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Kolejne dofinansowanie z Funduszu 
Dróg Samorządowych

Jabłka Grójeckie na Open Eyes Economy Summit!
19-20 listopada w Krakowie 

odbyła się IV edycja Open Eyes 
Economy Summit, prawdopo-
dobnie najbardziej nietypowego 
kongresu ekonomicznego! Jabłka 
Grójeckie wspierały wydarzenia 
całą siłą.

Podczas dwóch dni debato-
wano na temat najbardziej ak-
tualnych problemów współcze-
snego świata – od ochrony lasów 
deszczowych, poprzez zagrożenia 
ze strony przemysłu naftowego, 
konieczności zmiany relacji mię-
dzy człowiekiem a naturą, aż po 
zagadnienia dotyczące moralno-
ści w życiu publicznym czy też… 
chciwości. Wszystkie poruszane 
problemy ukazywane były w per-
spektywie zagadnień społecznych.

Formuła kongresu odzwier-
ciedlała jego filozofię – była żywa, 
dynamiczna, różnorodna, otwarta 
na dialog. W trakcie wydarzenia 
trwały liczne potyczki intelektu-
alne, sesje pogłębiające oraz spe-
cjalne. Wszystko wokół czterech 
bloków tematycznych: firma-idea, 
marka-kultura, miasto-idea, ład 

międzynarodowy.
Wśród prelegentów byli przedstawicie-

le Stowarzyszenia Sady Grójeckie. Prezes 
Zarządu Stowarzyszenia Maciej Majewski 
brał udział w debacie: Czy jakość i wizeru-
nek polskiej żywności można budować na 
zrównoważonej produkcji oraz bogactwie 
regionalnych smaków? Z kolei Członek 
Zarządu Michał Lachowicz zmierzył się w 
sesji specjalnej: Marki czempiony – osa-
dzone w gospodarce, kulturze czy warto-
ściach? Wszyscy uczestnicy OEES 2019 
mogli poczęstować się pysznymi Jabłkami 

Grójeckimi oraz poznać jabłkowe nowości: 
krówkę mleczną o smaku jabłkowym, natu-
ralny napój energetyzujący, jabłkowy napój 
chmielony 0% oraz ciasteczka przygotowa-
ne przez KGW Wał z Nowego Miasta nad 
Pilicą.

Kongres cieszy się ogromnym zain-
teresowaniem. Od wielu lat wspierają go 
niezwykli ludzie, wielkie marki, samorządy 
instytucje, największe ośrodki i znaczące 
redakcje.

Info. Stowarzyszenie Sady Grójeckie
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Nie zatrzymał się do kontroli, był pijany
Policjanci z grójeckiej patrolówki po pościgu zatrzymali 

mężczyznę, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. 49-la-
tek ignorował wydawane mu polecenie do zatrzymania pojazdu. 
Wszystko dlatego, że był pijany. Teraz grozi mu do 5 lat pozba-
wienia wolności.

W sobotni poranek grójeccy policjanci interweniowali 
wobec kierującego, który wykonywał niebezpieczne manewry 
w Falęcinie. Sposób, w jaki poruszał się kierowca osobowego 
forda nasuwał podejrzenie, że może być pod wpływem alko-
holu.

Policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego włączyli 
świetlne i dźwiękowe sygnały uprzywilejowania, a następnie 
podjęli próbę zatrzymania podejrzanego. Jednak kierujący nie 
reagował na wydawane mu polecenia, zaczął się oddalać popeł-
niając przy tym szereg wykroczeń. Mężczyzna wyprzedzał w 
miejscach niedozwolonych, nie stosował się do pierwszeństwa 
przejazdu oraz nie sygnalizował zmiany kierunku jazdy, czym 
stwarzał zagrożenie zarówno dla siebie jak i innych kierowców.

Mundurowi zatrzymali nieodpowiedzialnego kierowcę po 
kilku minutach pod Grójcem. Okazał się nim 49-letni miesz-
kaniec gminy Grójec. Badanie alkomatem potwierdziło przy-
puszczenia funkcjonariuszy. Mężczyzna miał ponad 2 promile 
alkoholu w oraganizmie. Nie zatrzymano mu prawa jazdy, po-
nieważ już go nie miał. Zatrzymano mu je wcześniej za podob-

ne przestępstwo.
Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości i niezatrzymanie się do policyjnej kontroli, 

49-latkowi grozi nawet do 5 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna i długoletni zakaz pro-
wadzenia pojazdów. Dodatkowo za wszystkie wykroczenia, których się dopuścił, do sądu trafi 
również wniosek o ukaranie.

kom. A. Wójcik

Pomimo wielu przeciwności i 
kłopotów wynikających i związanych                         
z działalnością poprzedniej dyrekcji, 
SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą 
sprawnie działa i będzie działać dalej, 
mając na uwadze przede wszystkim do-
bro pacjentów.

