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240 rocznica śmierci Bohatera 
Dwóch Narodów - Kazimierza Pułaskiego

W piątek 11 paź-
dziernika odbyły się 
uroczyste obchody Dnia 
Pułaskiego w Warce. 

Uczczenie pamięci 
o Bohaterze dwóch na-
rodów na stałe wpisało 
się w kalendarz najważ-
niejszych uroczystości 
w powiecie. 

Tegoroczna rocznica 
śmierci Pułaskiego roz-
poczęła się mszą świętą 
w kościele Matki Bo-
żej Szkaplerznej z licz-
nym udziałem pocztów 

sztandarowych ze szkół po-
wiatu grójeckiego, placówek 
im. Kazimierza Pułaskiego 

oraz innych instytucji związa-
nych z powiatem. 
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W Top Sadzie spłonęło 350 ton jabłek 
Minęło już kilka dni od po-

żaru, który wybuchł w obiekcie 
firmy Top-Sad Grupa Producen-
tów Owoców w miejscowości 
Koziel niedaleko Grójca. Jak in-
formuje nas Komenda Powiato-
wa Państwowej Straży Pożarnej 
w Grójcu, akcja gaśnicza trwała 
ponad 9 godzin, a brało w niej 
udział 31 jednostek.

Służby zostały poinformo-
wane o pożarze w niedzielę, 13 
października, około godziny 
4:30. Po dojechaniu na miejsce 
okazało się, że ogień zajął już 
większą część obiektu.

Akcja gaśnicza była bardzo 
trudna, ze względu na to, że 
obiekt niemalże w całości za-
jęty był przez ogień. Ponadto 

W miejscowości Częstoniew Kolonia (gm. Grójec) doszło do 
dwóch pożarów stert zrolowanej słomy. Na miejscu pojawila się 
straż pożarna. Ponad dziesięć godzin walczyli strażacy z Grójca i 
powiatu z pożarem.  Ogień zauważono we wtorek 15 październi-
ka około godziny 20.20.

PŁONĄCE STERTY SŁOMY
W CZĘSTONIEWIE - KOLONII

wymienić należy wysoką tem-
peraturę, zwaloną konstrukcję 
dachu,  przegrzaną i grożącą za-
waleniem konstrukcję obiektu.

Spaliło się całe wyposaże-
nie hali, w tym jabłka będące 
w obiekcie. Z informacji posia-
danych przez KPPSP w Grójcu 

wynika, że łącznie spaliło się 
350 ton jabłek.

Powołany został biegły z 
zakresu pożarnictwa, który bę-
dzie starał się ustalić przyczynę 
tego zdarzenia.

źródło: e-sadownictwo.pl/
fot. OSP Lipie

Grójeccy policjanci eskortowali 
rodzącą kobietę do szpitala

Nietypową interwencję przeprowadzili 
policjanci z grójeckiej "drogówki". W Kozie-
tułach zatrzymali do kontroli opla, którego 
zdenerwowany kierowca oświadczył, że ma 
w pojeździe rodzącą żonę i śpieszy się do 
szpitala. Policjanci eskortowali pojazd do 
grójeckiego szpitala.

Policjanci z grójeckiej "drogówki” peł-
nili wczoraj służbę w ramach grupy „SPE-
ED” na trasie wojewódzkiej nr 728. Ruch 
był dość duży. Około godz. 8 w Kozietułach 
zatrzymali 22-letniego mieszkańca gminy 
Nowe Miasto nad Pilicą, który jechał za 
szybko. Zdenerwowany kierowca wyjaśnił, 
że w samochodzie znajduje się jego ciężarna 
żona, która zaczęła rodzić.

Policjanci, widząc powagę sytuacji i 
spore ryzyko, że rodząca nie dotrze na po-

rodówkę na czas, zaproponowali eskortę. 
Pilotowani przez oznakowany radiowóz, 
który poruszał się po drodze używając sy-
gnałów świetlnych i dźwiękowych przyszli 
rodzice dotarli do szpitala w Grójcu. Dzięki 

temu chlopiec urodził się pod opieką spe-
cjalistów. Rodzicom i maluszkowi życzymy 
dużo zdrowia oraz wielu wspaniałych, a 
przede wszystkim bezpiecznych podróży.

kom. A. Wójcik

Ceny w Biedronce pod lupą UOKiK 
Drożej w kasie niż wskazuje na to cena 

umieszczona przy towarze oraz brak infor-
macji o cenie przy produkcie na półce – to 
zarzuty UOKiK wobec Jeronimo Martins 
Polska, właściciela sklepów Biedronka.

