, wchodzącego w skład ważą-
cego 375 kg zestawu.

 p Ile jest prawdy, a ile legendy 
w historii o Lechu – pierwszym 
motocyklu, skonstruowanym w 
odrodzonej Polsce, w 1929 r.?

Za powstanie tej konstrukcji odpo-
wiadały dwie osoby, przemysłowiec 
z Poznania Wacław Sawicki oraz inż. 
Władysław Zalewski, który powró-
cił do odrodzonej Polski z emigracji w 
Stanach Zjednoczonych. Lech był na-
pędzany relatywnie nowoczesnym 
silnikiem. Był to dwucylindrowiec w 
układzie widlastym, o pojemności 
skokowej 500 centymetrów sześcien-
nych. Charakteryzowały go cylindry 
wyposażone w odejmowane głowice 
oraz pompa oleju wymuszająca sma-
rowanie silnika. Pozostałe elementy 
konstrukcyjne były typowe dla amery-
kańskich jednośladów z tamtego okre-
su. Trzystopniowa skrzynia biegów, 
sprzęgło, obsługiwane nogą oraz brak 
hamulca przy kole przednim.

 p Kto miał być nabywcą tego 
motocyklu? 

Lech miał być produkowany przez 
specjalnie powołane do tego celu 

przedsiębiorstwo - Towarzystwo Ak-
cyjne W. Sawicki i Spółka z siedzibą w 
Opalenicy. Głównym odbiorcą Lecha 
miała być armia. Niestety, kilkuletni 
brak decyzji Wojskowego Instytutu 
Badań Inżynierii, mającej formalnie 
dopuścić Lecha do użytku w armii oraz 
pogłębiający się wielki kryzys sprawi-
ły, że spółka produkująca w Opaleni-
cy pierwszy polski motocykl została 
zamknięta po wyprodukowaniu zale-
dwie kilkudziesięciu pojazdów. Lech 
powstawał po zamachu stanu z maja 
1926 r. Sanacja wykazywała tendencje 
centralizacyjne, nacjonalizacyjne i eta-
tystyczne w gospodarce. Lech produ-
kowany był przez niewielką, prywatną 
wytwórnię. Być może była to również 
gra polityczna, choć nie udało się mi 
znaleźć jakiejkolwiek informacji, czy 
Wacław Sawicki i Władysław Zalew-
ski mieli jakiekolwiek powiązania z 
Narodową Demokracją, skonfliktowa-
ną z obozem piłsudczykowskim.

 p Który z polskich motocykli 
zaprojektowanych od podstaw 
przez polskich inżynierów i 
produkowanych seryjnie uważa 
Pan za najlepszy pod względem 
konstrukcyjnym?

Najbardziej warta uwagi jest SHL M17 
Gazela – bo tak oficjalnie nazywał się 
ten pojazd. Była to konstrukcja schlud-
na i nowoczesna, mogąca konkurować 
z motocyklami podobnej klasy, produ-
kowanymi na świecie.

 p Dlaczego się nie udało? 

Niestety, Gazela nie trafiła na swój 
czas. Był to motocykl przyjazny użyt-
kownikom i komfortowy, jednak 
skomplikowany pod względem obsłu-
gi serwisowej. Nie bez znaczenia była 
też wysoka cena. Stanowiła ona prze-
szkodę dla upowszechnienia się tego 
motocykla w codziennym użytkowa-
niu. Ale prawdziwym powodem nie-
powodzenia rynkowego Gazeli było 
wprowadzenie do produkcji seryjnej 
Polskiego Fiata 125p. Decyzja ta spo-
wodowała masowe zainteresowanie 
się samochodami osobowymi przez 
potencjalnych klientów Gazeli.

 p Dlaczego w Polsce w latach 80. 
XX wieku zaprzestano produkcji 
motocykli? 

Decyzję o zaprzestaniu produkcji mo-
tocykli w PRL podjęto już w 1964 r. na 
IV Zjeździe PZPR. Na przełomie lat 60. 
i 70. XX w. Polska była trzecim co do 
wielkości producentem motocykli na 
świecie. W większości były to proste 
maszyny do użytku codziennego, na-
pędzane silnikami dwusuwowymi, 
jednak roczny wolumen produkcyjny, 
około 300 tys. jednośladów, stawiał 
PRL w gronie światowych potentatów 
przemysłu motocyklowego. Mimo to 
polski przemysł motocyklowy został 
stopniowo doprowadzony do upadku. 
Decyzja o zaprzestaniu produkcji mo-
tocykli miała charakter polityczno-ad-
ministracyjny, a nie rynkowy.

 p Do których państw 
eksportowano motocykle 
produkowane w PRL? 

Eksport motocykli produkowanych 
w PRL do krajów RWPG oraz innych 
państw socjalistycznych był praktycz-
nie marginalny. Co jeszcze dziwniej-
sze, poza pojedynczymi przypadkami, 
nie eksportowano polskich jedno-
śladów do Związku Radzieckiego. 

Najlepszymi rynkami eksportowymi 
dla polskich jednośladów były kraje 
zachodnioeuropejskie, Azja oraz Stany 
Zjednoczone. Junaki eksportowano do 
kilkudziesięciu państw świata. Jednak 
najbardziej warte wspomnienia epi-
zody eksportowe PRL-owskich jedno-
śladów wiążą się z motocyklami SHL, 
WSK oraz skuterami Osa. 

 p W latach 60. XX w. SHL-
ki pojawiły się w Stanach 
Zjednoczonych. 