Konsekwentnie i z uporem pani 
dyrektor wraz z pracownikami poko-
nują trudności i wprowadzają w życie 
ambitne plany. Dzięki poręczeniu Sta-
rostwa Powiatowego w Grójcu nasza 
placówka otrzymała kredyt bankowy 
w wysokości 3 mln złotych, który wy-
korzystany zostanie między innymi na 
pokrycie zaległych zobowiązań (faktur 
i rachunków) poprzedników. Dotyczy 
to zaległości z lat 2017-2019. Przypo-
minamy: obecna pani dyrektor swą 
funkcję sprawuje dopiero od czerw-
ca 2019, a odbudowa zaniedbanych 
spraw musi trochę potrwać. Jesteśmy 
po przetargu na „Zakup wyposażenia 
oraz aparatury medycznej wraz z usłu-
gami towarzyszącymi w ramach pro-
jektu współfinansowanego przez Unię 
Europejską” realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Mazowieckiego. Na 
realizację zadań ujętych w tym projek-
cie SP ZOZ w Nowym Mieście pozy-
skał środki w wysokości 1 996 884 zł 
z Urzędu Marszałkowskiego oraz  499 
221 zł ze Starostwa Powiatowego w 
Grójcu. Wkrótce rozpocznie się reali-
zacja zadań, gdyż obecnie jesteśmy na 
etapie podpisywania umów. Staramy 
się również, by szpital był jak najlepiej 
wyposażony, świadczy zakup aparatu 
RTG- Ramię C - sprzętu niezwykle 
potrzebnego w chirurgii i ortopedii.

W tym miejscu pragniemy po-
dziękować panu Krzysztofowi Ambro-
ziakowi - Staroście Grójeckiemu oraz 
wszystkim Państwu Radnym Powiatu 
za okazaną pomoc i wsparcie. Za-
pewniamy mieszkańców gminy Nowe 
Miasto nad Pilicą i gmin ościennych, 

Zapraszamy do SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą
że szpital w Nowym Mieście będzie 
nadal istniał. Poprzednia dyrekcja SP 
ZOZ w Nowym Mieście, tak jak i wła-
dze Starostwa Powiatowego czyniły 
starania zmierzające do likwidacji nie-
których oddziałów, czemu dali wyraz 
w piśmie do Premiera Mateusza Mo-
rawieckiego z dnia 10.04.2018, pisząc 
m. in.: „Chcąc wyjść naprzeciw proble-
mów starzejącego się społeczeństwa i 
tym samym zwiększyć efektywność 
szpitala planujemy dokonać zawie-
szenia działalności trzech oddziałów 
szpitalnych, w których od co najmniej 
pięciu lat zdecydowanie maleją wskaź-
niki statystyczne w zakresie przyjęć 
pacjentów i udzielanych świadczeń. Są 

to oddziały pediatryczny, ginekologiczno-położniczy oraz 
neonatologiczny.” Pod tymi słowami podpisali się była dy-
rektor szpitala oraz były Starosta Powiatu Grójeckiego. 

Pomimo nagonki na szpital Starostwo, Dyrekcja szpi-
tala wraz z pracownikami zrobią wszystko, by szpital nadal 
istniał i służył społeczeństwu. Świadczy o tym chociażby 
dobra organizacja Nocnej Pomocy Lekarskiej, zatrudnienie  
nowych lekarzy. 

Zachęcamy do korzystania z naszych nieodpłatnych 
usług medycznych.

Więcej informacji o SP ZOZ znajdziecie Państwo na 
stronie www.zoz-nowemiasto.net

Dobro pacjentów jest dla nas najważniejsze.

SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą



Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl
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Tegoroczny regionalny finał miał miejsce 
w Szklarni w Pałacu Mała Wieś. 

Tomasz Barański z zarządu małowiej-
skiego Pałacu zaprosił wszystkich do zaan-
gażowania się w tegoroczną edycję, a także 
razem z współpracownikami przygotował 
jedną z wielkich paczek, które pojechały do 
potrzebujących w te święta. 

Ewelina Orłowska z Grójca, koordyna-
tor tegorocznej akcji potwierdza, że dzięki 
zaangażowaniu i gościnności Pałacu Mała 
Wieś udało się powiększyć liczbę obda-
rowanych do rekordowej ilości 45 rodzin. 
Pałacowa kuchnia ugościła wolontariuszy, 
a  darczyńców obdarowała słodkimi pa-
miątkami. 