Ze skarg konsumentów i ustaleń In-
spekcji Handlowej wynika, że takie sytu-
acje nie są rzadkością w tej sieci. Za nie-
uczciwe praktyki przedsiębiorcy grozi kara 
do 10 proc. obrotu.

Urząd Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów wszczął postępowanie przeciw 
spółce Jeronimo Martins Polska (JMP). 
Zarzuty dotyczą uwidaczniania niższych 
cen przy produkcie, a następnie nalicza-
nia wyższej ceny w kasie w sklepach sieci 
Biedronka.

- Mieliśmy bardzo dużo sygnałów z ca-
łego kraju na temat nieprawidłowości przy 
podawaniu cen w sklepach sieci Biedronka. 
Zgłaszali je zarówno konsumenci, jak i 

wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Han-
dlowej. Nie może być tak, że klient widzi 
atrakcyjną cenę przy produkcie, a po obej-
rzeniu paragonu okazuje się, że zapłacił 
więcej. To może być nieuczciwa praktyka 
rynkowa – mówi Marek Niechciał, prezes 
UOKiK.

I tak ze skarg wynika, że np.:
- ketchup miał w promocji kosztować 

2,79 zł, ale kasy nabijały cenę 3,49 zł,
- cena ręczników kuchennych na ra-

chunku wynosiła 5,99 zł, a na półce - 4,49 
zł,    

- kilogram pomidorów według pa-
ragonu kosztował 3,99 zł zamiast 1,85 zł 
obiecywanych przez wywieszkę przy sto-
isku.

Tylko od 1 stycznia do 30 września 
2019 r. Inspekcja Handlowa otrzymała 
ponad 230 skarg na nieprawidłowe poda-
wanie cen w Biedronkach. Najczęściej do-
tyczyły różnic między kwotą uwidocznio-

ną na półce a tą zakodowaną w kasie oraz 
braku cen przy produkcie. Potwierdzali to 
także inspektorzy podczas kontroli. Przy-
kładowo, w ciągu 9 miesięcy tego roku 
wykryli, że w 123 przypadkach w Bie-
dronkach brakowało ceny, a w 25 - były 
różnice między kwotą widoczną na towa-
rze lub półce a tą zakodowaną w kasie.

Brak informacji o cenie na towarze 
lub w jego pobliżu to drugi zarzut wobec 
JMP. – Cena jest jednym z głównych kry-
teriów, którymi konsumenci kierują się 
podczas zakupów, szczególnie w dyskon-
tach. Umożliwia porównanie produktów 
różnych marek i dokonanie świadomego 
wyboru między nimi. Cena powinna być 
umieszczona w widocznym miejscu, tak 
aby konsumenci z łatwością mogli się 
z nią zapoznać i nie zostali tym samym 
wprowadzeni w błąd – mówi Tomasz 
Chróstny, wiceprezes UOKiK.

Jeśli zarzuty się potwierdzą, spółce 

Jeronimo Martins Polska grozi kara do 10 
proc. obrotu. To nie jedyne postępowa-
nie UOKiK wobec właściciela Biedronki. 
Urząd sprawdza także, czy JMP nie sto-
suje nieuczciwych praktyk handlowych 
wobec dostawców owoców i warzyw. Na-

tomiast w grudniu 2018 r. UOKiK 
wydał decyzję, w której zakwestio-
nował procedury przyjmowania i 
rozpatrywania reklamacji.

Więcej informacji na naszej 
stronie: grojeckie24.pl
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Sprzedam atrakcyjną działkę o powierzchni 8260 m2 w miejscowo-
ści Rębowola, gmina Belsk Duży, powiat grójecki – dojazd do Warsza-
wy - 40 minut. Działka w kształcie prostokąta o wymiarach 70x118m. 

