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Grójec ul. Słowackiego 47, tel. 515 515 532

pobiło w Grójcu 27- latka!

Dwóch obywateli Ukrainy

Chcemy uratować szpitale!
W poniedziałek  28 paź-

dziernika odbyła się sesja Rady 
Powiatu, podczas której radni 
podjęli uchwały dotyczące po-
mocy finansowej dla szpitali 
powiatowych. Rada jednogło-
śnie zdecydowała o dokapita-
lizowaniu spółki Powiatowe 
Centrum Medyczne w Grójcu 
w wysokości 17 280 000 zł oraz 
przeznaczeniu dodatkowych 
2  650  000 zł na remont traktu 
porodowego z oddziałem  gi-
nekologiczno - położniczym 
oraz zakup  sprzętu medycz-
nego. Podjęta została również 
uchwała w sprawie udzielenia 
poręczenia kredytu długoter-
minowego dla SPZOZ w No-
wym Mieście w kwocie 3 711 
100 zł. Potrzeba zaciągnięcia 
kredytu wynika z konieczności 
spłaty zaległych zobowiązań 
szpitala między innymi za lata 
2017 i 2018. Obrady zbiegły się 
z organizowanym protestem 

w rzekomej obronie nowomiejskie-
go szpitala. W związku z powyższym 
Starosta Krzysztof Ambroziak wraz z 
Członkami Zarządu i Radnymi na czele 
z Przewodniczącym Rady Powiatu Ja-
nuszem Karbowiakiem udali się po sesji 
(która była nadzwyczajnie przyspieszo-

na ze względu na protest) do szpitala w 
Nowym Mieście, aby spotkać się z pro-
testującymi i zdementować pojawiające 
się wśród mieszkańców nieprawdziwe 
informacje o planowanym zamknięciu 
szpitala.    
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Dwóch obywateli Ukrainy 
pobiło w Grójcu 27- latka

Dwaj 21 – latkowie usłyszeli 
zarzuty pobicia. Sprawcy najpierw 
noc spędzili w policyjnym aresz-
cie, a następnie usłyszeli zarzut za-
grożony karą do 3 lat pozbawienia 
wolności.

Policjanci z grójeckiej patro-
lówki zatrzymali dwóch obywa-
teli Ukrainy, którzy w godzinach 
wieczornych, w Grójcu pobili 
27-latka. Mężczyźni zaatakowali 
przechodnia uderzając pięścia-
mi i kopiąc, a następnie uciekli. 
Policjanci po penetracji terenu, 
w okolicy dworca PKS ujawnili 

sprawców. Obaj byli nietrzeź-
wi, jeden z nich miał ponad 
1,1 promila alkoholu w wy-
dychanym powietrzu, drugi 
ponad 2 promile. Zatrzymani 
trafili do policyjnego aresztu, 
gdzie trzeźwieli. Następnego 
dnia usłyszeli zarzuty.

Kodeks karny za prze-
stępstwo pobicia przewiduje 
karę pozbawienia wolności 
do 3 lat. O dalszych losach 
podejrzanych wkrótce zade-
cyduje sąd. 

/AW

W związku z rozpowszechnia-
niem informacji nieprawdziwych  
przez władze nowomiejskie pragnie-
my poinformować społeczeństwo 
Nowego Miasta i gmin ościennych, 
że pomysł zawieszenia Oddziałów: 
Pediatrycznego, Położniczo-Gine-
kologicznego oraz Neonatologicz-
nego to pomysł poprzednich władz. 
Pan Starosta Marek Ścisłowski i Pani 
Dyrektor Czerwińska napisali pisma 
m.in. do Prezesa Rady Ministrów 
Pana Mateusza Morawieckiego (pi-
smo z dnia 10 września 2018 r.): 
„...planujemy dokonać zawieszenia 
działalności trzech oddziałów szpi-
talnych, w których od co najmniej 
pięciu lat zdecydowanie maleją 
wskaźniki statystyczne w zakresie 
przyjęć pacjentów i udzielanych 
świadczeń. 

