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Karetka pogotowia dla PCMG

Wizyta Marszałka Struzika 
w SPZOZ Nowe Miasto nad Pilicą

W piątek 3 stycznia 2020 
roku w Samodzielnym Pu-
blicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej gościliśmy Mar-
szałka Województwa  Mazo-
wieckiego - Adama Struzika. 
Towarzyszyli mu: Radny do 
Sejmiku Województwa Mazo-
wieckiego – pan Leszek Przy-

bytniak, Wicestarosta Grójecki - pani 
Jolanta Sitarek, Radny Powiatu Gró-
jeckiego - pan Krzysztof Fiks oraz Dy-
rektor SPZOZ w Nowym Mieście – pani 
Barbara Gąsiorowska.

Goście odwiedzili Oddział Chi-
rurgiczny, gdzie spotkali się z ordyna-
torem – dr  Stefanem Koryckim oraz 

zastępcą ordynatora - dr  Andrzejem 
Sochą. Podczas spotkania dyskutowa-
no na tematy związane z rozwojem 
szpitala, a szczególnie rozmawiano na 
temat pozyskania środków na budowę 
nowego bloku operacyjnego w „nowej 
części” szpitala. 

SPZOZ Nowe Miasto 
nad Pilicą
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SPZOZ w Nowym Mieście 
pozyskał środki w wysokości 
2.409.218 zł z projektu współfinan-
sowanego przez Unię Europejską 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Ma-
zowieckiego (1 996 884 zł - środki 
unijne,  499 221 zł  - środki Staro-
stwa w Grójcu).

Po przeprowadzonym przetar-
gu firmy w nim  wyłonione dostar-
czyły sprzęt:

Nowa aparatura medyczna w SPZOZ - Nowe Miasto nad Pilicą

- aparat do znieczulenia 
ogólnego - 1 szt.
- diatermia chirurgiczna 
(argonowa)- 1 szt.
- respirator
- kardiomonitor 
stacjonarno-przenośny
- 2 szt.
- aparat EKG- 2 szt.
- tympanometr 
diagnostyczny- 1 szt.
- holter ciśnieniowy- 1 szt.
- holter EKG - 2 szt.

- kardiotokograf- 2 szt.
7  stycznia 2020 roku 

zostanie przekazany  firmie 
INFORMER MED, która 
wygrała w tej części przetarg, 
plac budowy czyli obecnie 
działająca sterylizatornia. 
Zgodnie z umową do poło-
wy maja zostaną zakończone 
prace związane z jej moder-
nizacją.     

SP ZOZ 
Nowe Miasto nad Pilicą

Dzieci z Drwalewa odwiedziły grójecką komendę
W Komendzie Powiatowej Policji 

w Grójcu funkcjonariusze spotkali się z 
dziećmi, które interesują się policją. Nie-
wykluczone, że wśród odwiedzających 
byli przyszli policjanci, którzy poprzez 
udział w spotkaniu mieli możliwość we-
ryfikowania swoich wyobrażeń o tym 
zawodzie.

Wizyta była zorganizowano na prośbę 
dzieci, które interesuje służba w Policji. 

Mundurowi uczniom z Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Drwalewie zapre-
zentowali sprzęt policyjny wykorzystywany 
podczas codziennej służby przez funkcjo-
nariuszy. 

Prelekcja była też świetną okazją, by 
uświadomić uczniom, jak ważna jest od-
powiedzialność za swoje czyny. Konflikt z 
prawem może bowiem zaważyć na przy-
szłej karierze zawodowej i zamknąć drzwi 
przed pracą w wymarzonym zawodzie, nie 
tylko jako policjanta.

Funkcjonariusze  omówili z uczestni-
kami współczesne zagrożenia oraz szcze-
gółowo przybliżyli pracę policjantów, 
opowiadając m.in. o ciekawych, a często 
niebezpiecznych zdarzeniach w czasie służ-
by.

Odwiedzający komendę mieli 
także okazję zobaczyć miejsca, które 
na co dzień nie są dostępne dla każ-
dego.

/AW

Zatrzymani za kradzież 
z włamaniem do maserati

Grójeccy policjanci wydziału kryminal-
nego zatrzymali mężczyzn, którzy włamali 
się do maserati i ukradli sprzęt elektroniczny 
i dokumenty.

Przed świętami grójeccy policjanci 
ustalili, kto włamał się i okradł maserati. 
Do przestępstwa doszło w listopadzie 2019 
w Grójcu. Sprawcy po dostaniu się do wnę-
trza auta na brytyjskich numerach, z bagaż-
nika zabrali m.in. skórzaną torbę z kilkoma 
telefonami komórkowymi i dokumentami, 
powodując duże straty.

Po miesiącu od kradzieży zatrzymano 
dwóch mężczyzn, 33-letniego mieszkańca 
gminy Góra Kalwaria i 36-letniego miesz-
kańca gminy Piaseczno. Obaj usłyszeli 
zarzuty, młodszy mężczyzna za kradzież 
z włamaniem i kierowanie pojazdem po-
mimo obowiązującego zakazu sądowego. 
Drugi z nich za kradzież z włamaniem. Pro-
kuratura Rejonowa w Grójcu zastosowała 
wobec nich dozór policyjny. Ustalono rów-
nież trzeciego podejrzanego, który wczoraj 
usłyszał zarzuty, 30-letni mieszkaniec gmi-
ny Piaseczno.

Wszyscy mężczyźni wcześniej byli już 
karani za podobne przestępstwa. Grozi im 
do 10 lat pozbawienia wolności.