Nieruchomość położona przy drodze powiatowej, oddalonej około 
800m od drogi 725. Przez działkę przechodzi wodociąg/światło. Idealna 
do inwestycji/budowy. Obecnie na działce rosną czteroletnie drzewka 

owocowe. (MOŻLIWOŚĆ WYDZIELENIA MNIEJSZEJ DZIAŁKI Np: 
1500m2). W pobliżu rezerwat Modrzewina, Pałac Mała Wieś.

Cena: 112 000 zł (do negocjacji). Kontakt: 504 198 135

MILIONOWY BON DROGOWY
19 września Wójt Gmi-

ny Mirosław Jakubczak 
uczestniczył w uroczystości 
wręczenia symbolicznych 
czeków na dofinansowanie 
realizacji zadań drogowych 
w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych.

Uroczystość z udziałem 
Marka Suskiego - szefa Ga-
binetu Politycznego Preze-
sa Rady Ministrów, Artura 
Standowicza – Wicewoje-
wody Mazowieckiego, Anny 
Kwiecień- Posłanki na Sejm 
RP, starostów, burmistrzów 
oraz wójtów ziemi radom-
skiej odbyła się w Starostwie 
Powiatowym w Radomiu.

W sumie w regionie ra-
domskim dofinansowanie w 
ramach Funduszu Dróg Sa-
morządowych otrzymało 9 
dróg powiatowych i 25 dróg 
gminnych o łącznej długości 
ponad 91,3 kilometrów.

Łącznie na Mazowszu re-
komendowano do dofinan-
sowania 372 wnioski, z czego 

216 umieszczono na listach 
podstawowych (zadania 
powiatowe – 51 wniosków, 
zadania gminne – 165 wnio-
sków). Łączna kwota środ-
ków Funduszu przewidziana 
na dofinansowanie zadań 
z list podstawowych to 538 
283 488,11 zł.

W pierwszej kolejności 
dofinansowanie otrzymają 
zadania z list podstawowych. 
Wnioski znajdujące się na 
listach rezerwowych będą 
mogły uzyskać wsparcie, ale 

pod warunkiem wystąpienia 
oszczędności w wysokości 
pozwalającej na ich sfinan-
sowanie. Samorządy mogły 
uzyskać dofinansowanie w 
wysokości od 50 do 80 pro-
cent przewidywanych kosz-
tów realizacji zadania.

Gmina Błędów otrzymała 
czek wartości 1 098 543,00 
zł. (80% inwestycji) na reali-
zację inwestycji pn: „Prze-
budowa drogi gminnej Błę-
dów-Jadwigów”.

Opłaty za usługi wodne 
– oświadczenia do 30 października

Do 30 października podmioty obo-
wiązane do ponoszenia opłat za usługi 
wodne składają kwartalne oświadcze-
nia.

Przypominamy o obowiązku zło-
żenia oświadczeń za III kwartał 2019 
r. w celu ustalenia wysokości opłaty 
zmiennej za korzystanie z usług wod-
nych.  Obowiązek złożenia oświadczeń 
wynika z art. 552 ust. 2b ustawy – Pra-
wo wodne.

Oświadczenia należy składać 
zgodnie z opublikowanymi wzorami w 

terminie 30 dni od dnia, w któ-
rym upływa dzień przypadający 
na koniec każdego kwartału. Za 
III kwartał 2019 r. termin zło-
żenia oświadczenia upływa 30 
października 2019 r. Oświadcze-
nia należy przesyłać bezpośred-
nio do Zarządów Zlewni PGW 
Wody Polskie, będących jednost-
kami właściwymi do ustalenia 
wysokości opłaty zmiennej.
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10 października odbył się 
Powiatowy Dzień Edukacji 
Narodowej. Szczególne świę-
to całej społeczności szkol-
nej:  Kadry Pedagogicznej, 
Pracowników administracji 
i obsługi, a także Rodziców i 
Uczniów.