Są to oddziały: pediatryczny, 
położniczo-ginekologiczny oraz 
neonatologiczny...”.  Dalej w tym pi-
śmie Pan Starosta Marek Ścisłowski 
i pani Dyrektor Czerwińska  napi-
sali: „…Podejmowaliśmy rozmowy 
z Panem Jarosławem Chmielew-
skim, Dyrektorem Wydziału Zdro-
wia Mazowieckiego Urzędu Wo-
jewódzkiego oraz Panem Filipem 
Nowakiem, Dyrektorem Mazo-
wieckiego Oddziału Wojewódzkie-
go Narodowego Funduszu Zdro-
wia, którzy jednomyślnie uznają 
zasadność naszych działań oraz ko-
nieczność przystosowania placówki 
do potrzeb społeczności lokalnej...”

Władze nowomiejskie dosko-
nale wiedziały o zamiarze zawie-
szenia tych oddziałów. Pytam:  
Dlaczego wówczas władze gminy 
Nowe Miasto nad Pilicą nie in-
terweniowały, nie podejmowały 
uchwały o zwolnieniu pani Dyrek-
tor Czerwińskiej? Teraz, gdy nowy 
dyrektor szpitala panuje nad finan-
sami tego zakładu, gdy przychodzą 

Informacja o sytuacji szpitala 
w Nowym Mieście nad Pilicą

nowi lekarze do SP ZOZ, to 
moi przeciwnicy namawiają 
mieszkańców, w tym pacjen-
tów naszego szpitala, do pro-
testów i pikiet. Obecne dzia-
łania nie mają nic wspólnego 
z dobrem szpitala, są tylko 
działaniami politycznymi, 
związanymi ze zmianami po 
wyborach samorządowych.

Rozpowszechniane są 
wśród mieszkańców  naszej 
gminy i okolicznych gmin 
fałszywe informacje na temat 
rzekomego zamknięcia szpi-
tala w Nowym Mieście.

„Granie” szpitalem przed 
wyborami, po wyborach 
oraz w swoich politycznych 
rozgrywkach nie przyniesie 
temu zakładowi nic dobrego. 
Organizowanie pikiet i prote-
stów na podstawie fałszywej 
dbałości o dobro tego szpita-
la prowadzi do podziałów w 
społeczeństwie. Podyktowane 
jest złą wolą, chęcią odegrania 
się, a być może zorganizowa-
nia prywatnej służby zdrowia. 
Pozostawiamy Waszemu osą-
dowi słuszność takich dzia-
łań.

Dlatego zwracam się do 
Państwa o rozwagę, o pomoc 
dla tej placówki, o pozwolenie 
na wykazanie mi się w zarzą-
dzaniu tym szpitalem. Dobro 
szpitala niech będzie naszym 
wspólnym dążeniem. Jeżeli 
wspólnie nie będziemy dbali 
o szpital, a damy się ponieść 
emocjom i złej woli przeciw-
ników tej placówki -  skutki 
okazać się mogą tragiczne, 
mimo dbałości o SP ZOZ Sta-
rosty, Zarządu Powiatu i Rad-
nych Powiatu.

Z poważaniem
Barbara Gąsiorowska

W poniedziałek  28 października 
odbyła się sesja Rady Powiatu, pod-
czas której radni podjęli uchwały do-
tyczące pomocy finansowej dla szpitali 
powiatowych. Rada jednogłośnie zde-
cydowała o dokapitalizowaniu spół-
ki Powiatowe Centrum Medyczne w 
Grójcu w wysokości 17 280 000 zł oraz 
przeznaczeniu dodatkowych 2 650 000 
zł na remont traktu porodowego z 
oddziałem  ginekologiczno - położni-
czym oraz zakup  sprzętu medyczne-
go. Podjęta została również uchwała 
w sprawie udzielenia poręczenia kre-
dytu długoterminowego dla SPZOZ 
w Nowym Mieście w kwocie 3 711 100 
zł. Potrzeba zaciągnięcia kredytu wy-
nika z konieczności spłaty zaległych 
zobowiązań szpitala między innymi za 
lata 2017 i 2018. Obrady zbiegły się z 
organizowanym protestem w rzeko-
mej obronie nowomiejskiego szpita-
la. W związku z powyższym Starosta 
Krzysztof Ambroziak wraz z Członka-
mi Zarządu i Radnymi na czele z Prze-
wodniczącym Rady Powiatu Januszem 
Karbowiakiem udali się po sesji (która 
była nadzwyczajnie przyspieszona ze 
względu na protest) do szpitala w No-
wym Mieście, aby spotkać się z prote-
stującymi i zdementować pojawiające 
się wśród mieszkańców nieprawdziwe 
informacje o planowanym zamknięciu 
szpitala. 