Autor: kom. Agnieszka Wójcik

Policjant spisze stan licznika
Od 1 stycznia br. roku każdy kierowca, 

podczas kontroli drogowej, zobowiązany 
jest umożliwić policjantowi spisanie stanu 
licznika. Od tej czynności mundurowi od-
stąpią tylko w nielicznych przypadkach.

Zgodnie ze znowelizowanym Pra-
wem o ruchu drogowym (Rozporządzenie 
MSWiA z dnia 5 listopada 2019r. w sprawie 
kontroli ruchu drogowego) od 1 stycznia 
2020 roku kierowca ma obowiązek umoż-
liwić funkcjonariuszowi sprawdzenie stanu 
licznika. W praktyce oznacza to koniecz-
ność umożliwienia zajrzenia do wnętrza 
samochodu. Co więcej, jest to obligatoryjny 
element towarzyszący każdej interwencji 
(Wyjątek stanowią akcje typu trzeźwy po-
ranek. W przypadku pojazdów holowanych 
lub przewożonych na lawetach minister-
stwo daje funkcjonariuszowi dowolność. 
To mundurowy zdecyduje, czy kontrolować 
stan licznika).

Przypominamy:
Według nowych przepisów obowiązu-

jących od 7 listopada 2019r.: „dopuszcza 
się postój pojazdu policyjnego w miejscu, 
gdzie jest to zabronione, lecz nie zagraża 
bezpieczeństwu ruchu drogowego". Ozna-
cza to, że kontrole drogowe mogą być prze-
prowadzane niemalże w dowolnym miej-
scu, nawet jeśli funkcjonariusze złamią w 

ten sposób obowiązujące przepisy. Dotyczy 
to zarówno oznakowanych, jak i nieozna-
kowanych radiowozów. (Policjant nie może 
być traktowany jako typowy uczestnik 
ruchu drogowego, ponieważ wykonuje za-
dania w zakresie dbania o bezpieczeństwo 
na drogach. Modyfikacja tych przepisów 
przyda się osobom, którym przeszkadza 
widok radiowozu stojącego w miejscu za-
bronionym, a większa przejrzystość inten-
cji twórcy rozporządzenia utwierdzi ich w 
przekonaniu, że przepisy te mają za zadanie 
organizację kontroli i nadzoru nad ruchem 
drogowym).

Kontrola drogowa może zakończyć 
się mandatem, jeśli zachowanie kierowcy 
zostanie przez funkcjonariusza odebrane 
jako niestosowanie się do poleceń. W przy-
padku kiedy funkcjonariusz poleci trzyma-
nie rąk na kierownicy lub nieopuszczanie 
pojazdu, a kierowca nie wykona którego-
kolwiek z tych poleceń, zostanie ukarany 
mandatem w wysokości do 500 złotych. 
Ten przepis obowiązuje już od wielu lat, nie 
jest to nowość.

Rozporządzenie rozszerzyło katalog 
możliwości wpuszczenia kierowcy kontro-
lowanego pojazdu do radiowozu. Policjant 
może to zrobić, jeśli np. kierowca zadekla-
ruje chęć zapłaty mandatu za pomocą karty 
płatniczej.
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W czasie przedświątecznym             
w powiecie licznie organizowane są 
tradycyjne spotkania wigilijne. W 
minionym 2019 roku 20 grudnia w 
siedzibie Starostwa Powiatowego w 
Grójcu odbyło się spotkanie wigi-
lijne dla Samorządowców powiatu 
grójeckiego zorganizowane przez 
Starostę Krzysztofa Ambroziaka. 

Udział w spotkaniu wzięli 
gospodarze: Starosta Krzysztof 
Ambroziak, Wicestarosta Jolan-
ta Sitarek, Członkowie Zarządu 
Marzena Rosołowska i Andrzej 

W poniedziałek, 30 
grudnia w sali konferencyj-
nej Starostwa Powiatowego                                                            
w Grójcu odbyła się ostatnia        
w 2019 roku sesja Rady Powiatu 
Grójeckiego.

Głównym punktem obrad 
było uchwalenie budżetu po-
wiatu grójeckiego na 2020 rok 
oraz Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej na lata 2020-2032. Po 
wysłuchaniu projektu uchwały 
budżetowej na rok 2020 oraz 
opinii Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej w sprawie pro-
jektu uchwały budżetowej na 

Po zakończeniu sesji Rady Powiatu, która odbyła się 30 grudnia, Sta-
rosta Krzysztof Ambroziak wraz z radnymi udał się przed budynek Staro-
stwa Powiatowego w Grójcu, aby obejrzeć zakupiony w grudniu ambulans, 
na który udało się pozyskać Zarządowi PCM w Grójcu dotację z Minister-
stwa Zdrowia.  

Karetka pogotowia marki Volkswagen Crafter będzie używana przez 
Zespół Ratowników Medycznych stacjonujących w Warce. Koszt karetki 
to 430 000 zł, z czego dotacja wyniosła aż 400 000 zł. Zarząd Spółki PCM 
Grójec podkreśla wsparcie inicjatywy i dziękuje za wszelką okazaną po-
moc ze strony Starosty Grójeckiego Krzysztofa Ambroziaka w realizacji 
podejmowanych przez Zarząd  przedsięwzięć.  Bardzo cieszymy się, że 
kolejna karetka posłuży mieszkańcom Powiatu Grójeckiego.

rok 2020 radni podjęli uchwałę 
budżetową. Za opowiedziało 
się 14 radnych, 1 był przeciw, 
2 wstrzymało się od głosu,                                                    
a 4 ze względu na nieobecność 
nie brało udziału w głosowaniu. 