Tegoroczne Powiatowe 
Święto Edukacji obchodzo-
ne było w  Centrum Kształ-
ceniu Zawodowego i Usta-

PIERWSZY POWIATOWY DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

wicznego w Nowej Wsi. Oprócz 
Nauczycieli, Uczniów, Rodziców i 
Pracowników tamtejszej placówki 
obecni byli m.in. Starosta Powiatu 
Grójeckiego Krzysztof Ambroziak, 
Wicestarosta Jolanta Sitarek, Poseł 
na Sejm RP Mirosław Maliszew-
ski, Radny Semiku Województwa 
Leszek Przybytniak, Członek Za-
rządu Powiatu Andrzej Zaręba, 
Radny Powiatu Jan Madej, Naczel-
nik Wydziału Edukacji i Zdrowia 
Starostwa Powiatowego Barbara 

Orłowska wraz z pracownikami 
wydziału,  Dyrektorzy i przedsta-
wiciele nauczycieli wszystkich pla-
cówek oświatowych  powiatu gró-
jeckiego,  partnerzy którzy objęli 
swoim patronatem szkołę w Nowej 
Wsi.

Uroczystość składała się z kil-
ku części, po powitaniu gości i 
okolicznościowych wystąpieniach 
skierowanych do społeczności 
szkolnej i wszystkich obecnych, 
miało miejsce podpisanie poro-
zumień z firmami, które objęły 
swoim patronatem nowowiejską 
placówkę, następnie reprezentan-
ci uczniów klas pierwszych złoży-
li ślubowanie. W kolejnej części 
Starosta i Wicestarosta wręczyli 
nagrody pieniężne od  Starosty 
Grójeckiego w dowód uznania za 
pracę dydaktyczną i wychowawczą 
dla Dyrektorów i wyróżniających 
się swoją praca w minionym roku 
nauczycieli. 

Niejednokrotnie podczas tego 
dnia podkreślano  niezwykle waż-
ną rolę nauczycieli i wszystkich 
zaangażowanych w pracę w szero-

ko pojętej oświacie dla tworzenia 
mądrego społeczeństwa obywatel-
skiego. 

W tym dniu nagrody dla swo-
ich pracowników przygotowała 
również  Dyrektor CKZiU Anna 
Dacka. Wszystkich nagrodzonych 
młodzież i zebrani goście nagra-
dzali gromkimi brawami. 

Następnie wszyscy zebrani mo-
gli obejrzeć przygotowaną przez 
uczniów CKZiU humorystyczną 
część artystyczną. 

Zarząd Powiatu Grójeckiego  z 
okazji Dnia Edukacji Narodowej 
składa wszystkim Nauczycielom, 
Pracownikom administracji i ob-
sługi, Uczniom i ich Rodzicom 
zdrowia, spełnienia marzeń i nie-
słabnącego zapału, aby praca w 
oświacie, zrodziła wiele dobrych 
owoców.

Zapraszamy do obejrzenia rela-
cji fotograficznej  z wydarzenia na 
naszej stronie www.grojec.pl

W piątek 11 paździer-
nika odbyły się uroczyste 
obchody Dnia Pułaskiego w 
Warce. 

Uczczenie pamięci o 
Bohaterze dwóch narodów 
na stałe wpisało się w kalen-
darz najważniejszych uro-
czystości w powiecie. 

Tegoroczna rocznica 
śmierci Pułaskiego roz-
poczęła się mszą świętą w 
kościele Matki Bożej Szka-
plerznej z licznym udziałem 
pocztów sztandarowych ze 
szkół powiatu grójeckiego, 
placówek im. Kazimierza 
Pułaskiego oraz innych in-

240 rocznica śmierci Bohatera Dwóch Narodów - Kazimierza Pułaskiego

stytucji związanych z powiatem. 
Po zakończonej mszy orszak 

pamięci  prowadzony przez Or-
kiestrę Reprezentacyjną Wojska 
Polskiego z Siedlec oraz żołnie-
rzy z kompanii reprezentacyjnej   
1. Grójeckiego Ośrodka Radio-
elektronicznego  przemaszero-
wał do Parku w Winiarach, gdzie 
miała miejsce część patriotyczna 
oraz ślubowanie uczniów klasy 
pierwszej wareckiej Szkoły Pod-
stawowej im. Kazimierza Puła-
skiego. 

Część patriotyczna rozpoczę-
ła się od przypomnienia krótkie-
go , lecz jakże intensywnego życia 
Pułaskiego, który spędził swoje 
pierwsze lata życia w Winiarach 

oraz znaczenia jego działalności 
na rzecz suwerenności narodu 
polskiego i amerykańskiego. 