Stało się to za sprawą sieci domów to-
warowych Sears, prowadzących sprze-
daż wysyłkową różnych towarów, w 
tym motocykli. Fakt popularności mo-
tocykli  SHL po drugiej stronie Atlanty-
ku jest jednak mało znany, gdyż domy 
towarowe Sears rozprowadzały te jed-
noślady pod własnymi markami. 
W USA były to pojazdy bardzo ta-
nie, zostały zatem „zajeżdżone” na 
głębokiej prowincji. Nieco później 
domy towarowe Sears przestawi-
ły się na oferowanie austriackich 
motocykli marki Puch, które ze 
zmiennym szczęściem były sprze-
dawane w USA do początku lat 70. 
XX w.

 p A jak wyglądała kariera 
polskich motocykli w innych 
krajach?

W 1962 r. indyjska firma Escorts 
Limited z Bangalur uzyskała pra-
wa licencyjne do produkcji modelu 
SHL M11, który na indyjskim ryn-
ku sprzedawany był jako Rajdoot. 
W Indiach SHL-ki produkowano 
o wiele dłużej niż w Polsce, bo aż 
do 2005 r. W ciągu 43 lat produk-
cji, wytworzono w Bangalur ponad 
4 miliony motocykli, których kon-
strukcja opierała się na SHL M11. 
Escorts Limited zakupiła też li-
cencję na produkcję skuterów Osa. 
Modelem produkowanym w In-
diach była nowsza Osa M52, któ-
rej sprzedaż w Polsce rozpoczęła 
się dopiero w 1962 r. Ponadto w In-
diach, na podstawie założeń kon-
strukcyjnych Osy, Escorts Limited 
opracowała własny skuter – Rajdo-
ot Runabout. W przeciwieństwie 
do polskiego wzorca posiadał on 
mniejsze koła, zawieszenie przed-
nie oparte na wahaczu pchanym, a 
jego stylistyka wzorowana była na 
włoskich skuterach Lambretta – 
skądinąd popularnych w Indiach.

 p W których krajach 
kupowano WSK-i?

Szczególnie popularnymi kierun-
kami eksportu motocykli WSK 
były Grecja, Turcja i Wielka Bry-
tania. W 1977 r. Roy Cary z firmy 
Barron Eurotrade z Honeychurch 
(Essex) z Wielkiej Brytanii podpi-
sał z Wytwórnią Sprzętu Komuni-
kacyjnego umowę, na podstawie 
której WSK dostarczała do Wiel-
kiej Brytanii motocykle bez silni-
ków i skrzyń biegów. Na Wyspach 
Brytyjskich montowano do nich 
włoskie silniki Minarelli zblokowane 
z pięciostopniowymi skrzyniami bie-
gów. Ta nietypowa fuzja okazała się 
być nieudana. Firma Barron Eurotrade 
wstrzymała import, koncentrując się 
na sprzedaży i serwisie włoskich jed-
nośladów. WSK 125 Barron pozostaje 
najrzadszym, seryjnie produkowanym 
polskim motocyklem powojennym.

ROZMAWIAŁ TOMASZ PLASKOTA 
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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

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC
o przystąpieniu do sporządzenia

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca i
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Słomczyn 

Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 
2022r., poz. 503 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o pod-
jęciu przez Radę Miejską w Grójcu uchwał:

1. Nr LVII/568/23 z dnia 30 stycznia 2023r., o  przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części miasta Grójca.
2. Nr LVII/570/23 z dnia 30 stycznia 2023r., o  przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części miejscowości Słomczyn.
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.
Wnioski do projektów wyżej wymienionych planów i do prognozy oddziaływania na środowisko można składać w termi-
nie 21 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia. 
Wnioski mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej w siedzibie 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 kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię , nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieru-
chomości, której dotyczy.
Pisma należy kierować na adres Urzędu Gminy i Miasta, ul. J. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec albo w postaci elektronicz-
nej, na adres email: urzad@grojecmiasto.pl lub przez platformę ePUAP.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gminy i Miasta Grójec.
           Burmistrz 
                Dariusz Gwiazda

Klauzula informacyjna
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 osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) podaje się do wiadomości, że administratorem przekazanych danych osobowych jest Bur-
mistrz Gminy i Miasta Grójec. Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań związanych z procedurą sporządzenia planu miejscowego. 
Podstawę przetwarzania stanowi ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gmi-
ny  i Miasta Grójec – https:// bip.grojecmiasto.pl

Za nami 40. edycja Małego Konkursu Recytatorskiego

Gminne eliminacje odbyły się w środę, 15 marca, w Grójeckim Ośrodku Kultury.  

Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli placówek oświa-
towych, w składzie: Małgorzata Andrychowicz (przewodni-
cząca, PSP nr 2 w Grójcu), Marzanna Nowakowska (PSP w Bi-
kówku), Beata Górecka (PSP nr 3 w Grójcu), dokonała wyboru  
spośród 54 recytatorów, biorąc pod uwagę: dykcję, interpretację 
utworu, zrozumienie prezentowanego utworu oraz ogólny wy-
raz artystyczny.
Do  kolejnego etapu, czyli eliminacji powiatowych zakwalifiko-
wali się: Hanna Szymańczak z PSP w Bikówku i Mateusz Matul-
ka z Niepublicznego Językowego Przedszkola „BAJKA” w Grój-
cu (kategoria I – przedszkola i klasy „0”), Blanka Pelchen z PSP 
nr 1 w Grójcu, Matylda Szamocka z PSP nr 3 w Grójcu (kategoria 
II –  klasy I-IV PSP), Gabriela Michalak z PSP nr 2 w Grójcu (kate-
goria III –  klasy V-VI PSP).
Z uwagi na wysoki poziom recytacji przyznano także wyróżnienia. Otrzymali je:  Sonia Leśniak z Niepublicznego Językowego 
Przedszkole „BAJKA” w Grójcu, Aurelia Cecha z Publicznego Przedszkola nr 2 w Grójcu, Zofia Winkler z Publicznego Przed-
szkola nr 2 w Grójcu, Sebastian Namielski z Publicznego Przedszkola Zgromadzenia Córek Maryi Niepokolanej w Grójcu, 
Lena Parol z PSP w Bikówku, Maja Wolska z PSP nr 2 w Grójcu, Alicja Lusa z PSP nr 2 w Grójcu, Natasza Szymaniak z PSP nr 
1 w Grójcu, Hanna Woźniak z PSP nr 1 w Grójcu, Wojciech Kacperski z PSP w Bikówku, Brygida Marcinkowska z PSP w Lesz-
nowoli, Lena Karbowska z PSP w Bikówku, Lena Świderska z PSP nr 1 w Grójcu, Magdalena Woźniak z PSP nr 1 w Grójcu.
Laureaci i wyróżnieni, oprócz pamiątkowych dyplomów, dostali nagrody książkowe. W Kategorii  I  wszyscy najmłodsi recy-
tatorzy otrzymali też jako upominek książeczki kolorowanki. Nie zabrakło słodkości od zaprzyjaźnionej firmy FERRERO POL-
SKA. Eliminacje powiatowe odbędą się  29 marca  o godz. 10.00 w Grójeckim Ośrodku Kultury.  Zakwalifikowanych zapra-
szamy serdecznie.                                                                                                       Grójecki Ośrodek Kultury 
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Olga Bończyk – jestem szczęściarą, uprawiam swój 
ukochany zawód i jeszcze dostaję za to pieniądze
Z OKAZJI DNIA KOBIET W 
BIBLIOTECE PUBLICZNEJ 
ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE Z 
OLGĄ BOŃCZYK – AKTORKĄ 
TEATRALNĄ, TELEWIZYJNA 
I FILMOWĄ, WOKALISTKĄ, 
AUTORKĄ TEKSTÓW 
PIOSENEK. W BARDZO 
SZCZEREJ ROZMOWIE 
Z DYREKTOR KINGĄ 
MAJEWSKĄ OPOWIEDZIAŁA 
O SWOIM DZIECIŃSTWIE, 
EDUKACJI MUZYCZNEJ, 
AKTORSTWIE I PLANACH NA 
PRZYSZŁOŚĆ. 

 p Twoje dzieciństwo miało 
ogromny wpływ na to, kim 
jesteś. Opowiedz nam, co Cię 
ukształtowało? 
Wychowałam się w bardzo wyjąt-
kowej rodzinie, ponieważ moi ro-
dzice byli głusi. W przedszkolu pani 
Zosia, przedszkolanka, odkryła, że 
mój brat i ja jesteśmy uzdolnieni 
muzycznie. Rodzice zapisali nas do 
szkoły muzycznej. Skończyliśmy 
wszystkie etapy edukacji muzycz-
nej. Mój brat, Mirosław Bocek, jest 
słynnym skrzypkiem – koncertmi-
strzem, gra w Orkiestrze Kameral-
nej Polskiego Radia Amadeus w Po-
znaniu ponad 35 lat. Ja ukończyłam  
klasę pianina.
W dzieciństwie byłam bardzo obar-
czona obowiązkami związanymi 
nie tylko ze szkołami, ale także z 
opiekowaniem się rodzicami. Do 
mnie należało chodzenie z mamą do 
lekarzy onkologów i tłumaczenie jej 
na język migowy diagnozy, przebie-
gu leczenia, rokowań. Jestem obar-
czona syndromem dzieci CODA. 
Termin CODA zarezerwowany jest 
dla słyszących dorosłych dzieci nie-
słyszących rodziców. Dzieci CODA z 
reguły zostają tłumaczami swoich 
rodziców już w dzieciństwie, stając 
się dla nich pomostem do świata 
słyszących. Jednak proszę tego nie 
odebrać jako skarżenie się. Ja się nie 
skarżę. Ten bardzo trudny dla mnie 
wtedy czas, ukształtował mnie. Je-
stem twardą kobietą. Nie dałam się 
złamać, nie pozwoliłam podciąć so-
bie skrzydeł. Jednak smutną konse-
kwencją bycia dzieckiem CODA jest 
zwykle to, że takim dzieciom życie 
rodzinne się nie udaje. Żyje sama, 
mam koty. Pokutuje u mnie w rela-
cjach to, że jestem nadopiekuńcza. 
Nie umiałam stworzyć relacji part-
nerskiej. Dużo lepiej jest mi żyć sa-
mej. Wtedy jestem w stanie zaopie-
kować się sobą. Jest fantastycznie. 
Jestem sama, ale nie jestem samot-
na. Nauczyłam się kochać siebie. 
Realizuję się w życiu zawodowym. 
Praca jest moim tlenem.

 p Czujesz się spełniona?
Kiedy byłam jeszcze bardzo małą 
dziewczynką, marzyłam o tym, żeby 
zostać artystką i te marzenia zwy-
czajnie mi się spełniły. Radość z fak-
tu, że tak się stało, daje mi do dzisiaj 
poczucie ogromnego spełnienia. To, 
co dostałam, co sobie wypracowa-
łam oraz to, gdzie dzisiaj jestem, jest 
dla mnie ciągle wielką radością i ta-
kim dziecięcym zdziwieniem, że mi 
się wszystko udaje.
Granie na fortepianie było przepust-
ką do moich marzeń. Było dla mnie 
fundamentem do tego, co będzie dla 
mnie w życiu najważniejsze. Śpie-
wam, bo zawsze chciałam śpiewać. 