Zgodnie z nową Uchwałą 
Budżetową Powiatu Grójeckie-
go na rok 2020 dochody w roku 
2020 wyniosą 113.540.168 zł 

w tym:
- dochody bieżące                                                      

w kwocie: 106.957.755 zł 
- dochody majątkowe  

w kwocie: 6.582.413 zł 
Wydatki zostały ustalone na 

poziomie 110.294.171 zł, 

Zaręba oraz radni powiatowi na 
czele z przewodniczącym Janu-
szem Karbowiakiem. Wspólnej 
modlitwie przewodniczyli księża:  
dziekan dekanatu grójeckiego ks. 
Andrzej Piekarczyk, wicedziekan 
ks. Zbigniew Stefaniak oraz  pro-
boszcz Parafii Miłosierdzia Bożego 
w Grójcu ks. Mirosław Lewasz-
kiewicz. Na zaproszenie Starosty 
przybyli również Radny Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego Le-
szek Przybytniak, wójtowie oraz 
burmistrzowie gmin powiatu gró-
jeckiego wraz z przewodniczą-

cymi rad miejskich i gminnych, 
dyrektorzy szkół i jednostek orga-
nizacyjnych dla których organem 
prowadzącym jest Powiat. A także 
przedstawiciele służb munduro-
wych i lokalnie działających sa-
morządowców współpracujących 
z powiatem.

Starosta dziękując za przyby-
cie gości,  życzył zgromadzonym 
zdrowych i spokojnych Świąt Bo-
żego Narodzenia a także dalszej 
owocnej współpracy samorządo-
wej na wszystkich szczeblach.

Spotkanie wigilijne Samorządowców

w tym: 
- wydatki bieżące                                                   

w kwocie 99.989.463 zł, 
- wydatki majątkowe w kwo-

cie 10.304.708 zł,
Różnica między docho-

dami a wydatkami stanowi 
nadwyżkę budżetu w kwocie 
3.245.997 zł., z przeznacze-
niem na planowaną spłatę rat 
pożyczek w kwocie 45.997 oraz 
wykup papierów wartościo-
wych w kwocie 3.200.000 zł. 
Podczas poniedziałkowej sesji 
Starosta Krzysztof Ambroziak i 
Przewodniczący Rady Powiatu 
Grójeckiego Janusz Karbowiak 

Budżet powiatu grójeckiego na 2020 rok uchwalony

podziękowali pani Bogumile 
Krawczak za pracę i pełnienie 
funkcji dyrektora Powiatowej 
Biblioteki Publicznej.  Z dniem 
1 stycznia zadania Powiato-

wej Biblioteki Publicznej 
przejmuje Miejsko-Gmin-
na Biblioteka Publiczna 
im. W. S. Laskowskiego                          
w Grójcu. 

Karetka pogotowia dla PCMG
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Boże Narodzenie to czas 
radosny, kiedy wszyscy stają 
się dla siebie bardziej życzliwi 
i zapominają o wszelkich spo-
rach. Aby podkreślić wyjątkowy 
charakter tych świąt, uczniowie 
naszej szkoły tradycyjnie jak co 
roku wystawili w dniu 19 grudnia 
Jasełka Bożonarodzeniowe pt: 
„Dzisiaj w Betlejem…”. W spe-
cjalnie przygotowanych strojach 
oraz  w pięknej scenografii, mło-
dzi aktorzy przedstawili sceny 
narodzin Chrystusa. Był św. Jó-
zef, Maryja, aniołowie, pasterze, 
trzej  królowie i dzieci. Zgroma-
dzona publiczność po raz kolejny 
mogła przeżyć historię narodzin 
Zbawiciela oraz włączyć się w ko-
lędowanie.

Jasełka w wykonaniu dzie-
ci wprowadziły wszystkich 
w świąteczny nastrój. Piękny 
śpiew kolęd i gra na instrumen-
tach przypomniały o tym, że 
Święta Bożego Narodzenia są 
już bardzo blisko. Kiedy część 
artystyczna dobiegła końca, 
występujący aktorzy otrzymali 
gromkie brawa. Występ był nie-
zwykłym przeżyciem zarówno 
dla aktorów, nauczycieli jak i za-
proszonych gości.

Po zakończonym spekta-
klu głos zabrała   pani dyrektor  
Małgorzata Krasuska, która 
przeczytała fragment Ewange-
lii dotyczący narodzenia Pana 
Jezusa, następnie podziękowała 
uczniom za występ oraz złożyła 
wszystkim życzenia świąteczne.

Po części artystycznej cała 

Spotkanie Wigilijne  w Publicznej Szkole Podstawowej 
im. 11 Listopada 1918 r. w Gołoszach

społeczność szkolna i zaproszeni go-
ście złożyli sobie nawzajem życzenia 
łamiąc się opłatkiem.

W miłej świątecznej atmosfe-
rze wszyscy udali się do sali OSP na 
prawdziwą Wieczerzę Wigilijną przy-
gotowaną przez rodziców z oddziału 
przedszkolnego. 

Na końcu naszej uroczystości  
przybył  bardzo oczekiwanym przez 
uczniów gość – święty Mikołaj. Był 
to dobry znak, świadczący o  tym, że 
dzieci były grzeczne i zasłużyły na pre-

zenty. Było dużo radości i uśmiechów. 
Przejęte i uradowane buźki, zwłaszcza 
najmłodszych dzieci, potwierdziły, że 
wierzą w  Mikołaja i  niecierpliwie Go 
oczekują. Spotkanie z  Mikołajem mi-
nęło bardzo szybko i  sprawiło dzie-
ciom wiele radości i wrażeń.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy zaangażowali się w przygotowa-
nie spotkania wigilijnego jak również  
tym, którzy uczestniczyli w naszej 
szkolnej uroczystości. 