Przypomnijmy, iż "Szlachetna Paczka" 
naszej gminie pomaga potrzebującym już 
trzeci rok. W tegorocznej edycji brali udział 
także wolontariusze z Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Romualda Traugutta pod 
opieką Jolanty Rombek. Przez kilka tygodni 

Zakończyły się prace przy budo-
wie boiska trawiastego wraz z roz-
biegiem i zeskocznią do skoku w dal 
w Zaborowie przy Publicznej Szkole 
Podstawowej im. Ziemi Grójeckiej. 
 

zbierali fundusze na paczkę dla wy-
branej rodziny.

Tak jak w zeszłym roku do ak-
cji zaangażowała się także młodzież 
z Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Belsku Dużym. 
Wolontariuszkami koordynującymi 
akcję w belskiej szkole są Agata Kęp-
ka, Dominika Dobrowolska, Edyta 
Kwiatkowska, Karina Kołdra, Kata-
rzyna Jasińska, Agnieszka Błaszczyk, 
Hanna Jasińska, Aneta Maciejczyk i 
lider grupy Katarzyna Lipińska. Efekt 
akcji  był naprawdę imponujący. Fi-
nalnie zostało przygotowanych 36 
paczek, w których znalazły się: arty-
kuły spożywcze i chemiczne, ubrania 
dla dzieci, zabawki, książki, pościel, 
ręczniki, kołdra, poduszki oraz sło-
dycze.

E. Tomasiak
Urząd Gminy Belsk Duży

Foto: PSP JP2 w Besku Dużym i 
PSP w Łęczeszycach

Belski samorząd w lipcu tego roku wy-
łonił wykonawcę inwestycji w drodze 
przetargu publicznego. Została nim fir-
ma MARWELL Orliński Paweł z Wią-
zownej. W ramach prac powstało boisko 

trawiaste o wymiarach 64 x 31 m, w tym 
pole gry 58mx 27m z piłkochwytami  o 
wysokości 4m i 6m (za bramkami) oraz 
dwoma boksami dla drużyn z 12 miej-
scami siedzącymi dla każdej. W ramach 
budowy przy jednym z dłuższych bo-
ków boiska powstał również rozbieg z 
nawierzchni poliuretanowej wraz z ze-
skocznią do skoku w dal oraz trybuny dla 
50 osób. Na wiosnę 2020 wykonawca za-
planował posianie trawy i pomalowanie 
linii boiska. Boisko posiada   odwodnie-
nie, drenaż oraz automatyczne nawod-
nienie. Najbliższe mecze zaplanowano 
na jesień przyszłego roku. 

Władze gminy na realizację zadania 
otrzymały dotację z budżetu wojewódz-
twa mazowieckiego „Mazowiecki Instru-
ment Wsparcia Infrastruktury Sportowej 
MAZOWSZE 2019 w kwocie ponad 95 
250 zł. Pozostałe środki na inwestycję 
gmina zabezpieczyła we własnym budże-
cie. Całość inwestycji wyniosła 288198zł.

 
Urząd Gminy Belsk Duży

Emilia Tomasiak
Źródło:jablonka.info/własne

Odbiór boiska w Zaborowie Szlachetna Paczka 
w Pałacu Mała Wieś
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W budżecie gminy znaczną kwotę sta-
nowiły wydatki na inwestycje drogowe. 
Wśród zrealizowanych zadań drogowych 
należy wymienić:

-  „Przebudowa drogi gminnej przez 
wieś Lipie”. Przebudowano w ramach po-
mocy PROW na lata 2014-2020 odcinek  
990 m  za sumę 499 951,57zł.  Wysokość 
dofinansowania to 309  781,90 zł., wkład 
własny 177 066,96zł.

 -„Przebudowa drogi gminnej Tomczyce 
–Jadwigów” na odcinku 700 mb za łączną 
kwotę 262 068,71 zł. Wójt Gminy podpisał 
umowę o udzielenie dotacji ze środków 
finansowych budżetu Województwa Ma-
zowieckiego na zadanie z zakresu budowy 
i modernizacji dróg dojazdowych do grun-
tów rolnych na kwotę 127 772,40 zł., wkład 
własny wyniósł 134 296,31 zł.

- przebudowa drogi Łęczeszyce - Błę-
dów w miejscowości Dąbrówka Stara. 
Mieszkańcy  zyskali 700 mb. przebudo-
wanej drogi. Zadanie to realizowano w 
ramach pozyskanych środków z budżetu 
państwa na usuwanie klęsk żywiołowych 
wyasygnowanych przez MSWiA. Dota-
cja od Wojewody Mazowieckiego na to 
804 668,37 zł i wsparta środkami z Gminy 
Błędów w wysokości 100 256,60 zł i Po-
wiatu Grójeckiego 66 837,75 zł. Całkowity 
koszt prac to  835 471,35 zł.