Kolejnym punktem był apel 
pamięci poległych i pomordo-
wanych żołnierzy - bohaterów 
odczytany przez mjr Romana 
Fijałkowskiego i salwa honorowa 
wykonana przez Kompanię Ho-
norową  1. Grójeckiego Ośrodka 
Radioelektronicznego. 

Tego dnia miało miejsce jesz-
cze jedno szczególne wydarzenie 
– uczniowie pierwszych klas Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej im. 
Kazimierza Pułaskiego w Warce 
złożyli ślubowanie i stali się czę-
ścią społeczności szkolnej warec-
kiej placówki.  

Organizatorami  uroczystości 
byli Starosta Grójecki  Krzysztof 
Ambroziak oraz Muzeum im. 
Kazimierza Pułaskiego w Warce 
prowadzone przez Dyrektor Iwo-
nę Stefaniak. 

Patronat honorowy nad ob-
chodami  240. rocznicy śmierci 
Kazimierza Pułaskiego objęli: 
Marszałek Senatu RP Stanisław 
Karczewski i Wicepremier, Mi-
nister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Prof. dr hab. Piotr 
Gliński.
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Ruszyła wypłata zaliczek dopłat za 2019 rok: 
418 mln zł na kontach rolników 

Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa rozpoczęła, 
16 października, po raz czwarty w 
historii obowiązującego w Polsce 
systemu dopłat wypłatę zaliczek na 
poczet płatności bezpośrednich i 
po raz pierwszy zaliczek na poczet 
płatności obszarowych PROW. Już 
pierwszego dnia do rolników trafiło 
ponad 313 mln zł w ramach zaliczek 
na poczet dopłat bezpośrednich i 
blisko 105 mln zł w ramach zaliczek 
na poczet płatności obszarowych 
PROW. ARiMR planuje, że do koń-
ca października przekaże rolnikom 
ok. 3,66 mld zł w ramach zaliczek z 
tytułu tegorocznych dopłat bezpo-
średnich.   

Zaliczki w 2019 r. przekazywa-
ne są polskim rolnikom na najwyż-
szym dopuszczonym w Unii Euro-
pejskiej poziomie. W przypadku 
dopłat bezpośrednich wynoszą 
one 70 proc. stawki, 85 proc - w 
przypadku płatności PROW.    

Warunkiem wypłaty zaliczek 
płatności obszarowych (płatności 
ONW, płatność rolno-środowisko-
wo-klimatyczna, płatność ekolo-
giczna oraz premia pielęgnacyjna 
i premia zalesieniowa) jest zakoń-
czenie kontroli administracyjnej, 
a przy zaliczkach płatności bez-
pośrednich wymagane jest jeszcze 
zakończenie kontroli na miejscu.

Przekazywanie zaliczek za-
kończy się 30 listopada 2019 r., a 
od dnia 2 grudnia rozpocznie się 

realizacja płatności końco-
wych.

Pula środków  przezna-
czonych w 2019 r. na dopła-
ty bezpośrednie wynosi ok. 
15,2 mld zł, o płatności te 
ubiega się ok. 1,317 mln rol-
ników.  Z kolei maksymalna 
kwota na realizację płatności 
obszarowych PROW to  ok. 
2,86 mld zł, o te płatności 
wnioskuje ok. 975 tys. rolni-
ków.
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Do sprzedania Audi quatro q7 3.0 disel rok 2007, skóry, 
klima 4 strefowa, navi 7 osobowe, wyposażenie full zestaw.

Cena: 48 800 Kontakt: 796 164 825 Odi

WYNIKI WYBORÓW W POWIECIE GRÓJECKIM

Wybrani posłowie w okręgu:
PiS:      głosy:
1 SUSKI Marek                                                 69 141  
2 FOGIEL Radosław Aleksander                 26 707  
3 KWIECIEŃ Anna                                 23 670  
4 KOSZTOWNIAK Andrzej Tomasz                 12 619  
5 BĄK Dariusz                                                 12 494  
6       GÓRSKA Agnieszka Beata                                 9 134  
PO-KO:
7       KLUZIK-ROSTKOWSKA Joanna Grażyna 19 320  
8       FRYSZTAK Konrad Mirosław                 11 996  
PSL:
9        MALISZEWSKI Mirosław Wojciech 12 752  
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Telefon:             Adres: 
534 060 015      Goliany 11a, Błędów.