Bogusława Woźniak.
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Grójec, 16.12.2019 r.

Radni Rady Miejskiej w Grójcu

Oświadczenie

Drodzy Mieszkańcy Gminy i Miasta Grójec, 
My, niżej podpisani radni Rady Miejskiej w Grójcu jesteśmy zaskoczeni 

wypowiedziami Pana Burmistrza Gminy i Miasta Grójec Dariusza Gwiaz-
dy, dotyczącymi współpracy z Radą Miejska w Grójcu, które pojawiły się  
w wywiadzie udzielonym gazecie Życie Grójca.

Składając ślubowanie radnego rok temu, zobowiązaliśmy się przede 
wszystkim do służenia dobru mieszkańców. Z całą pewnością nie chce-
my, aby osobiste ambicje któregokolwiek z radnych przeszkodziły w kon-
tynuowaniu pozytywnych zmian w naszej gminie.

Dobre decyzje Burmistrza Gminy i Miasta Grójec wspieramy i za-
mierzamy wspierać, natomiast ruchy nieudolne i niewłaściwe będziemy 
krytykować.

Radni Rady Miejskiej w Grójcu bardzo intensywnie pracują nad 
projektami uchwał, które na bieżąco przedkładane są Radzie. Jesteśmy 
mocno zaskoczeni słowami Burmistrza, że: „wszystkie moje pomysły 
spotykają się z totalną krytyką byłych decydentów i kilku ich sprzymie-
rzeńców.” Przez ostatni rok radni podjęli 147 uchwał, 2 wycofali z po-
rządku obrad, a odrzucili jedynie 3 uchwały. 

Z całą pewnością współpraca Burmistrza z Radą układałaby się lepiej 
gdyby nie stawianie radnych przed faktem dokonanym i wprowadzanie 
do porządku obrad ważnych projektów uchwał, które nie zostały omó-
wione wcześniej na komisjach.

Przytoczona w wywiadzie sprawa żłobka nie została wyrzucona do kosza. 
Radni zdecydowali, że najpierw należy kupić działkę pod budowę żłobka,  
a następnie wykonać projekt. Nie można projektować budynku na gruncie, 
którego gmina nie jest właścicielem. Rada Miejska musi działać zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa.  Na wrześniowej sesji Rady Miejskiej  
w Grójcu radni podjęli trzy uchwały w sprawie nabycia gruntów w cen-
trum Grójca, więc sprawa żłobka jest jak najbardziej aktualna. 

Jeżeli chodzi o sprawę pieniędzy uzyskanych dzię-
ki „kolejce”, radni Rady Miejskiej zdecydowali, że są ważniej-
sze zadania do realizacji w bieżącym roku, niż przeznacze-
nie 277 tys. zł na wykonanie prac porządkowych na terenach 
zlokalizowanych w pasie kolejki wąskotorowej w Gminie Grójec (wycinka  
i nasadzenia drzew oraz inne prace porządkowe).

Zabezpieczenie w budżecie 120 tys. zł na projekt rozbudowy szkoły  
w      Lesznowoli w naszej ocenie jest jak najbardziej zasadne.  Do Rady Miejskiej 
w tej sprawie trafiło kilka pism, między innymi od rodziców uczniów,  kadry 
pedagogicznej i dyrekcji szkoły z prośbą o rozbudowę placówki. W związku  
z powyższym radni pochylili się nad wnioskiem mieszkańców naszej gminy  
i zainicjowali zabezpieczenie środków w budżecie. Kolejne 100 tys. zł rad-
ni przeznaczyli na wykonanie projektu ścieżki rowerowej w pasie kolejki 
wąskotorowej. W mieście brakuje ścieżek rowerowych, a tego typu trakt to 
pomysł godny rozpatrzenia z uwagi na to, iż Gmina Grójec jest współwła-
ścicielem majątku kolejki wąskotorowej. Pozostałe 57 tys. zł radni prze-
znaczyli na wykonanie prac porządkowych na terenach zlokalizowanych  
w pasie kolejki wąskotorowej w Gminie Grójec. 

Pamiętajmy, że Rada Miejska jest organem uchwałodawczym,  
a Burmistrz wykonawczym. Zostaliśmy wybrani przez mieszkańców 
i działamy w ich imieniu. Zwracamy się zatem do Burmistrza Gminy                      
i Miasta Grójec Dariusza Gwiazdy o rozwagę i nieobarczanie całą od-
powiedzialnością Rady Miejskiej w Grójcu, za nietrafione decyzje i po-
sunięcia.

Zdrowe jedzenie u Boglewiczanek
Jest 15 grudnia 2019 r. Dochodzi 

godz. 12.00. Pod świetlicę Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Boglewicach przy-
bywają goście - mieszkańcy Boglewic, 
sąsiadujących wsi, gminy Jasieniec i 
powiatu grójeckiego. Cieszą się człon-
kowie Koła Gospodyń Wiejskich w 
Boglewicach, gdy zmierzają rodzice 
z dziećmi. Zainteresowanie związane 
było z realizacją działania pn. „Zdrowe 
jedzenie u Boglewiczanek”.

Było to zadanie publiczne w za-
kresie ochrony i promocji zdrowia z 
dofinansowaniem ze środków finan-
sowych Funduszu Składkowego Ubez-
pieczenia Społecznego Rolników pn. 
„Wsparcia działań na rzecz rolników i 
członków ich rodzin w obszarze poli-
tyki społecznej, zdrowotnej oraz edu-
kacyjnej”.