Ponadto w ramach tego działania zo-
stały przebadane drogi w Bolesławcu o dłu-
gości 140 mb, Potencjanowie 290 mb i Hucie 
Błędowskiej 520 mb.

Łączna wartość zadania to 
1166492,80 zł i pokryta z dotacji Wojewody 
Mazowieckiego w wysokości 933 194,00 zł, 
powiatu grójeckiego 93 319,60  zł i Gminy 
Błędów 139 979,20zł.

- Przebudowa Drogi Powiatowej nr 
1614W  Trzylatków – Kozietuły 

Przebudowa drogi polegała na wyko-
naniu jezdni o nawierzchni bitumicznej  
o szerokości 6 m i łącznej długości 3604 mb 
z obustronnym ustawieniem oporników 
betonowych zatopionych.

W ramach przebudowy  powstały obu-
stronne pobocza z destruktu o szerokości 
1,0 m oraz odwodnienie powierzchniowe. 
Inwestycja obejmowała również wykonanie 
oznakowania poziomego  i pionowego. 

Droga ta ma znaczenie ponadlokal-
ne, zapewnia spójność innych sieci dróg 
publicznych, przede wszystkim posiada 
powiązanie komunikacyjne z drogami wo-
jewódzkimi nr 725 oraz nr 728 łączącymi 
województwa mazowieckie, łódzkie i świę-
tokrzyskie.  Ponadto ma ogromne znacze-
nie dla dostaw płodów rolnych głównie  
jabłek do jednego z największych zakładów 
przetwórczych w Polsce w Kozietułach. 
Łączna kwota zadania to 3  151  123,71zł. 
Dzięki staraniom starosty grójeckiego uzy-
skano dofinansowanie z kilku źródeł. Do-
tacja z Urzędu Marszałkowskiego wyniosła 
1  871  751,24zł., z Urzędu Wojewódzkiego 
1 209 262,47zł. Gmina Mogielnica dofinan-
sowała zadanie w kwocie 11 613,72zł., Sta-
rostwo Powiatowe 35 055,00 zł., zaś wkład  
Gminy Błędów  wyniósł 23 441,28 zł. 

- obecnie trwają prace modernizacyj-
ne ulicy Długiej w Błędowie. W dniu 11 
września Wójt Gminy Mirosław Jakub-
czak podpisał w Urzędzie Wojewódzkim 
w Warszawie umowę na przebudowę tejże 
ulicy. Inwestycja ta jest realizowana w ra-
mach Funduszu Dróg Samorządowych. Ze 
względu na ukształtowanie terenu i częste 
zalewanie posesji, mieszkańcy postulo-
wali remont drogi połączony z budową 
kanalizacji burzowej. Inwestycja obejmie 
również budowę ścieżki rowerowej, dokoń-
czenie brakującego chodnika i organizację 
ruchu na ulicy. Wartość zadania wynosi 

INWESTYCJE w GMINIE BŁĘDÓW 2019 - co udało się zrobić?
948 895,51zł., w tym 
dotacja -440  288,00, 
wkład własny – 
483  995,51zł. Środki 
dotychczas poniesio-
ne przez gminę wy-
noszą 24 612,00zł.

- o g ł o s z o n y 
został przetarg na 
przebudowę drogi  
Błędów- Jadwigów 
na odcinku o dłu-
gości 2219 mb. Za-
danie  realizowane 
będzie w ramach 
Funduszu Dróg Sa-
morządowych. Plan 
finansowania zadania: całość 1 494 400,64 
zł., z tego 2020rok – 1 466 211,64, dotacja 
1 098 543,00zł.

- wybudowany został chodnik na ulicy 
Dolnej o długości 145m na łączną kwotę 
51.711,46 zł. brutto, w tym blisko 19 tys. to 
środki z funduszu sołeckiego, zaś reszta z 
rezerwy inwestycyjnej.

DOTACJE DLA SOŁECTW
Gmina Błędów w ramach Mazowiec-

kiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 
pozyskała dofinansowanie w wysokości 
49 950 zł. Środki te to 50 % inwestycji, dru-
gie 50% pochodzi z budżetu gminy. Zreali-
zowano następujące działania:

1. Wykonanie termomodernizacji bu-
dynku świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrówka 
Stara.

2. Remont budynku strażnicy wraz z 
wyposażeniem zaplecza kuchennego we 
wsi Zalesie.

3. Wymiana instalacji elektrycznej oraz 
podłogi w budynku OSP Gołosze.

4. Utwardzenie terenu przed strażnicą 
OSP w Annopolu kostką brukową.

5. Wykonanie posadzki i kanalizacji 
oraz zakup i montaż okien PCV w budynku 
świetlicy wiejskiej we wsi Machnatka Par-
cela.