Gram na scenie, jestem aktorką, bo 
zawsze chciałam być aktorką. Jed-
nak trzeba podkreślić, że nigdy bym 
nie doszła do tego, gdyby nie deter-
minacja moich rodziców. Widzie-
li oni, że my z bratem gramy, ćwi-
czymy, jednak tego nie słyszeli. Nie 
mogli usłyszeć, czy gramy czysto, 
równo, dobrze. Po koncertach popi-
sowych zawsze widziałam w oczach 
mamy łzy. Teraz wiem, że były to łzy 
szczęścia, za które w tamtym czasie 
nie umiałam podziękować.  Gdy to 
zrozumiałam, po śmierci już rodzi-
ców, postanowiłam, że napiszę w 
hołdzie dla nich piosenkę: tekst i 
muzykę. „Moją mamę” śpiewam za-
wsze na każdym koncercie. To rodzi-
ce dali mi poczucie wiary, że ta dro-
ga jest trudna, ale na końcu czeka 
nagroda.

 p Poza rodzicami, którzy 
bardzo mądrze pokierowali 
Twoją edukacją, miałaś 
styczność również z bardzo 
dobrymi nauczycielami
Na całej swojej drodze dydaktycz-
nej trafiałam zazwyczaj na cudow-
nych pedagogów. Miałam wielkie 
szczęście. Ponieważ spod ich skrzy-
deł wyszli najlepsi muzycy. Moja 
profesor Janina Butor, nieżyjąca już 
pianistka, z której klasy wyszedł 
m.in. Krzysztof Jabłoński, laureat 
Konkursu Chopinowskiego z 1985 
r., powiedziała do mnie tak: „Wie-
działam, że będziesz na scenie. A 
czy będziesz śpiewać, tańczyć, re-
cytować, czy też grać na fortepianie 
– to nie ma żadnego znaczenia. Naj-
ważniejsze, żebyś była na tej scenie 
szczęśliwa”.
Wszystko, co robię w pracy zawodo-
wej, sprawia mi ogromną frajdę. Nie 
robię tego dla poklasku ani pienię-
dzy. Uprawiam swój ukochany za-
wód i jeszcze dostaję za to pienią-
dze. Jestem szczęściarą. Jest to dla 
mnie największą radością. 

 p Patrząc na Twoje życie można 
powiedzieć, że żyjesz bajkowo. 
A przecież nie zawsze jest tak 
różowo. Łatwo Ci wejść w każdą 
rolę? 
Zawód jest bardzo trudny. Bywa, że 
dostajemy po nosie. Jeżeli kocha się 
swoją pracę, to wszystkie nieprzy-
chylne recenzje, obrzucanie błot-
kiem w gazecie, czasami wyssa-
ne z palca, to miłość do zawodu to 
wszystko wynagradza. Na co dzień 
jestem normalną kobietą. Stoję w 
kolejce, przepycham się z urzędni-
kami, gdy próbuję coś załatwić.

Odpowiadając na drugie pytanie 
odnośnie wchodzenia w rolę, to mu-
szę przyznać, że mam po prostu in-
tuicję grania.  Jak wchodzę w rolę, to 
coś mi się takiego odblokowuje, że 
na tę chwilę staję się kimś innym. 
Nie mam oporów, nie zastanawiam 
się, czy to wypada, czy nie wypada. 
Po prostu gram. Wchodzę w role. 
Wiem, jak się trzeba zachować. 

 p Twoja muzyka musi 
posiadać piękną melodię, 
mądry test. Starannie dobierasz  
swój repertuar.
Jestem skażona muzyką klasyczną. 
Wychowałam się na Czajkowskim, 
Beethovenie, Bachu, Chopinie. Ja 
potrzebuję czegoś, co mnie aspiru-
je muzycznie. Nie wystarczy, aby 
piosenka składała się z przysłowio-
wych trzech funkcji. Do współpra-
cy poszukuję muzyków takich, któ-
rzy nie nauczyli się grać w garażu. 
Koncertuję głównie z muzykami 
jazzowymi, są oni wszechstron-
nie wykształceni muzycznie. Pio-
senka musi mieć piękną melodię. 
Ta muzyka musi coś dawać. Ukoić. 
Tekst musi być piękny. To wszyst-
ko pozwala mi zabrać Państwa w 
piękną podróż. Nie interesuje mnie 
chałturzenie i odbębnianie robo-
ty. Wchodzę na scenę i ja napraw-
dę chcę z Państwem ten koncert 
przeżyć. Dla mnie najpiękniejszym 
komplementem jest to, że po dwu-
godzinnym koncercie publiczność 

domaga się kilku bisów. Kultura 
jest dla ducha. Ja chcę wierzyć w to, 
że po moich koncertach wychodzi 
się z czymś. Biorę odpowiedzial-
ność za to, że zabieram Wam dwie 
godziny z życia. Jeżeli wychodzicie 
niezadowoleni, rozczarowani, to 
znaczy, że coś zrobiłam nie tak.