Przedmiotem przedsięwzięcia 
było pokazanie nowych potraw z za-
pomnianych warzyw jak ciecierzyca, 
soczewica, cykoria, rukola. Boglewi-
czanki już od 10 grudnia b.r. przygo-
towywały farsz do pierogów na bazie 
ciecierzycy i pieczarek. Zorganizowa-
ne zostały stoiska ze zdrową żywno-
ścią, zbilansowanego całodziennego 
posiłku. W menu gościły dania:

I śniadanie: owsianka z sosem tru-
skawkowym/ malinowym, kanapki z 
pastą jajeczną/ z pastą awokado.

II śniadanie: witaminowe smo-
othie,

Obiad: zupa dyniowa z sokiem z 
pomarańczy z ziarnami i grzankami, 
pierogi z soczewicy, sok z boglewskich 
jabłek,

Podwieczorek: ciasta kruche z 
ziarnami / jabłecznik dietetyczny,

Kolacja: sałatka ze świeżych wa-
rzyw z granatem, cykoria z humusem 
w czuprynie kiełek, zakwas buraczany.

 Ciekawostką był chleb z mąki ku-
kurydzianej, który wszystkim bardzo 
smakował.

W ramach pokazu kulinarnego 
przygotowano Witaminowe smoothie 
/koktajle owocowo-warzywne. Wy-
korzystując lokalne, łatwo dostępne, 
zdrowe produkty można urozmaicać 
i tworzyć nowe zdrowe i zbilansowane 
posiłki. Zmiana nawyków żywienio-
wych doprowadzi do obniżenia masy 
ciała. Członkinie KGW w Boglewicach 
chwalą podejmowanie różnych dzia-
łań, same uczą się cały czas nowych 
rzeczy, urozmaicą posiłki dla siebie i 
rodziny, a są bardzo, bardzo chętne do 
uczestniczenia w pracach koła. Nasze 
stoiska odwiedziło 120 osób.

Strażacy Ochotniczej Straży w 
Boglewicach zaprezentowali pokaz 

udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej na fantomie. 
Pokaz powtarzali kilka razy, aby 
lepiej można było przyswoić po-
szczególne etapy udzielania po-
mocy. Ćwiczyli młodsi i starsi, 
aby być gotowym do ratowania 
życia w sytuacji zagrożenia.

Serdecznie dziękujemy za 
pomoc w pozyskaniu środków 
na realizację zadania publiczne-
go Pani Wójt Marcie Cytryńskiej 
oraz Panu Szymonowi Woźnia-
kowi Kierownikowi Referatu 
Rozwoju i Promocji Gminy oraz 
Państwu Wioletcie i Cezaremu 
Sygockim za dostarczone owoce 
i warzywa. 

Bardzo dziękujemy wszyst-
kim za przybycie i poświecenie 
swojego cennego czasu w tak 
gorącym okresie przygotowań 
przedświątecznych.

 Kronikarz KGW Boglewice 
Marianna Czamara 

Wyjątkowy koncert zakończył rok 2019 w Muzeum
21 grudnia w Muzeum im. Kazi-

mierza Pułaskiego w Warce odbył się 
XXII „Wieczór z Kulturą", którym za-
kończono muzealny i artystyczny rok 
2019 w instytucji kultury współprowa-
dzonej przez Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego i Powiat Grójecki. 
Na wstępie koncertu dyrektor Muzeum 
Iwona Stefaniak powitała Gości i przy-
pomniała pokrótce wydarzenia 2019 r. 
Na koncercie obecni byli m.in.: Starosta 
Grójecki Krzysztof Ambroziak, Wice-
starosta Jolanta Sitarek, Andrzej Zarę-
ba Członek Zarządu, Radni powiatowi: 
Cezary Kołodziejski i Grażyna Kijuc, a 
także Burmistrz Warki Dariusz Gizka i 
Wiceburmistrz Teresa Knyzio.

„Gwiazdo świeć, kolędo leć!" - to 
niezwykły koncert kolęd i pastorałek 
napisany i zaaranżowany przez wybit-
nego kompozytora, pianistę i aranżera 
Włodzimierza Korcza, w wykonaniu 
cenionych i uwielbianych przez pu-
bliczność artystów: Alicji Majewskiej, 
Olgi Bończyk, Łukasza Zagrobelnego 
i Włodzimierza Korcza (fortepian). 
Pośród znanych kolęd, w programie 
koncertu znajdują się przepiękne, 
nastrojowe i brawurowo wykonane 
pastorałki do tekstów wybitnych pol-

skich autorów, m.in.: Ernesta Brylla, 
Wojciecha Młynarskiego, ks. Jana 
Twardowskiego i in. Koncert był wspa-
niałym preludium do nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia.

Na zakończenie wieczoru dyrek-
tor Muzeum Iwona Stefaniak złożyła 
wszystkim obecnym życzenia świą-
teczne i podziękowała wszystkim za 
kolejny rok współpracy. Złożyła rów-
nież specjalne podziękowania Panu 
Andrzejowi Zygmuntowi Roli-Stężyc-
kiemu - genealogowi, historykowi re-
gionaliście, fotografowi i publicyście. 
Pod koniec roku podarował on do 
zbiorów muzeum zbiór zdjęć „Kościo-

ły i świątynie w powiecie grójec-
kim”.

Muzeum składa serdeczne 
podziękowania Artystom za tak 
piękne przeżycia i brawurowe 
wykonanie koncertu. Dziękuje 
wszystkim Gościom za obec-
ność.

Partnerem organizacji „Wie-
czorów z Kulturą" są Państwo 
Angelika i Jarosław Nowociel - 
Warszawska Wytwórnia Wódek 
„Koneser”. Dziękujemy serdecz-
nie Zajazdowi na Winiarach za 
pomoc w organizacji wieczoru.