Trzeba wspomnieć, że pomysł za-
mykania oddziałów w nowomiejskim 
szpitalu należał do władz poprzednio 
zarządzających powiatem. To po-
przedni Starosta Marek Ścisłowski 
wraz z ówczesną dyrektor Joanną 
Czerwińską napisali w sprawie wspar-
cia finansowego list do Premiera 
Mateusza Morawieckiego podnosząc 
kwestię konieczności zawieszenia 
pracy oddziałów pediatrycznego, po-
łożniczo-ginekologicznego i neonato-
logicznego w przypadku braku dofi-
nansowania szpitala z zewnątrz. 

Niestety organizatorzy niefortun-
nie, a może celowo zaplanowali datę 
pikiety w dniu wcześniej zaplanowa-
nej sesji Rady Powiatu. Kiedy Starosta 
wraz z radnymi dotarł na miejsce ni-
kogo już nie zastał, choć przybył nie-
całą godzinę po rozpoczęciu protestu, 
o czym informował organizatorów 
demonstracji. 

Nigdy intencją obecnego Zarządu 
Powiatu nie było i nie jest likwida-
cja szpitala w Nowym Mieście. Jako 
radny poprzednich kadencji zawsze 
przyglądałem się i analizowałem pra-
cę poprzedniego Zarządu. Chciałbym 
podkreślić, że wspólnie z Zarządem 
Powiatu podjęliśmy decyzję o przepro-
wadzeniu audytu szpitali. Dodatkowo 
dyrektor szpitala w Nowym Mieście 
Barbara Gąsiorowska została przez 
nas zobligowana do pozyskiwania 
nowych lekarzy pediatrów i dostała 
zielone światło, aby ogłosić konkurs 
na ordynatora oddziału pediatryczne-
go - mówi Starosta Grójecki Krzysztof 
Ambroziak. 

Jeszcze raz zaznaczę, że nie za-

Chcemy uratować szpitale!
mykamy oddziału pediatrycznego, a 
informacja w materiale TVP o przeka-
zaniu środków pieniężnych z Nowego 
Miasta do Grójca jest nieprawdziwa– 
dodaje Starosta Ambroziak

Warto podkreślić że Telewizja 
TVP zaproszona na protest nie była 

zainteresowana wysłuchaniem stano-
wiska władz powiatu, które wyrażały 
chęć jego zaprezentowania. Stron-
niczość przedstawionego materiału 
tylko potwierdza kolejną próbę ma-
nipulacji społecznością powiatu gró-
jeckiego. 



Zobacz nasz serwis informacyjny: www.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

Mnóstwo książek, gier i zaba-
wek trafiło na Oddział Pediatrycz-
ny naszego szpitala. A to wszystko 
dzięki uczniom klasy IIIa z Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej im. 
Juliana Suskiego z Jasieńca. Jak 
wiemy, mali pacjenci przeżywają 
trudne chwile w chorobie czy roz-

W poniedziałek 28 paździer-
nika odbyła się sesja Rady Powia-
tu, podczas której radni podjęli 
uchwałę w sprawie udzielenia 
poręczenia kredytu długotermi-
nowego dla SPZOZ w Nowym 
Mieście w kwocie 3 711 100 zł. 

Obrady zbiegły się z organi-
zowanym protestem przed nowo-
miejskim szpitalem. 