 p Pracujesz teraz nad bardzo 
ciekawym projektem na sześć 
głosów.
Tak, to nietuzinkowy projekt. 
Śpiewam sama ze sobą. A capella 
na sześć głosów. To jazzowe aran-
żacje nagrywane w kuluarach 
domowego zacisza. Pierwowzo-
rem jest Jacob Collier. Nagrane 
jest już pięć utworów: „Mario czy 
ty wiesz”, „Dwa serduszka cztery 
oczy” „Oczarowanie”, „Ktoś mnie 
pokochał” „Wymyśliłam Cię”. W 
przygotowaniu jest jeszcze pięć-
-sześć  kolejnych.
Innym projektem muzycznym 
jest nagrywanie singli i ich bez-
pośrednia publikacja w serwi-
sach internetowych. Nie czekam 
na stworzenie całej płyty. 8 mar-
ca odbyła się premiera mojego 
najnowszego singla – „Byłeś słoń-
cem moich dni” Ireny Jarockiej. 
Jest to nowa aranżacja piosenki. 
Przyznaję, że nie byłam fanką Ire-
ny Jarockiej, poszperałam trochę 
w jej twórczości i wyszukałam 
perełkę. Piosenkę nieznaną, ale 
bardziej ambitną, z przepięknym 
kobiecym tekstem.

 p Na jakich deskach 
teatralnych możemy Cię teraz 
zobaczyć?
Gram w Tatrze Capitol w dwóch 
farsach: „O co biega” i „Kochane 
pieniążki” oraz na Scenie Relaks 
w "Abonamencie na szczęście". W 
tej sztuce gram alter ego Agniesz-
ki Osieckiej. Spektakl jest opar-
ty na dziennikach pisanych przez 
Agnieszkę Osiecką. Kolejnym miej-
scem, gdzie na jesieni będziecie 
mogli mnie zobaczyć, jest Opera 
Kameralna. Będzie tam wznowie-
nie sztuki „Kwartet”. Przygotowuję 
się też do nowego spektaklu „Pla-
neta 5.0”, który będzie miał premie-
rę 21 kwietnia. 

 p Zazwyczaj jesteś obsadzana w 
rolach kobiet dystyngowanych, 
jako bizneswoman, lekarka, 
prawniczka. Rolą Grażynki 
na TikToku odniosłaś 
spektakularny sukces. Masz 323 
tys. osób obserwujących Twoje 
konto.
Grażyną obaliłam mit aktorki, która 
powinna być tylko obsadzana w ro-
lach kobiet, które wzbudzają szacu-
nek społeczeństwa. Mam wałki na 
głowie, ubrana jestem w podomce, 
bez makijażu. Od dłuższego czasu 
przygotowuję się do nagrania i pu-
blikacji krótkich (10-sekundowych)  
filmików. Zbieram pomysły, notu-
ję. Potem przerabiam na Grażynę. 
Aplikacji TikTok nikt nie traktował 
poważnie. Pandemia spowodowa-
ła, że została przejęta przez znudzo-
nych dorosłych. Podczas pandemii 
zostaliśmy odcięci od codziennej 
rzeczywistości. Wtedy to powstała 
Grażyna, która uwypukliła wszyst-
kie cechy kobiety w średnim wieku, 
która wszystko wie najlepiej. 

 p Mając 55 lat  – jak się czujesz 
jako kobieta? Twoje marzenia 
na przyszłość?
OB: Uśmiecham się do siebie i czu-
ję wdzięczność, bo los obdarował 
mnie wspaniałym życiem. Takim, 
o jakim marzyłam, będąc jeszcze 
małą dziewczynką. Lubię tę Olgę, 
która choć ma jeszcze sporo kom-
pleksów i lęków, realizuje swo-
je plany i marzenia, nie czekając 
na gwiazdkę z nieba. Lubię swo-
je zmarszczki, bo one paradoksal-
nie uwalniają mnie z konieczno-
ści bycia idealnym. 55 – wierzę, że 
to magiczna anielska liczba, która 
otworzy mi kolejne drzwi. Mówiąc 
słowami Wojciecha Młynarskiego: 
„Chciałbym wiedzieć, kiedy w szat-
ni płaszcz pozostał przedostatni”,  
chciałabym wiedzieć też, kiedy za-
wodowo wstać i ze sceny zejść.
Spotkanie z Olgą Bończyk zgromadzi-
ło licznie przybyłą publiczność. Roz-
mowa była przeplatana anegdotkami 
teatralnymi oraz żartami zaciągnię-
tymi z Grażynki z TikToka.

KINGA MAJEWSKA
   FOT: TOMASZ CYBULA 
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Mexum Grójec w pierwszej piątce 
drużyn rozgrywek 3LM! 
W niedzielę, 5 marca, Klub 
Sportowy Mexum Grójec 
rozgrywał swój przedostatni 
mecz w rozgrywkach 3 ligi 
mężczyzn Warszawskiego 
Okręgowego Związku 
Koszykówki Województwa 
Mazowieckiego. Wygrana 
zapewniła drużynie historyczne 
piąte miejsce w tabeli.