Potrzebę realizacji powyższych inwe-
stycji  wskazali sami mieszańcy – mówi 
Wójt Gminy Błędów Mirosław Jakubczak.

Jednostki OSP
- 29 kwietnia wójt gminy Mirosław Ja-

kubczak przekazał Gminnym jednostkom 
OSP zakupiony z budżetu gminy na kwotę 
5991 zł. sprzęt i wyposażenie. I tak jednost-
ka OSP Błędów otrzymała środek piano-
twórczy, odtłuszczacz oraz spray gaśniczy. 
Odtłuszczacz przypadł również OSP Lipie, 
zaś OSP Gołosze otrzymała radiotelefon 
cyfrowy samochodowy, ubrania koszarowe 
strażaka i lizaki  otrzymali strażacy z Zale-
sia i Annopolu.

- w ramach program 5000+ zakupio-
no: umundurowanie dla PSP Gołosze, 2 
instrumenty dęte dla Orkiestry OSP Lipie, 
torbe medyczną dla OSP Wilków, hełmy 
strażackie i 4 komplety mundurów dla OSP 
Zalesie. 

Przeprowdzone zostały remonty:  ga-
rażu OSP Annopol,  świetlicy wiejskiej 
znajdującej się w OSP Gołosze, sanitariów 
w świetlicy wiejskiej znajdującej się w OSP 
Wilków oraz remont świetlicy wiejskiej 
znajdującej się w OSP Zalesie

OŚWIATA
„Ja w Internecie” 
To program w 

ramach, którego od-
bywały się bezpłatne 
szkolenia mające na 
celu  zwiększenie grupy 
świadomych i kompe-
tentnych użytkowni-
ków Internetu i e-usług 
publicznych oraz pod-
niesienie  kompetencji 

cyfrowych. 
Dzięki udziałowi w szkoleniach 

uczestnicy pozyskali wiedzę i po-
znali narzędzia do sprawnego i bez-
piecznego funkcjonowania w świecie 
cyfrowym. 

Łącznie przeszkolono 264 oso-
by. Szkolenia prowadzili nauczyciele 
(instruktorzy) informatyki. Szkole-
nia były organizowane w blokach te-
matycznych po 12 godzin. W ramach 
pozyskanych środków finansowych 
zostało zakupionych 26 laptopów 
dla szkół: w Wilkowie i Błędowie w 
których odbywały się szkolenia, a z 
zaoszczędzonych środków zakupio-
no dla tych szkół szafy na przecho-
wywanie tychże laptopów.

Program był finansowany w 
ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, 
Działanie 3.1 „Działania szkolenio-
we na rzecz rozwoju kompetencji 
cyfrowych”.  

AKTYWNA TABLICA
W dniu dzisiejszym Wójt Gmi-

ny Mirosław Jakubczak oraz skarb-
nik Barbara Bińkiewicz podpisali w 
Warszawskim Kuratorium umowę 
na realizację projektu „Aktywna 
tablica”. Projekt realizowany będzie 
w 3 szkołach: Błędowie, Wilkowie i 
Lipiu. Kwota dofinansowania to 42 
tys. zł. Wkład Gminy wynosi 10500 
zł. Zakupione zostaną interaktywne 
monitory dotykowe oraz tablica in-
teraktywna.

PRACOWNIA INFORMATYCZ-
NA

Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Lipiu otrzymała pomoc finansową 
z budżetu Województwa Mazowiec-
kiego w ramach „Mazowieckiego 
Programu Dofinansowania Pracow-
ni Informatycznych i Językowych” w 
kwocie 34.000 zł.

Wniosek został złożony na mo-
dernizację pracowni komputerowej 
i obejmował zakup: 15 komputerów 
ucznia typu deskop + monitor, lap-
top dla nauczyciela wraz z oprogra-
mowaniem i programem antywi-
rusowym,   projektora i urządzenia 
wielofunkcyjnego na łączną kwotę 
53.270 zł.
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W związku z bardzo licz-
nymi skargami pisemnymi                                    
i telefonicznymi na brak ca-
łodobowych dyżurów aptek 
na terenie powiatu grójeckie-
go, chcemy poinformować, 
że władze Powiatu Grójec-
kiego przekazały do Okrę-
gowej Rady Aptekarskiej 
projekt uchwały ustalający ap-
tekom dyżury w porze nocnej,  
w niedziele, święta i inne dni 
wolne od pracy celem zaopi-
niowania. 

Prezydium ORA nega-
tywnie zaopiniowało projekt 
uchwały podnosząc, że za 
wystarczające rozwiązanie 
należy uznać ogranicze-

11 grudnia 2019 r. w Mazo-
wieckim Urzędzie Wojewódz-
kim w Warszawie Starosta Gró-
jecki Krzysztof Ambroziak wraz 
z Wicestarostą Jolantą Sitarek 
oraz Skarbnikiem Powiatu Wi-
toldem Kępką podpisali umo-
wę z Wojewodą Mazowieckim 
Konstantym Radziwiłłem na 
dofinansowanie przebudowy 
dwóch dróg powiatowych w ra-
mach Funduszu Dróg Samorzą-
dowych. 