W związku z powyższym Sta-
rosta Krzysztof Ambroziak wraz 
z Członkami Zarządu i Radnymi 
na czele z przewodniczącym Rady 
Powiatu Januszem Karbowiakiem 
udali się do szpitala w Nowym 
Mieście, aby spotkać się z protestu-
jącymi i zdementować pojawiające 

 W środę 30 października od-
było się wręczenie pism powo-
łujących członków Powiatowej 
Społecznej Rady do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych. Członkami zo-
stali Jolanta Sitarek - Wicestarosta 
Powiatu Grójeckiego, Joanna Tu-
szyńska - Kierownik Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Jasieńcu, Agnieszka 
Juścikowska - Prezes Zarządu Sto-
warzyszenia „Przyszłość Naszych 
Dzieci”, Ewa Grotek - Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie, Krzysztof Duda - Dyrektor 
Domu Pomocy Społecznej w Lesz-
nowoli. 

Odbyło się również posie-
dzenie Zarządu Powiatu. Obra-
dy dotyczyły m.in omówienia 
projektu Programu Współpracy 
z Organizacjami Pozarządowy-

30 października odbyło się 
spotkanie Starosty Krzysztofa Am-
broziaka i Zarządu Powiatu z Wój-
tami i Burmistrzami gmin powiatu 
grójeckiego. Tematem rozmów były 
przewozy autobusowe realizowane 
przez PKS Sp. z o.o., podsumowanie 
wrześniowych dożynek oraz prze-
gląd zrealizowanych i planowanych 
wspólnych inwestycji drogowych. 
W spotkaniu uczestniczyli: Prze-
wodniczący Rady Powiatu Janusz 
Karbowiak, Prezes PKS Sp. z o.o 
oraz przedstawiciele mieszkańców.

3 711 100 zł.  kredytu dla nowomiejskiego szpitala poręczone

się wśród mieszkańców niepraw-
dziwe informacje o planowanym 

zamknięciu szpitala.

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

mi, Podmiotami Prowadzącymi 
Działalność Pożytku Publicznego 
i Kołami Gospodyń Wiejskich na 
lata 2020-2022, omówienia spraw 

związanych z inwestycjami na te-
renie powiatu grójeckiego oraz 
omówienia spraw oświatowych i 
budżetowych.

Spotkanie Starosty Krzysztofa Ambroziaka 
i Zarządu Powiatu z Wójtami i Burmistrzami

Piękna niespodzianka

staniu z najbliższymi, a takie 
akcje niosą uśmiech chorym 
dzieciom… Bardzo dziękuję 
za tak miłą niespodziankę – 
mówi Pani Prezes PCM w Grój-
cu Joanna Czarnecka.

Daniel Krzechowicz 
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Dużym sukcesem chłopców 
z rocznika 2005-2006 z PSP im. 
Jana Pawła II w Belsku Dużym 
zakończyły się tegoroczne mi-
strzostwa powiatu grójeckiego w 
sztafetowych biegach przełajo-
wych. Nasza drużyna pod opieką 
Łukasza Wiśnika po świetnym 
występie zajęła II miejsce. W tej 
kategorii sztafeta rywalizowała w 
układzie 10 biegów x 1000m. 

Skład reprezentacji chłop-
ców (rocznik 2005-2006): 
Czapski Bartłomiej, Kowalski 
Dominik, Biniszewski Karol, 
Pruś Michał, Żakowiec Patryk, 
Kowalczyk Filip, Maciejczyk 
Michał, Kaniewski Kamil, Po-
trzebowski Bartłomiej Stańczyk 
Szymon. 

Ponadto, dobre występy za-
notowały również nasze pozo-
stałe sztafety. Dziewczęta pod 
opieką Edyty Kwiatkowskiej z 
rocznika 2005-2006 znalazły się 
tuż za podium, na IV miejscu. 
(10 x 800m). Skład reprezen-
tacji dziewcząt (rocznik 2005-
2006): Smyl Karolina, Sobczak 

Miło nam poinformować o za-
kończeniu projektu na realizację 
szeregu inwestycji w ramach „Ma-
zowieckiego Instrumentu Aktywi-
zacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. 
 