Sprzedam Łyżworolki 2 w 
1 (2 kółka z tyłu a 1 z przodu 
tak jak na zdjęciu dla większej 
stabilności na początku nauki 
jazdy oraz możliwość zmiany 
na 3 kółka w jednej linii) + kask 
+ zestaw ochraniaczy nadgarst-
ków, łokci i kolan. Kółka PVC. 
Używane. Stan bdb. Rozmiar 
regulowany od 27 do 30.

Cena: 60 zł
Tel. 509 603 239
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CENNIK REKLAM:  - ilość modułów na stronie - 40 
- wielkość modułu: 38,8 mm (wysokość) x 50,6 mm  CENA JEDNEGO MODUŁU - 

na pierwszej i ostatniej stronie - 100 zł netto,  -  pozostałe strony  - 35 zł netto MOŻLIWE 
RABATY  - 3 wydania - 15%, 6 wydań - 20%, 12 wydań  - 25% - reklama na całą 
stronę -  20%, reklama na 1/2 strony - 10% OGŁOSZENIA DROBNE - 25 zł netto.

ZAMÓW REKLAMĘ:  reklama@nowedni.pl, tel. 504 198 135, 510 005 664

Święto Edukacji Narodowej w PSP im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

Pasowanie na pierwszaka w PSP im. UNICEF w Lewiczynie

Dzień Edukacji Narodowej w Łęczeszycach
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SolidnyDruk

Foldery, katalogi, prospekty, czasopisma, broszury, gazety, plakaty, 
ulotki, banery i inne. GWARANCJA DOSKONAŁEJ JAKOŚCI.

- PROJEKT - SKŁAD - DRUK.

510-005-664, solidnydruk@nowedni.pl, facebook.com/Solidnydruk/
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ISSN: 2084-1515 
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Mail: redakcja@nowedni.pl

REKLAMA, MARKETING: 
Daniel Krzechowicz, 
Telefon: 504-198-135, 
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CENNIK REKLAM:  
- ilość modułów na stronie - 40 
- wielkość modułu: 38,8 mm (wyso-

kość) x 50,6 mm  CENA JEDNEGO MODU-
ŁU - na pierwszej i ostatniej stronie - 100 
zł netto,  -  pozostałe strony  - 35 zł netto 
MOŻLIWE RABATY  - 3 wydania - 15%, 6 
wydań - 20%, 12 wydań  - 25% - reklama 
na całą stronę -  20%, reklama na 1/2 
strony - 10% OGŁOSZENIA DROBNE - 25 
zł netto.

ZAMÓW REKLAMĘ:  
reklama@nowedni.pl, 
tel. 504 198 135, 510 005 664

Wydłużony termin 
składania wniosków 

Do 15 listopada 2019 r. zostaje wy-
dłużony termin składania wniosków o 
udzielenie pomocy w formie dotacji 
przez producentów rolnych, w któ-
rych gospodarstwach rolnych szkody 
w uprawach rolnych spowodowane 
wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraga-
nu, gradu, deszczu nawalnego, przy-
mrozków wiosennych lub powodzi, 
w rozumieniu przepisów o ubezpie-
czeniach upraw rolnych i zwierząt go-
spodarskich, powstałe na powierzchni 
uprawy objęły co najmniej 30% danej 
uprawy.

Formularz wniosku o udzielenie 
pomocy jest dostępny na stronie in-
ternetowej  Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa  (www.arimr.
gov.pl).

Podstawa prawna: § 13v ust. 9 roz-
porządzenia Rady Ministrów z dnia 
27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegó-
łowego zakresu i sposobów realizacji 
niektórych zadań Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. 
U. poz. 187, z późn. zm.).