Umowa dotyczy: 
1) Przebudowy drogi po-

Kolejne dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych
wiatowej nr 1690W Żdżary-
-Domaniewice i przebudowy 
drogi powiatowej nr 1689W 
Domaniewice-Bieliny-Łęgo-
nice o łącznej długości prawie 
3 km. Kwota dofinansowania 
1 667 130,00 zł.

2) Przebudowę drogi 1657W 
Wola Boglewska-Murowanka       
o dł. 2902 mb. Kwota dofinan-
sowania 873 618,00 zł.

To kolejne środki, które 
udało się pozyskać przez Po-
wiat z Funduszu Dróg Samo-
rządowych na 2020 r.

Będzie Uchwała Rady Powiatu w sprawie aptek całodobowych na 2020 rok.
nie rozkładu godzin pracy aptek                                                           
w przedziale 8:00 - 24:00 oraz 
stwierdziło, iż na terenie powia-
tu grójeckiego funkcjonuje Noc-
na Opieka Lekarska świadczona                
w trzech miejscowościach: Warce, 
Nowym Miecie nad Pilicą oraz          
w Grójcu, która zapewnia w wy-
starczającym stopniu zabezpiecze-
nie pacjentów w leki ratujące zdro-
wie lub życie w nagłych sytuacjach.

Odnosząc się do wnio-
sków Prezydium nale-
ży stwierdzić, iż zgodnie  
z ustawą Prawo farmaceutyczne 
dyżury powinny być pełnione rów-
nież w porze nocnej. Kolejnym ar-
gumentem świadczącym o potrze-
bie całodobowych dyżurów jest 
stworzenie możliwości jak najlep-

szego i najszybszego skorzystania  
z niezbędnej pomocy wówczas, 
gdy nie obowiązuje powszedni 
czas pracy aptek, a zaistnieje nad-
zwyczajna, trudna do przewidze-
nia potrzeba podania leku. We-
dle cytowanej ustawy apteka jest 
placówką ochrony zdrowia pu-
blicznego, w której osoby upraw-
nione świadczą usługi farma-
ceutyczne, stanowiące czynności  
z zakresu ochrony zdrowia pu-
blicznego. Istotne znaczenie ma 
również możliwość uzyskania 
szybkiej porady farmaceuty, który 
dysponuje fachową i praktyczną 
wiedzą. 

Kolejnym punktem opinii 
Prezydium ORA był zarzut ogra-
niczenia pełnienia dyżurów aptek 

jedynie na terenie miasta Grójca. 
W odniesieniu do tego zarzutu  
nadmieniam, że dyżury aptek od 
lat były wyznaczane w Grójcu, któ-
ry jest miastem powiatowym i leży 
w centrum powiatu, a zatem dyżur 
grójeckich aptek jest sprawiedliwy 
dla wszystkich gmin powiatu.

Prezydium ORA zarzuciło 
niezapewnienie wynagrodzenia 
podmiotom prowadzącym apte-
ki. Należy zaznaczyć, że przepisy 
prawa nie przewidują obowiązku 
ani możliwości wypłacenia przez 
powiat wynagrodzenia podmio-
tom prowadzącym apteki za dy-
żury całodobowe. Jest to koszt 
działalności gospodarczej, w którą 
wkalkulowane jest ryzyko jej pro-
wadzenia. Prócz tego, koszty te 

rekompensowane są m.in. przez 
dopłatę za ekspedycję leku w po-
rze nocnej- rekompensata wynika 
wprost z przepisów Prawa farma-
ceutycznego.

Po zapoznaniu się z opinią 
Prezydium ORA i obecnym sta-
nem faktycznym oraz wnioska-
mi mieszkańców Zarząd Powiatu 
uznał uchwałę Rady Powiatu usta-
lającą całodobowe dyżury aptek 
na terenie powiatu grójeckiego na 
2020 rok za celową i uzasadnioną 
dla zapewnienia dostępu do nie-
zbędnych w nagłych sytuacjach 
leków. Dlatego projekt uchwały 
będzie rozpatrywany na najbliż-
szej sesji Rady Powiatu w dniu 
19.12.2019 r. 
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W ostatnich dniach li-
stopada już po raz kolejny w 
naszej szkole „czyniliśmy do-
bro”. Z inicjatywy opiekunów 
szkolnego Koła Wolontariatu 
JPII nasza placówka została 
darczyńcą Ogólnopolskiego 
Projektu „Szlachetna Paczka”. 
Społeczność szkolna z dużym 
zaangażowaniem włączyła się 
w zbiórkę żywności, środków 
chemicznych i pieniężnych dla 
jednej z potrzebujących rodzin 
powiatu grójeckiego. Dzięki 
otwartości i hojności uczniów 
oraz rodziców udało się zapew-
nić wszystkie potrzeby rodziny. 
Efekt akcji  był naprawdę impo-
nujący. Finalnie zostało przygo-
towanych 36 paczek, w których 
znalazły się: artykuły spożywcze 
i chemiczne, ubrania dla dzieci, 
zabawki, książki, pościel, ręczni-
ki, kołdra, poduszki oraz słody-
cze. Wiele artykułów zostało za-
kupionych z zebranych środków 
pieniężnych.