W ramach tego dofinansowania si-
łownie plenerowe zostały zamonto-
wane w sołectwie Stara Wieś, w cen-
trum wsi przy świetlicy wiejskiej, w 
Rożcach przy strażnicy OSP oraz w 
Łęczeszycach przy Szkole Podstawo-
wej im. Romualda Traugutta i przy 
Szkole Podstawowej im. Ziemi Gró-
jeckiej w Zaborowie. Strażacy ochot-
nicy z jednostki OSP w Wilczogórze 

Srebrni medaliści w sztafetowych 
biegach przełajowych

Matylda, Zieja Julita, Gąsiorowska 
Sandra, Horbacz Wiktoria, Górzyń-
ska Wiktoria, Frączak Magda, Mir-
kowska Natalia, Górzyńska Anna, 
Gębska Magda, Kowalczyk Julia.  
Chłopcy z rocznika 2007-2008 osta-
tecznie uplasowali się na V miejscu. 
(10x800m) Skład reprezentacji chłop-

ców (rocznik 2007-2008): Jankowski 
Patryk, Bałut Jan, Jendrzejczak Miko-
łaj, Kot Szymon, Krzechowicz Julian, 
Gołaszewski Michał, Musiałowski 
Piotr, Musiałowski Krzysztof, Gałka 
Jakub, Lenarcik Jan, Kucharski Oli-
wier.

Serdecznie gratulujemy

Zakończenie projektu w ramach 
Mazowieckiego Instrumentu 

Aktywizacji Sołectw

w ramach pozyskanych środków wy-
posażyli kuchnię w swojej strażnicy. 
 
Łączna wartość planowanych do 
realizacji zadań to 100 tys. zł (po-
łowę wartości działań stanowi 
dofinansowanie z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Ma-
zowieckiego, połowa to wkład wła-
sny samorządu Gminy Belsk Duży). 
 
                                     Emilia Tomasiak

Urząd Gminy Belsk Duży

Na zdjęciu: Uroczyste odsłonięcie 
siłowni w Starej Wsi

Nie bądźmy obojętni – wspólnie 
zapobiegajmy wychłodzeniom

Okres jesienno-zimowy 
niesie zagrożenia dla osób 
bezdomnych utraty ich zdro-
wia, a nawet życia z powodu 
wychłodzenia. Jest coraz zim-
niej, szczególnie w nocy, dla-
tego mazowieccy policjanci 
kontrolują miejsca, w których 
mogą przebywać osoby bez-
domne. Zwracajmy też uwagę 
na osoby starsze, samotnie 
mieszkające. Nie bądźmy obo-
jętni na cudzą krzywdę, bo 
każdy z nas może pomóc.

Każdego roku na tere-
nie kraju odnotowuje się 
przypadki zgonów osób, 
szczególnie bezdomnych i 
samotnych, których przyczy-
ną jest ujemna temperatura 
powietrza, a w konsekwencji 
nadmierne wychłodzenie or-
ganizmu.

Mazowieccy policjanci 
jak co roku w okresie jesien-
no-zimowym podejmują 
działania, aby pomóc tym, 
których życie i zdrowie może 
być zagrożone z powodu wy-
chłodzenia. Policjanci kon-
trolują miejsca, w których 
mogą przebywać osoby bez-
domne, m.in. klatki schodo-

we, piwnice budynków mieszkal-
nych, opuszczone budynki, a także 
ogródki działkowe. Funkcjonariu-
sze współpracują także z instytu-
cjami powołanymi do niesienia 
pomocy osobom bezdomnym i 
samotnym.

Apelujemy do wszystkich, żeby 
nie przechodzili obojętnie wobec 
osób, które potrzebują pomocy np. 
leżących w parkach czy na dział-
kach. Często mylne jest przekona-
nie, że jedynym powodem takiego 
zachowania jest ich stan trzeźwo-
ści. Widząc osobę narażoną na 
wychłodzenie pomóżmy jej i nie 
bądźmy obojętni.

Posiadając informacje o miej-
scach pobytu osób bezdomnych 
prosimy, aby przekazywać je do 
właściwych instytucji, także Poli-
cji. Pamiętajmy, że czasami tylko 
jeden telefon może uratować ko-
muś życie. Wystarczy zadzwonić 
na telefon alarmowy 997 lub 112.

W zeszłym sezonie jesienno-
-zimowym na terenie garnizonu 
mazowieckiego z wychłodzenia 
nikt nie poniósł śmierci. W analo-
gicznym okresie 2017/18 z wycho-
dzenia zmarło 6 osób.