II PIESZA PIELGRZYMKA ŚRODOWISK 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

DO SANKTUARIUM MATKI BOSKIEJ LEWICZYŃSKIEJ 
"Z serca przepełnionego 

apostolską miłością błogo-
sławię wszystkim parafia-
nom i pielgrzymom, któ-
rzy modlić się będą przed 
cudownym obrazem Matki 
Bożej w Lewiczynie”… Ka-
rol Wojtyła

Klejnotem Ziemi Grójeckiej 
jest kościół zwany dawniej „świę-
tą bazyliką”, w którym znajduje się 
cudowny obraz Matki Bożej, Po-
cieszycielki Strapionych, Pani Zie-
mi Grójeckiej. Obraz Matki Bożej 
przypomina malowidło Matki Bo-
żej Śnieżnej z bazyliki Santa Maria 
Maggiore w Rzymie. Kult maryjny 
trwa od XII w. aż po dzień dzisiej-
szy. Sanktuarium w Lewiczynie 
słynie z cudów i łask, których ob-
szerny opis znajduje się w Księdze 
pamiątkowej Sanktuarium.

27 września br. odbyła się II 
Piesza Pielgrzymka Środowisk 
Osób Niepełnosprawnych do 
Sanktuarium w Lewiczynie. 

Inicjatorem przedsięwzięcia 
była Dyrekcja ZSS w Grójcu, we 
współpracy z kustoszem Sanktu-
arium w Lewiczynie ks. S. Paszow-
skim oraz ks. A. Lachowiczem, 
Gronem Pedagogicznym i Radą 
Rodziców ZSS im. ks. J. Twardow-
skiego.

W pielgrzymce wzięli udział 
zaproszeni goście: DPS w Nowym 
Mieście, Warsztaty Terapii Zaję-
ciowej w Grójcu, przedstawiciele 
Związku Niewidomych i Niedowi-
dzących w Grójcu, uczniowie na-
szej szkoły wraz z rodzicami, około 
150 osób.

Wspólne pielgrzymowanie 
spod gmachu szkoły rozpoczęło 
się po krótkim nabożeństwie, któ-
re poprowadził ks. A. Lachowicz. 
Trasa pielgrzymki liczyła około 8 
km. Nad bezpieczeństwem piel-
grzymów czuwali funkcjonariusze 
Policji i Straży Miejskiej w Grójcu 
- za co serdecznie dziękujemy. Po 
drodze mieliśmy jeden przystanek, 
na którym odpoczęliśmy i nabra-
liśmy sił do dalszej wędrówki. Do 
Lewiczyna dotarliśmy na godzinę 
11:30, pokłoniliśmy się Matce Bo-
skiej Lewiczyńskiej, a następnie 
odbyła się uroczysta Msza św.

Po czym zjedliśmy poczę-
stunek w Domu Pielgrzyma, 
który współfinansowali nasi 
sponsorzy: Zakład Piekarsko 
- Ciastkarski Dojutrek Cze-
sław oraz Cukiernia Klepacz. 
Na zakończenie pielgrzymki, 
zadowoleni i uśmiechnięci 
stanęliśmy razem do pamiąt-
kowego zdjęcia. Wspólne wę-
drowanie do Matki Boskiej 
Lewiczyńskiej zostało wpisa-
ne do tradycji ZSS w Grójcu. 

Zapraszamy wszystkich 
chętnych do udziału w III 
edycji Pielgrzymki Środo-
wisk Osób Niepełnospraw-
nych do Sanktuarium w Le-
wiczynie w przyszłym roku 
szkolnym 2020/2021 r.

B.Błachnio, 
B.Bidzińska, 

Cz. Szałas



Kącik malucha

Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl

budynek gminy w Belsku Dużym, pokój nr 2

Pokoloruj obrazek.
Podpisz swoją pracę....................................................................
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TELEFON: 502 84 66 44

NADZORY BUDOWLANE

Inspektor 
nadzoru 

CENNIK REKLAM:  - ilość modułów na stronie - 40 
- wielkość modułu: 38,8 mm (wysokość) x 50,6 mm  CENA JEDNEGO MODUŁU - na 

pierwszej i ostatniej stronie - 100 zł netto,  -  pozostałe strony  - 35 zł netto MOŻLIWE 
RABATY  - 3 wydania - 15%, 6 wydań - 20%, 12 wydań  - 25% - reklama na całą 
stronę -  20%, reklama na 1/2 strony - 10% OGŁOSZENIA DROBNE - 25 zł netto.

ZAMÓW REKLAMĘ:  reklama@nowedni.pl, tel. 504 198 135, 510 005 664