Akcję przez dwa tygodnie 
prowadzili wolontariusze ze 
Szkolnego Koła Wolontariatu 
JPII wraz opiekunami. W ra-
mach integracji i współpracy 
nasze działania wsparli wolon-
tariusze z PSP w Łęczeszycach, 
którzy prowadzili zbiórkę w 
swojej placówce.

Pakowanie  produktów 
odbyło się 5 grudnia. Liczba 
wolontariuszy chętnych do po-
mocy była równie imponują-
ca co liczba przygotowanych 
„Szlachetnych paczek”. Podczas 
„weekendu cudów” (7 i 8 grud-
nia) przedstawiciele opiekunów 
SKW JPII przekazali paczkę 
rodzinie. Spotkanie było pełne 
emocji. Nie zabrakło podzięko-
wań i łez szczęścia. Cieszymy 
się, że kolejna akcja charyta-
tywna spotkała się z tak dużym 
odzewem ze strony społeczności 
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Inspektor 
nadzoru 

Szlachetna Paczka 2019

szkolnej.  Kolejny raz pokazaliście, że: 
„Człowiek jest wielki nie przez to, co 
posiada, lecz przez to, kim jest; nie 
przez to, co ma, lecz przez to, czym 
dzieli się z innymi.”

Niemożliwe stało się możliwe 
dzięki wsparciu i zaangażowaniu wielu 
osób. Dziękujemy: społeczności szkol-
nej za wparcie rzeczowe i finansowe 
akcji, Dyrekcji szkoły za otwartość i 
życzliwość, p. Magdalenie Szewczyk za 
przekazanie kartonów do pakowania 
paczki, Wolontariuszom za przepro-
wadzenie i koordynowanie akcji oraz 
za to, że chce Wam się chcieć.

Do zobaczenia za rok w kolejnej 
edycji „Szlachetnej Paczki”.

DZIĘKUJEMY!!!
Opiekunowie Szkolnego Koła
Wolontariatu JPII
Za koordynowanie akcji odpo-

wiadały panie: Edyta Kwiatkowska, 
Katarzyna Jasińska, Karina Kołdra, 
Hanna Jasińska, Agata Kępka, Domi-
nika Dobrowolska, Aneta Maciejczyk, 
Agnieszka Błaszczyk i Katarzyna Li-
pińska. Wsparcie duchowe zapewniła 
p. Ilona Szymańska

Podziel się 
pluszakiem

Od 25 listopada do 6 grudnia w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej im. 11 Listo-
pada 1918r. trwała akcja "Podziel się plu-
szakiem". Uczniowie bardzo zaangażowali 
się w zbiórkę dla najmłodszych pacjentów 
Powiatowego Centrum Medycznego w 
Grójcu. Przygotowane zostały wielkie tor-
by z misiami i z okazji mikołajek przekaza-
ne na oddział pediatryczny. Bardzo dzięku-
jemy wszystkim za okazaną pomoc!!!

Opiekun akcji: p. Katarzyna Pietrucha
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TELEFON: 502 84 66 44

Dnia 10 października 2019 
r. Olga Tokarczuk otrzymała 
nagrodę Nobla. To ogromny 
sukces polskiej literatury -  dru-
giej Polki w historii. Nagrodę 
Nobla otrzymała za rok 2018 a 
za powieść „Bieguni” (2007).Ta 
książka jak się określa w litera-
turze jest o fenomenie podróży. 
Olga Tokarczuk to niezwykle  
ceniona przez krytyków i pu-
bliczność  pisarka literatury w 
ostatnich latach. Od najmłod-
szych lat zaczęła pisać poezję.  
W 1993 roku wydała „Podróż 

Koncert zespołu DUUGI
Grójecki zespół DUUGI 

28.12 o godzinie 20.00 wystąpi 
w pubie Kilka Procent. Oto co 
muzycy napisali na swoim pro-
filu: "Kochani, mamy 2 dobre 
wiadomości :)

Po pierwsze, zdecydowali-
śmy się znów grać razem pod 
szyldem DUUGI. :) Po drugie, 
będziecie mieli okazję zobaczyć 
efekt tej decyzji już 28 grudnia 
w sobotę, w grojeckim pubie 
Kilka Procent. Serdecznie za-
praszamy zarówno tych, którzy 
znają nas sprzed lat jak i tych, 
którzy są ciekawi co to DUUGI 
;) Wstęp wolny".