Fot. Rafał Donica
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Od szesnastu lat w Jasień-
cu w wieczór Trzech Króli od-
bywają się Gminne Spotkania 
Świąteczne „Hej kolędo leć 
ponad światem”. Jest to piękny 
i wzruszający koncert kolęd,  
w którym występują dzieci z 
przedszkoli i szkół oraz dorośli 
- soliści, chóry, zespoły, amato-
rzy i profesjonaliści, głównie z 
gminy Jasieniec, ale nie tylko. 

Grupa RETRO z Błędowa  
wzięła udział w Jasienieckich 
Spotkaniach już po raz trzeci.  
Zespół wykonał trzy kolędy: 
„Jakieś światło nad Betlejem”, 
„Ach, ubogi żłobie” i „Mę-
drcy świata, monarchowie”. 
Podkreślić należy, że jest to 
ogromne wyróżnienie ze stro-
ny Organizatorów dla grupy, 
gdyż wszyscy wykonawcy pre-

Kolędowa integracja międzypokoleniowa 
zentowali jeden utwór.

W tym roku w koncercie „Hej 
kolędo leć ponad światem” zadebiu-
towała kolejna przedstawicielka Błę-
dowa – Alicja Bajerska. Sześciolet-
nia Ala reprezentowała Przedszkole 
Samorządowe w Błędowie. Alicja 
pięknie wykonała kolędę „Gore 
gwiazda”. Dziewczynce akompanio-
wała  na akordeonie pani Izabela 
Stromecka, a towarzyszyła na scenie  
i w refrenach wychowawczyni  z 
przedszkola (pisząca te słowa) wraz 
z Grupą RETRO. Alicja po raz 
pierwszy występowała na tak profe-
sjonalnej scenie, ale poradziła sobie 
znakomicie. Gratulujemy Ali udane-
go debiutu i życzymy dalszych suk-
cesów artystycznych.

 Urszula Wojtecka – nauczyciel 
Przedszkola Samorządowego 

w Błędowie, członek Grupy 
RETRO

Tradycyjnie 6 stycznia mieszkańcy oko-
licznych miejscowości oraz zaproszeni gości 
mieli przyjemność obejrzeć przedstawienie 
w wykonaniu uczniów oraz wziąć udział 
we wspólnym śpiewaniu polskich pięknych 
kolęd i pastorałek. Fabuła  przedstawienia 
Książę Pokoju, które przygotowali Janina i 
Dariusz Bachowiczowie, a  w którym wzięli 
udział chętni uczniowie od klasy III do VIII, 
została oparta na Ewangelii św. Mateusza. 
Głównymi bohaterami przedstawienia byli  
Herod - ulegający szatańskim podszeptom 
i Jezus, niosący pokój i  miłość. Istotną rolę 
w  przedstawieniu odegrali też  Magowie, 
którzy wykorzystali swoją wiedzę, by odszu-
kać Zbawiciela, a podczas wędrówki otwiera-
li serca na potrzeby innych.

Drugą część wieczoru - wspólny śpiew 
polskich kolęd i pastorałek - rozpoczę-
li uczniowie klasy II z  wychowawczynią 
Jolantą Szewczyk, do akompaniamentu 
Pana Rafała Leguckiego. Następnie swo-

Wieczór z Herodem i kolędą w Publicznej Szkole Podstawowej w Lipiu
je umiejętności wokalne i instrumentalne 
zaprezentowali członkowie Zespołu Osób 
Pozytywnie Zakręconych oraz absolwenci 
szkoły. Wśród pięknie zaśpiewanych tra-
dycyjnych kolęd znalazły się też nowsze i 
mniej znane, ale niosące piękne przesłanie 
pastorałki. Największe wzruszenie wywarła 
Kolęda dla nieobecnych dedykowana tym, 
którzy odeszli od nas w minionym roku do 
Domu Ojca. 

Słowa scenariusza konferansjerki, pro-
wadzenie uroczystości i śpiew to praca ab-
solwentek – Aleksandry Dębowskiej, Pauli-
ny Stańkowskiej i Mileny Serafin. 

Za pomysł i wykonanie scenografii  od-
powiedzialne były Panie Joanna Jankowska 
i Monika Dawiczewska. 

Dyrektor szkoły bardzo dziękuje za 
obecność zaproszonym gościom: Panu 
wójtowi – Mirosławowi Jakubczakowi, se-
kretarzowi gminy – Jackowi Adamskiemu 
z żoną, Ks. proboszczowi – Ewarystowi 
Tomasiewiczowi oraz licznie przybyłym 
mieszkańcom parafii i sympatykom szko-
ły, rodzicom za przygotowanie słodkiego 
poczęstunku i pięknych strojów dla wystę-
pujących aktorów. Serdeczne podziękowa-
nia kieruje do wszystkich zaangażowanych 
w przygotowanie wieczornicy: członkom 
zespołu (Magdalenie Kuś, Renacie Rupie-
wicz, Annie Witczak,  Elżbiecie Rupiewicz, 
Małgorzacie Słomka, Danucie Sokołow-
skiej, Katarzynie Skarzyńskiej, Hannie 
Rybak, Zenonowi Lotolc, Dariuszowi Ma-
mińskiemu), akompaniatorom (Rafałowi 
Leguckiemu i Dariuszowi Trójkowskiemu 
- gitara, Marioli Noga – skrzypce, Arturo-
wi Jeżewskiemu, Patrykowi Sokołowskie-
mu, Dominikowi Melonowi oraz Radkowi 
Wójcikowi – akordeon). Dziękuje również 
Dariuszowi Bachowiczowi za akompania-
ment i organizację całego koncertu, Annie 
Stokowskiej za wsparcie w przygotowaniu i 
udział w spektaklu oraz pracownikom ob-
sługi za przygotowanie wystroju Sali i prace 
porządkowe.