Gospodarze podejmowali 
Żubry Białystok w gró-
jeckim „Spartakusie”. 
Początkowo obie druży-

ny grały bardzo defensywnie i nie 
pozwalały na łatwe rzuty. Jednak 
to ekipa z Grójca okazała się sku-
teczniejsza i wygrała pierwszą od-
słonę 19:12.
W drugiej kwarcie goście trzy razy 
trafiali za trzy, zmniejszając tym 
samym przewagę gospodarzy. W 
ostatnich minutach drugiej kwar-
ty Mexum dobrze bronił, w ataku 
zawodnicy stawiali dobre zasłony 

i rolowali pod kosz. Grójec sku-
tecznie powiększał swoją przewa-
gę i ostatecznie wygrał 77:58, za-
pewniając sobie tym samym piąte 
miejsce w tabeli końcowej. To naj-
lepszy wynik w historii naszej se-
niorskiej koszykówki męskiej. Naj-
lepiej punktującymi w meczu byli: 
Piotr Jakubczak (29 pkt), Bartosz 
Górecki (13 pkt) i Remigiusz Pta-
szek (10 pkt). 
W rundzie zasadniczej grupy B roz-
grywek 3 ligi mężczyzn WOZKosz 
Mexum Grójec uplasował się  na 
drugim miejscu z bilansem 7 zwy-
cięstw i 3 porażek. W drugim eta-
pie rozgrywek zajął ostatecznie 5 
miejsce z bilansem 2-8. W tabeli 
statystyk indywidualnych rozgry-
wek Piotr Jakubczak zajmuje dru-
gie miejsce ze średnią 19,33 (348 
pkt), a zaraz po nim, na trzecim miej-
scu, jest Remigiusz Ptaszek ze śred-
nią 18,56 (334pkt). 

SZYMON WÓJCIK

64. urodziny najstarszej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Grójcu 
GRÓJECKA SAMOPOMOC 
ZAWIĄZAŁA SIĘ  W 1959 
ROKU. DOKŁADNIE 4 
KWIETNIA ODBYŁO 
SIĘ  PIERWSZE WALNE 
ZGROMADZENIE 
ZAŁOŻYCIELSKIE 
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, 
W KTÓRYM UDZIAŁ WZIĘŁO 
26 MIESZKAŃCÓW, TZW. 
ZAŁOŻYCIELI. 

Od tamtych dni minęło już 
64 lata. Osiedla, który-
mi zarządzamy znajdują 
się w Grójcu i w Jasień-

cu. Jako największy tego typu pod-
miot, od 5 lat  wykorzystujemy swoje  
wieloletnie doświadczenie, oferując 
swoje usługi  również wspólnotom 
mieszkaniowym. Do obsługi nieru-
chomości zatrudniamy ok. 35 osób, 
w tym: administratorów, elektry-
ków, hydraulików oraz pracowni-
ków remontowo-budowlanych. Do 
wykonywania ekspertyz, przeglą-
dów, ocen i nadzorów budowlanych 
zatrudniamy podmioty zewnętrzne 
i osoby ze stosownymi  uprawnie-
niami. Posiadamy własny park ma-
szynowy, dzięki któremu utrzymuje-
my porządek na administrowanych 
przez nas osiedlach i przy budyn-
kach wolnostojących.

PLANY NA KOLEJNE 
LATA?

Stawiamy na rozwój nie zwiększając 
zatrudnienia, a pracy nam przyby-
wa. Po odejściu na emeryturę star-
szych pracowników kadra została 

„odmłodzona”.  Oprócz zasobu 53 bu-
dynków spółdzielczych, zarządzamy 
już 11 budynkami  8 wspólnot miesz-
kaniowych.  Aktualnie prowadzimy 
zebrania  sprawozdawcze podsu-
mowujące działalność wspólnot za 
rok ubiegły. Wspólnie z Zarządami 
przedstawiamy mieszkańcom pla-
ny gospodarcze na rok bieżący oraz 
sugerujemy niezbędne działania 
remontowe. Odpowiadając na za-
potrzebowania rynkowe, postawi-
liśmy również na nowoczesne pro-
gramy  finansowo-księgowe i lepszą 
komunikację.

CYFRYZACJA I 
NOWOCZESNOŚĆ

Do tego celu uruchomiliśmy platfor-
mę internetową I-Mieszkaniec, która 
pozwala na sprawniejsze zarzadzanie 
naszą spółdzielnią, oraz ułatwia ko-
munikację z mieszkańcami. Przygo-
towaliśmy aplikację mobilną, dzięki 
której można być na bieżąco ze spra-
wami dotyczącymi naszego miesz-
kania. To tutaj lokator może dodawać 
zgłoszenia o usterkach i sprawach 
bieżących. Platforma I-Mieszkaniec 
pozwala być stale informowanym 
o postępie w realizacjach tych zgło-
szeń. Na bieżąco widzimy tu status 
realizacji swojego zgłoszenia oraz jego 
szczegóły: notatki, zdjęcia, załączniki. 
Tą drogą możemy wysyłać również 
powiadomienia ostrzegawcze takie 
jak:  przerwy w dostawie wody, prą-
du, zapowiadane przeglądy  gazowe i 
kominiarskie. 
Dołączenie do aplikacji jest bar-
dzo proste, ponieważ dostępna jest 

zarówno z telefonu, jak i z komputera, 
z domu lub z pracy. Wystarczy pobrać 
darmową aplikację I-Mieszkaniec ze 
sklepu Google Play lub App Store. 
Prowadzimy także swój oficjalny pro-
fil społecznościowy  na platformie  
Facebooku, co ułatwia prowadzenie 
działań marketingowych oraz roz-
powszechnianie informacji dotyczą-
cych naszej działalności. 
To doskonałe narzędzie wykorzysty-
wane do kontaktu z mieszkańcami. 
Ze względu na duży zasięg oddzia-
ływania stanowi rodzaj naszej wi-
zytówki i wpływa na budowanie wi-
zerunku naszej spółdzielni. Mimo 
że zbyt mocno się nie reklamujemy, 
to chyba dzięki „poczcie pantoflo-
wej” chętnych na nasze usługi sta-
le przybywa.  MATERIAŁ PRASOWY 
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 
„SAMOPOMOC”