Zespół Prasowy 
KWP zs. w Radomiu
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Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Nowej Wsi pamiętają o zmarłych

Pielęgnowanie pamięci o zmar-
łych jest stałym elementem naszej 
kultury i pełni ważną rolę w dziejach 
ludzkości. Skłania do refleksji nad 
naszym miejscem w świecie, podsu-
mowania osiągnięć i zastanowienia 
się nad przyszłością. Przede wszyst-
kim jest wyrazem szacunku dla tych, 
którzy odeszli.

Kolejny raz uczniowie z Cen-
trum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Nowej Wsi od-
dali cześć zmarłym. W sobotę, 
26.10.2019 r. grupa wolontariuszy 
– Patrycja Kępka, Katarzyna Poty-
ralska, Beata Marczak, Piotr Mar-
czak wraz z opiekunem Samorządu 
– Marią Kocewiak – sprzątała groby 
na cmentarzach w Warce i Wro-
ciszewie. Uporządkowano ponad 
10 grobów. Ozdobiono je również 
kwiatami i zapalono znicze.

Również w sobotę Damian 
Błoński odwiedził miejsce wiecz-
nego spoczynku patrona szko-
ły – Tomasza Nocznickiego – na 
cmentarzu parafialnym w Lipiu. 
Uczniowie CKZiU w Nowej Wsi 
od wielu lat otaczają opieką grób 
Tomasza Nocznickiego, a w okresie 
Dnia Zadusznego dbają o jego god-
ny wygląd.

Wspomnienie zmarłych, mo-
dlitwa w ich intencji, troska o groby 
są świadectwem nadziei, że śmierć 
nie jest ostatnim słowem o ludzkim 
losie, a życie tych, którzy odeszli, 
miało sens. Pamięć o nich pozwala 
nam, żyjącym, dowieść swego czło-
wieczeństwa.

Maria Kocewiak
Ewa Malowaniec
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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

Polskie jabłka pojadą do Kolumbii 
Kolumbia to kolejny ry-

nek, który jest już otwarty dla 
polskich jabłek. Pomyślnie 
dla naszego kraju zakończo-
na została procedura analizy 
ryzyka w eksporcie tego pro-
duktu do Kolumbii.

Po trudnych negocja-
cjach prowadzonych przez 
Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi we współpra-
cy z Głównym Inspektora-
tem Ochrony Roślin i  Na-
siennictwa oraz instytutami 
branżowymi, uzupełnionych 
wizytami studyjnymi ko-
lumbijskich ekspertów – Ko-
lumbijski Instytut Rolnic-
twa (ICA) opublikował na 
swojej stronie internetowej 
importowe wymagania fito-
sanitarne dla polskich jabłek. 
Dzięki temu możliwy jest już 
eksport jabłek pochodzących 
z produkcji 2019 r. przez 
podmioty zarejestrowane 
oraz spełniające wymagania 
importowe Kolumbii.

Szczegółowych infor-
macji w zakresie warunków 
i formalności dotyczących 
eksportu, jak również aktu-
alizacji wpisu do rejestru, 
udzielają jednostki terenowe 

Państwowej Inspekcji Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa.

Kolumbijski Instytut Rolnic-
twa (ICA) opublikował na swojej 
stronie internetowej importowe 
wymagania fitosanitarne dla tego 
produktu i niniejszym, eksport 
jabłek pochodzących z produkcji 
2019 r. przez podmioty zarejestro-
wane oraz spełniające wymagania 
importowe Kolumbii jest już moż-
liwy.

Główny Inspektorat zwraca 
uwagę na istotne warunki eksportu:

 konieczność rejestracji pro-
ducentów jabłek (sady) oraz pod-
miotów zajmujących się prze-
chowaniem/pakowaniem jabłek, 
zainteresowanych eksportem ja-
błek do Kolumbii, we właściwych 
wojewódzkich inspektoratach 

ochrony roślin i nasiennictwa 
najpóźniej do 10 stycznia roku 
rozpoczęcia uprawy i/lub przecho-
wywania/pakowania, strona ko-
lumbijska nie wymaga uzyskania 
zezwolenia importowego, towar 
powinien być zaopatrzony w świa-
dectwo fitosanitarne, podmioty 
już zarejestrowane powinny każ-
dego roku potwierdzić właściwe-
mu inspektoratowi ochrony roślin 
i nasiennictwa chęć prowadzenia 
tej działalności w danym sezonie 
w terminie do dnia 30 kwietnia.