 Z życzeniami dobrego 2020 roku 
– organizatorzy.
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Telefon:             Adres: 
534 060 015      Goliany 11a, Błędów.

19 grudnia 2019 roku odbyło się 
wigilijne spotkanie nauczycieli, pra-
cowników obsługi i  administracji 
oraz emerytowanych pracowników 
pedagogicznych i niepedagogicznych 
Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Nowej Wsi. 

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 
14.30. Niepowtarzalny, świąteczny 
wystrój sali wykreowały pani Mar-
lena Chustecka, pani Katarzyna 
Smolarek i pani Maria Kocewiak. 
Niezwykłą przyjemność sprawił 
wszystkim program artystyczny 
przygotowany przez uczniów klas 
pierwszych technikum w  zawodach 
technik ogrodnik, technik architek-
tury krajobrazu, technik spedytor, 
technik ekonomista i technik re-
klamy pod opieką wychowawców 
– pani Magdaleny Kmidowskiej, 
pani Klaudii Wojdat i pana Karola 
Olszówki. Oprawę wokalną przy-
gotował chór szkolny wraz z panią 
Barbarą Kaczmarczyk. Po części ar-
tystycznej spotkanie kontynuowano 
przy pięknie przystrojonym wigilij-
nym stole. Panował niemal rodzinny 
nastrój – opowieściom, wspomnie-
niom, żartom nie było końca.

Wigilijne spotkanie uczniów i 
nauczycieli Technikum im. Tomasza 

Nocznickiego odbyło się 20 grudnia 
o godz. 11.00. Była to dla wszystkich 
okazja do bycia razem i refleksji nad 
tym, co naprawdę ważne w życiu 
współczesnego człowieka. W świą-
teczny nastrój wprowadził uczestni-
ków spotkania program artystyczny, 
powtórzony dla szkolnej społecz-
ności przez nieco stremowanych 
pierwszoklasistów i chór. Mimo ner-
wów wszystko się udało i artyści zo-
stali nagrodzeni gromkimi brawami.

Na zakończenie części oficjalnej 
głos zabrała pani Anna Dacka – Dy-
rektor Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego w Nowej 
Wsi. Pani Dyrektor złożyła wszyst-

Przedświąteczne spotkania w Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi

kim najserdeczniejsze życzenia 
świąteczne.

Po apelu uczniowie, wy-
chowawcy i nauczyciele spo-
tkali się przy „wigilijnych” sto-
łach, by raczyć się pierogami, 
rybą, słodkościami i owocami. 
Klasowemu świętowaniu to-
warzyszyła miła, serdeczna at-
mosfera. Dzięki wspólnie spę-
dzonemu czasowi mogliśmy 
poczuć się niemal jak rodzina. I 
to przekonanie będzie nam to-
warzyszyło przez kolejne mie-
siące.

Ewa Malowaniec
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- ilość modułów na stronie - 40 
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- 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 64

Inspektor 
nadzoru 

Koncert Noworoczny - Przeboje Marty Eggerth i Jana Kiepury

Muzeum im. Kazimie-
rza Pułaskiego w Warce, 
zaprasza na XXIII koncert 
z cyklu ,,Wieczór z Kulturą’’ 
11 stycznia o godz. 18.00.

Program koncertu  opar-
to na największych przebo-
jach operowych i operetko-
wo-filmowych z ich Marty 
Eggerth i Jana Kiepury.

Usłyszą Państwo tak 
znane przeboje jak: Wesoła 
wdówka F. Lehara, przeboje 
filmowe do muzyki R. Stolt-
za Brunetki, blondynki, Dla 
Ciebie śpiewam tę pieśń, 
Pokochaj mnie, Czardasz z 
filmu Carmen blonde, słyn-
ne pieśni estradowe: Ninon, 
Signorina, Manuela. Piosenki 
włoskie i neapolitańskie: O 
sole mio, Funiculi Funicula, 
Santa Lucia oraz dużo cieka-
wostek z życia prywatnego i 
scenicznego artystów.

 
Koncert wykonają dla 

Państwa artyści sceny operowej i 
operetkowej:

Jan Zakrzewski-tenor,
Grażyna Mądroch-sopran ko-

loraturowy,
Adam Sychowski-pianista,
Teresa Siewierska-aktorka.

Przeboje Marty Eggerth i Jana 
Kiepury

11 stycznia godz. 18.00

Sala Centrum Edukacyjno-
-Muzealnego

Muzeum im. Kazimierza Puła-
skiego w Warce

- Bilety na koncert w cenie 50 
zł od osoby będzie można nabyć 

przez Internet pod adresem re-
zerwacja@muzeumpulaski.pl lub 
w kasie muzeum: tel. 48 667 20 20 
w. 21

- Miejsca rezerwujemy wg ko-
lejności zgłoszeń.

- Obowiązują stroje wizytowe.
- W cenę biletu wliczono wino 

i przekąski.

Serdecznie zapraszamy!

Partner „Wieczorów z Kulturą” 
– Państwo Angelika i Jarosław No-
wociel – Warszawska Wytwórnia 
Wódek KONESER.

Info. Muzeum.
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"Poczuj moc Świątecznych unie-
sień" tak woła do nas wielki billboard 
nad jedną z najruchliwszych arterii 
drogowych w kraju.