Prezes SM Samopomoc Jacek Szydło
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SZACHOWE ŻYCIE GRÓJCA

10 marca w Publicznej Szkole Podstawowej im. Zygmunta 
Nowickiego w Konarach rozegrany został przedostatni turniej 
w zasadniczej fazie rozgrywek Powiatowej Międzyszkolnej 
Ligi Szachowej. Organizacja zjazdu przez gospodarzy stała na 
najwyższym poziomie, zaczynając od przestronnej sali gry, a 
kończąc na pizzy dla wszystkich uczestników.

P rzebieg zawodów pokazał, że nie zapowiada się na 
niespodzianki wywracające klasyfikację drużynową na 
ostatniej prostej. Liderzy pozostali na czołowych pozycjach 
i nie pozwolili zbliżyć się do siebie grupie pościgowej. 

W turnieju po raz czwarty z rzędu zwyciężyli bardzo pewnie 
reprezentanci PSP nr 2 w Grójcu (15.5 pkt) i z przewagą prawie 10 
punktów nad drugim zespołem przewodzą niezmiennie w lidze. Na 
kolejnych miejscach finiszowali szachiści z Ostrołęki i Nowej Wsi, 
uzyskując po 12.5 pkt.

W klasyfikacji generalnej daleko za liderami z grójeckiej „Dwójki” 
znajdują się blisko siebie trzy szkoły: ZS-P w Nowej Wsi (51.5 pkt), 
PSP nr 2 w Warce oraz PSP nr 1 w Grójcu (po 49 pkt). Wszystkie 
wyżej wymienione placówki są już dość pewne awansu do finału, o 
ile w ostatnich zawodach nie wydarzy się dla nich jakaś tragedia. 
Ścigające ich drużyny z Ostrołęki i Lipia, by marzyć o końcowym 
sukcesie, muszą nie tylko zagrać fenomenalne zawody, ale też 
liczyć na poważne potknięcie rywali.

Dużo większa dramaturgia ma miejsce w klasyfikacji indywidualnej 
ligi, w której szachiści walczą o 8 nagród dla najlepszych 
zawodników w pierwszej fazie rozgrywek. W tym zestawieniu 
jedynie Marcin Sokołowski z PSP nr 2 w Grójcu może być dość 
pewny pierwszego miejsca, natomiast na niższych pozycjach 
mamy do czynienia z zaciekłą walką o jak najwyższe lokaty. W 
grze jest ciągle kilkunastu zawodników liczących na nagrody. Do 
ostatniej partii kolejnego turnieju będą się zatem ważyć losy w tej 
klasyfikacji .

Najlepsza ósemka zawodników w klasyfikacji indywidualnej w 
zawodach w Konarach: Marcin Sokołowski (PSP nr 2 w Grójcu) 5/5, 
Michał Łukiewicz (PSP w Ostrołęce) 4.5/5, Jan Bogumił (PSP nr 2 w 
Warce) 4/5, Konrad Szwedo (ZS-P w Nowej Wsi) 4/5, Kamil Legucki 
(PSP w Lipiu) 4/5, Stanisław Knap (PSP nr 2 w Grójcu) 4/5, Szymon 
Biedrzycki (PSP nr 1 w Grójcu) 3.5/5, Wiktor Zaręba (PSP nr 1 w 
Grójcu) 3.5/5

Następny turniej odbędzie się 21 kwietnia w Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 2 w Mogielnicy.

Uczestnicy Powiatowej Międzyszkolnej Ligi Szachowej:

PSP nr 1 w Grójcu, PSP Nr 2 w Grójcu, PSP w Bikówku, PSP nr 2 w 
Mogielnicy, PSP w Lipiu, SP nr 1 w Warce, PSP w Lesznowoli, PSP 
nr 2 w Warce, ZS-P w Nowej Wsi, PSP w Konarach, PSP w Ostrołęce.

Współorganizatorami Powiatowej Międzyszkolnej 
Ligi Szachowej są: Grójecki Ośrodek Kultury, Gminna 
Instytucja Kultury „Dworek na Długiej” w Warce 
oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mogielnicy.                                                                                                                                      
                                                                                                                                                           
              Adam Lasota  

Wymarzony start piłkarskiej wiosny
ZAWODNICY GRÓJECKIEGO 
MAZOWSZA, KS LESZNOWOLA 
ORAZ GPSZ GŁUCHÓW UDANIE 
ZAINAUGUROWALI DRUGĄ CZĘŚĆ 
SEZONU. 