Szczegółowych informacji w 
zakresie warunków eksportu, rów-
nież aktualizacji wpisu do rejestru, 
udzielają jednostki terenowe Pań-
stwowej Inspekcji Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa.

Źródło: www.piorin.gov.pl
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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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Organizowane jesienią w 
Przedszkolu Samorządowym 
w Błędowie „Święto Jabłusz-
ka” ma długoletnią tradycję. 
W tym roku odbyło się ono 
w niedzielę 27 październi-
ka, dzięki życzliwości pani 
dyrektor Anny Pełki, w po-
mieszczeniach Publicznej 
Szkoły Podstawowej. Miało 
wyjątkowy charakter, gdyż 
zostało poświęcone walczą-
cej z ciężką chorobą Mai 
Gozdek z oddziału II na-
szego przedszkola. Dzięki 
włączeniu się w organizację 
Święta wielu osób dobrej 
woli i serca Koncert Cha-
rytatywny, jakim miało być  
w założeniu organizatorów, 
przerodził się w znacznie 
szerszą imprezę charyta-
tywną, w czasie której każdy 
uczestnik mógł znaleźć coś 
dla siebie, a cały dochód zo-
stał przeznaczony na dalsze 
leczenie Majki.

W pierwszej części kon-
certu wystąpiły przedszkola-
ki ze wszystkich oddziałów 
oraz absolwenci – Karolina 
Wyderka i Wojtek Krupa z 
klasy pierwszej PSP w Błę-
dowie. W repertuarze dzieci 
przeważały utwory o tema-
tyce jesiennej i oczywiście 
o jabłuszkach. Nie zabrakło 
również tematu przyjaźni, 
gdyż zarówno dzieci, jak i 
dorośli pragnęli zamanifesto-
wać, iż to właśnie uczucie jest 
wyznacznikiem wszystkich 
naszych działań. Kierujemy 
je do bohaterki imprezy - 
Mai, jej rodziców, braciszka  
i wszystkich najbliższych. 

W drugiej części wy-
stąpili nasi goście: Schola 
Cordis z Lipia i Przyjacie-
le, czyli dzieci i młodzież ze 
Scholi w Błędowie. Ta część 
dedykowana była starszej 
grupie widzów i uczestni-
ków imprezy. Zabrzmiały  
w niej piękne pieśni uwiel-
bieniowe, jakie ma w swym 
repertuarze Schola Cordis.

Następnie, dzięki stara-
niom Rady Rodziców, naj-
młodsi mogli pobawić się 
pod okiem animatorów, po-
malować buźki, zrobić tatu-
aż. Nie zabrakło akcentów 
związanych z przypadający-
mi nazajutrz (28.10) czwar-
tymi urodzinami Majki. 
Było gromkie „Sto lat!”, torty 
ofiarowane przez „Fabrykę 
Słodkości” Ilony Orłowskiej, 

„Święto Jabłuszka” i Koncert Charytatywny dla Mai Gozdek

jabłuszka z podziękowaniami od 
Majki. Na ręce mamy Mai przeka-
zano podarki i karty urodzinowe 
wykonane przez dzieci z przed-
szkola, ze szkół w Błędowie i Lipiu 
oraz te, które napłynęły na adres 
przedszkola z innych placówek 
min. z Krakowa, Katowic, Tychów, 
Warszawy, Jasła.