Nowa Noblistka w dziedzinie literatury, wybitna prozaiczka 
i eseistka, ważny głos we współczesnej Polsce

ludzi księgi” (1993r), kolejne 
powieści: to ”E.E”(1995), „Pra-
wiek i inne czasy” (1996), opo-
wiadania „Szafa” (1997),” „Dom 
dzienny i dom nocny” (1998), 
Gry na wielu bębenkach(2001), 
esej ”Lalka i perła”(2000), 
„Ostatnie Historie” kolejny 
tom opowiadań, „Anna In w 
grobowcach świata” (2008), 
„Księgi Jakubowe” (2014). W 
2015 roku autorka otrzymała 
Nagrodę literacką „NIKE” po 
raz drugi po Biegunach oraz 
nagrodę Literacką Domu Kul-

tury i teatru Miejskiego 
w Sztokholmie. Księgi 
Jakubowe w momencie 
wydania stały się klasy-
ką literatury światowej. 
Dorobek Literacki naszej 
Noblistki jest ogromny 
nie sposób odnieść się  do  
całości twórczości  ale by-
łoby grzechem pominięcie 
tak doniosłego wydarzenia  
dla Polski w gazecie Nowe 
Dni.

Ze świątecznym 
pozdrowieniem 

-Małgorzata Woźniak
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budynek gminy w Belsku Dużym, pokój nr 2
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Mikołajkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej 
Samorządowców o Puchar Przewodniczącego 

Rady Miejskiej w Grójcu

W piątek 6 grudnia 2019 
roku na hali sportowej Spartakus 
w Grójcu odbył się Mikołajko-
wy Halowy Turniej Piłki Nożnej 
Samorządowców o Puchar Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej              
w Grójcu. 

W rozgrywkach wzięły 
udział reprezentacje Gminy 
Grójec, Gminy Jasieniec, Gminy 
Pniewy, Starostwa Powiatowego 
w Grójcu, KP Policji w Grójcu 
oraz OSP w Grójcu.

Gmina Grójec wystąpiła            

w składzie: Mirosław Banach, Karol 
Biedrzycki, Przemysław Dura, Mate-
usz Jabłoński, Daniel Marcinkowski, 
Rafał Markiewicz, Dariusz Prykiel, 
Marcin Przybylski, Sławomir Siwiec.

Mecze rozgrywano systemem 
„każdy z każdym” 1x15 minut,                         
w zdrowej i przyjacielskiej atmosferze. 
Rywalizacja, której towarzyszył duch 
sportowej rywalizacji od początku do 
końca była bardzo interesująca, a miej-
scami bardzo zacięta.

Turniej wygrała Gmina Pniewy, 
która pokonał wszystkie pozostałe ze-
społy. Drugie miejsce zajęła KP Policji, 

trzecie Gmina Grójec, czwarte Gmina 
Jasieniec, piąta pozycja przypadła OSP 
w Grójcu, a szósta lokata Starostwu 
Powiatowemu w Grójcu.

Na zakończenie turnieju wszyst-
kie drużyny otrzymały pamiątkowe 
dyplomy, a trzy najlepsze zespoły pu-
chary. Wybrano również najlepszych 
zawodników rozgrywek. Tytuł króla 
strzelców turnieju otrzymał zdobywca 
13 bramek Norbert Korczak z Gmi-
ny Pniewy. Najlepszym zawodnikiem 
rozgrywek została Kinga Szymczyk             
z KP Policji, a bramkarzem Mirosław 
Banach z Gminy Grójec. Po wręczeniu 
pucharów i wyróżnień na wszystkich 
uczestników czekała gorąca grochów-
ka.

Serdecznie dziękuję Pawłowi Jac-
kowskiemu z JCatering.pl za przygoto-
wanie zupy dla zawodników, Tłoczni 
Soków „Gwiazda” z Bikówka za świeże 
soki, dyrektorowi PSP Nr 2 w Grójcu 
Mariuszowi Wojno za udostępnienie 
hali sportowej oraz Ireneuszowi Woj-
ciechowskiemu z Grójeckiego Ośrod-
ka Sportu Mazowsze za pomoc przy 
organizacji turnieju.

Karol Biedrzycki
Przewodniczący

Rady Miejskiej w Grójcu
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