Od grudnia nowym trenerem piłkarzy 
Mazowsza jest – dobrze znany gró-
jeckim kibicom – Jerzy Engel junior 
(prowadził zespół w rundzie wiosen-

nej sezonu 2020/21). Syn byłego selekcjone-
ra reprezentacji Polski przejął schedę po Ma-
riuszu Lisieckim, pod którego wodzą drużyna 
zakończyła rundę jesienną na dziesiątym 
miejscu w tabeli Radomskiej Ligi Okręgowej 
z dorobkiem 17 punktów. 
Nowy-stary szkoleniowiec liczy na poprawie-
nie tego wyniku wiosną. - Uważam, że mimo 
odmłodzenia składu, naszą drużynę będzie 
stać na zdobycie większej ilości punktów, niż 
jesienią – przyznał Jerzy Engel jr w wywia-
dzie dla klubowej strony mazowszegrojec.pl. 
Zadanie to nie będzie łatwe. - Do gry nie wró-
cił Rafał Sobczak, w pierwszych meczach 
zabraknie Kamila Wierzbickiego, dodatkowo 
odeszli Jarosław Tarwacki i Sebastian Ząb-
kowski. Tracimy więc czterech doświadczo-
nych graczy – stwierdził Engel. Jedyną nową 
twarzą w klubie z Laskowej jest obrońca Piotr 
Grygiel. Pozyskany zimą z KS Łomianki za-
wodnik pokazał się z bardzo dobrej strony w 
meczach towarzyskich, ale w jednym z ostat-
nich sparingów nabawił się kontuzji kolana, i 
na początku rundy nie będzie jeszcze gotowy 
do gry. 
Ponadto do kadry drużyny włączono kilku ju-
niorów. Szkoleniowiec Mazowsza liczy wła-
śnie na młodych wychowanków klubu. - Do-
staną więcej minut na boisku, a tym samym 
możliwość rozwoju. Liczymy, że to zaprocen-
tuje w przyszłości – podkreślił Engel w wy-
wiadzie dla klubowych mediów. 
Co ciekawe, jego asystentem w pierwszej 
drużynie Mazowsza jest Wojciech Szymanek, 
który jako zawodnik reprezentował barwy ta-
kich klubów, jak m.in. Polonia Warszawa, Wi-
dzew Łódź, ukraiński Czornomoreć Odessa 
czy Podbeskidzie Bielsko-Biała. Samodziel-
nie jako trener prowadził Polonię Warszawa 
w sezonie 2020/21. Pod jego wodzą popular-
ne „czarne koszule” uplasowały się na czwar-
tym miejscu w tabeli III ligi.  
Rundę rewanżową podopiecznym Engela 
udało się rozpocząć nadspodziewanie do-
brze, bowiem zdołali wywieźć komplet punk-
tów z trudnego terenu w Pionkach. Lepiej w 
pierwszy ligowy mecz wiosną weszli co praw-
da gospodarze, którzy szybko objęli prowa-
dzenie. Później już jednak do siatki trafiali 
tylko piłkarze z Grójca. Dwukrotnie bramka-
rza Prochu pokonał Michał Orłowski, a jedne-
go gola dołożył Adrian Wolszczak. 

REWOLUCJA W GŁUCHOWIE

Do prawdziwej rewolucji kadrowej doszło 
zimą w Głuchowie, który wiosną zamierza bić 

się o utrzymanie w radomskiej A-klasie. Do 
zespołu dołączyło aż ośmiu nowych zawod-
ników: Mateusz Herbut (obrońca, Kraska Ja-
sieniec), Aleksy Betz (obrońca, LKS II Prom-
na), Eryk Cieślak (obrońca, wolny zawodnik), 
Krzysztof Karczewski (pomocnik, Iskra Zbro-
sza Duża), Mateusz Rotuski (pomocnik, KS 
Warka), Daniel Poczek (pomocnik, wolny za-
wodnik), Marcin Wysocki (napastnik, UKS 
Tarczyn) oraz Hubert Stawicki (napastnik, 
wolny zawodnik). 
– Solidnie przepracowaliśmy zimę i liczy-
my, że da to pozytywne efekty w lidze – pod-
kreśla w rozmowie z „Życiem Grójca” prezes 
GPSZ, Robert Małek. 
Efekty było już widać w pierwszym ligowym 
starciu rundy rewanżowej. Podopieczni Paw-
ła Gaika pokonali pewnie 5:1 bezpośredniego 
rywala w walce o utrzymanie, Legion Głowa-
czów. Na dodatek sztuka ta udała się na bo-
isku przeciwnika. Warto podkreślić, że auto-
rami bramek byli sprowadzeni zimą Marcin 
Wysocki, Hubert Stawicki, Krzysztof Kar-
czewski i Mateusz Rotuski. Piątą bramkę w 
tym spotkaniu strzelił wychowanek GPSZ, 
Sebastian Kozik. 

FINISZ NALEŻAŁ DO 
LESZNOWOLI

W równie dobrych nastrojach po inaugura-
cji rundy rewanżowej mogą być piłkarze z 
Lesznowoli. Klub nadal stawia na stabiliza-
cję składu. Zimą do kadry dołączył jedynie 
16-letni skrzydłowy Klaudiusz Ellwart, który 
ostatnio występował w juniorach GKS Belsk 
Duży. Trzeba też odnotować, że po prze-
rwie do gry wrócił doświadczony Mariusz 
Kotański. 
W pierwszym ligowym meczu podopieczni 
trenera Pawła Małeckiego niespodziewanie 
przegrywali dwoma golami z czerwoną la-
tarnią ligi - Chojniakiem Wieniewa, ale osta-
tecznie to KS cieszył się z kompletu punktów 
(4:2). Dublety ustrzelili Alan Sygnarek i Kamil 
Zieliński. Dzięki temu zwycięstwu drużyna 
awansowała na dziewiąte miejsce w tabeli 
radomskiej A-klasy. 
Druga kolejka rundy wiosennej została roze-
grana już po zamknięciu tego wydania „Życia 
Grójca”. 

MATEUSZ ADAMSKI

Fot. facebook.com/ProchPionki
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