Imprezie towarzyszył kiermasz 
książek ofiarowanych przez rodzi-
ców i przyjaciół przedszkola, licy-
tacja prac plastycznych wykona-

nych przez przedszkolaki, sprzedaż 
ciast upieczonych przez jak zawsze 
niezawodne mamy, pysznego wil-
helmowskiego smalcyku z kwaszo-
nym ogórkiem prowadzona przez 
Koło Gospodyń Wiejskich „Wil-
helmowska Kraina”, a także ręko-
dzieła artystycznego podarowane-
go przez uzdolnionych rodziców, 
dzieci i panie z PSP w Błędowie i 
inne życzliwe osoby. Nie po raz 
pierwszy życzliwość dla działań 
przedszkola okazała także Firma 

Ferrero przekazując swe wyroby. 
Nie sposób w krótkim artykule 
wymienić wszystkie osoby, któ-
re przyczyniły się do organizacji  
i uświetnienia naszej imprezy oraz 
okazały serce przekazując w róż-

ny sposób środki na leczenie Mai. 
Wszystkim, bez wyjątku, najser-
deczniej dziękujemy.

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i 
dzieci Przedszkola Samorządowe-
go w Błędowie
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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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kość) x 50,6 mm  CENA JEDNEGO MODU-
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 Po zmianie ustawy  Prawo o 
aktach stanu cywilnego z dnia 28 
listopada 2014 roku ustawodawca 
dodał kolejne dokumenty wyda-
wane przez kierownika urzędu 
stanu cywilnego. Jednym z nich 
jest zaświadczenie o stanie cywil-
nym osoby. Celem wydania tego 
zaświadczenia jest konieczność 
udokumentowania stanu cywil-
nego osoby w kraju bądź za gra-
nicą. Niektóre instytucje takie jak 
banki, firmy ubezpieczeniowe, do 

Zaświadczenie o stanie cywilnym
naliczania podatków czy załatwia-
nia spraw socjalnych potrzebują 
informacji o stanie cywilnym oso-
by. Niesłuszne jest stwierdzenie, że 
celem ustawodawcy było ułatwie-
nie zawierania małżeństw jedno-
płciowych za granicą. Polski usta-
wodawca nie ma wpływu do jakich 
celów takie zaświadczenie zostanie 
wykorzystane i jakie dokumenty 
za granicą zostaną uwzględnione. 
Są to zbyt daleko idące wnioski. 
Nasi obywatele winni mieć świa-
domość, że zawieranie małżeństw 
jednopłciowych póki co  w naszym 
prawodawstwie jest niezgodne z 
prawem i takie małżeństwa nie 
są uwzględnione w prawie pol-
skim jak również innego rodzaju 
związki partnerskie. Uzyskanie 
zaświadczenia obliguje zaintereso-
waną osobę do osobistego złożenia 
wniosku pod odpowiedzialnością 
karną pod rygorem art.233 Kodek-
su Karnego i określenia swojego 
stanu cywilnego. W oparciu o do-
kumenty tj. akty stanu cywilnego 
nie zawsze jest możliwe określenie 

stanu cywilnego osoby, bo-
wiem osoba mogła zawrzeć 
np. związek małżeński za 
granicą bądź małżeństwo 
zostało rozwiązane przez 
rozwód lub zgon jednego z 
małżonków (okoliczności 
nieodzwierciedlone w reje-
strze stanu cywilnego). 

W zaświadczeniu oprócz 
określonego stanu cywilne-
go osoby, znajdują się dane 
osobowe, dokumenty na 
podstawie, których stwier-
dzono stan cywilny, podsta-
wa prawna wydania oraz ter-
min ważności zaświadczenia 
(musi być zamieszczona 
konkretna data ważności). 
Obowiązuje również ko-
nieczność uiszczenia opłaty 
skarbowej w oparciu o usta-
wę o opłacie skarbowej na 
konto jednostki samorządu 
terytorialnego (38zł w obec-
nym stanie prawnym), na 
której  znajduje się wybrany 
urząd stanu cywilnego. 

Należy po raz kolejny 
podkreślić, ze wnioskodaw-
cą o wydanie zaświadczenia 
może być wyłącznie ta osoba, 
o której stan cywilny chodzi. 
Zaświadczenie jest jedynym 
dokumentem zastępującym 
przedkładanie odpisów aktu 
stanu cywilnego i zapewne 
upraszcza udokumentowa-
nie stanu cywilnego osoby.

Małgorzata Woźniak



Kącik malucha
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Pokoloruj obrazek. Wpisz pory roku przy odpowiednim drzewie.
Podpisz swoją pracę....................................................................
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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