Znowu zasiedliśmy przy stole wi-
gilijnym łypiąc jedynie okiem czy aby 
Ciocia nie zachłyśnie się barszczem, 
czy bratanek nie połknie ości od kar-
pia oraz kto pierwszy rozpocznie jakże 
fascynującą rozmowę na tematy poli-
tyczne, które na pewno doprowadzą 
do wielkiej kłótni nad równie wielkim 
talerzem z pierogami. 

Tak na marginesie- co jest takiego 
"magicznego" lub jakie "wielkie moce" 
są pomiędzy trzepaniem dywanów, 
staniem w kolejkach w sklepie i szu-
kaniem miejsca na i tak zatłoczonym 
parkingu przy supermarkecie? Całe 
szczęście powoli odchodzi "równie 
świąteczne" zabijanie karpi- nomen 
omen świętowanie narodzin a dzień 
wcześniej hekatomba niczemu niewin-
nych ryb to niezła hipokryzja. 

 Święta i powrót do pisania
Do tego pogoda bardziej wiosenna 

niż zimowa.
Tak wyglądałby opis świąt tego 

roku.
Zresztą i przyzwyczajenia narodu 

się zmieniają bo 27 grudnia czyli za-
raz po świętach super i hiper markety 
przeżywały oblężenie a fastfoody nie 
mogły się obrobić z zamówieniami 
na kurczaki, burgery i kebaby. Ot taki 
klimat.

Nikt już nie robi zapasów na 2 ty-
godnie do przodu i nie wyjada umę-
czonego pod pączkiem nijaki już ser-
nik, lekko obsuszony ale dalej jadalny 
karczek wieprzowy, a gdzieś zza węgła 
patrzą niedobitki schabu i piernika.

Te czasy chyba już bezpowrotnie 
minęły i szczęście dla Nas i naszych 
żołądków.

Tutaj przejdźmy do sedna- ten cały 
ruch, bieganina, nerwy powodują tyl-
ko dwie rzeczy - gospodarka się cieszy 
a ludzie coraz bardziej zapominają. 

Zacznijmy od pierwszej czę-
ści tutaj na pierwszy rzut oka 
można założyć proste równanie: 
więcej kupujemy- więcej pienię-
dzy idzie do gospodarki. Pytanie 
tylko jakim kosztem powyższe 
pieniądze wydajemy? 

Przypomnijmy sobie dosyć 
trudne lata po "wielkim kryzy-
sie" 2008 roku- wtedy odczuli-
śmy bańkę nieruchomości, dużo 
firm upadło, ale poprzez inwe-
stycje państwowe wychodzili-
śmy powiedzmy "zero". Jednak 
bezrobocie było wysokie, a za-
nim wyszliśmy z powrotem na 
przyzwoity wzrost PKB minęło 
2-3 lata. 

Koszt jakim teraz wydajemy 
jest ogromny bo pochodzi z bu-
dżetu państwa, który w kryzysie 
nie będzie mógł "wtłoczyć" pie-
niędzy w rynek. Po takim gospo-
darowaniu finansami państwa 
można jedynie się spodziewać 
niestrawności...finansowej. 

Przez to też nie zauważamy 
lub co gorsze nie chcemy zoba-
czyć, że za jakiś czas będziemy 
musieli zapłacić za to wielką 
cenę.

Druga część będzie poświę-
cona Nam... Nam ludziom, a ra-
czej pamięci. 

W tym szale kupowania, 
nerwach, pogoni za nowościa-
mi zapominamy czym są święta. 
Nie jest sensem Świąt kolejny 
kupiony telefon, komputer, dro-
ga odzież czy inne materialne 
rzeczy. Święta to czas emocji, 
spędzania czasu z rodziną i zna-
jomymi, czasem też szukania sa-
mego siebie w zgiełku codzien-
nych spraw. 

To wszystko można podsu-
mować starym ale dobrym ka-
wałem: 

Jakie jest najgorsze połącze-
nie chorób? Skleroza i rozwol-
nienie- biegniesz ale nie pamię-
tasz po co...

I tym samym wróciłem do 
pisania. Po długiej przerwie wie-
le się zmieniło... więc jest dużo 
tematów do opisania nowej rze-
czywistości. Do zobaczenia!

Piotr Czerwonka

Sprzedam biedronkę na biegunach firmy Elefun. 
Stan bardzo dobry. 

Cena: 50 zł. Tel. 509 603 239.



Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl

Justyna Kozdryk – polska 
medalistka paraolimpijska i 
wicemistrzyni świata w pod-
noszeniu ciężarów. Jak rozpo-
czynała karierę? Z jakimi pro-
blemami się borykała i czym 
dla niej jest uprawianie sportu? 
Wszystko w dokumencie o jej 
życiu i treningu pod tytułem 
"Siłaczka". 

Film znajdziecie Państwo 
na: http://sport.tvp.pl

"Siłaczka" – dokument o sztangistce Justynie Kozdryk

PRODUKT POLSKI – KUPUJ ŚWIADOMIE

Czy wiecie, że dla siedmiu na dziesięciu Polaków wystarczającą zachętę do zakupu danego produktu 
stanowi to, że pochodzi on z Polski, a połowa konsumentów swój patriotyzm manifestuje podczas zakupów 
w sklepach z artykułami rolno-spożywczymi? Znak „Produkt polski” umożliwia konsumentom łatwiejsze 
wyszukiwanie produktów wytworzonych w Polsce z użyciem polskich surowców.

Aby ułatwić konsumentom identyfikację produktów wytworzo-
nych z polskich surowców, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi opracowano znak „Produkt polski” i zasady jego stosowania. 
Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o jakości handlowej artyku-
łów rolno-spożywczych produkty opatrzone tą informacją muszą 
być wyprodukowane z surowców wytworzonych na terenie Polski z 
tym, że w produktach przetworzonych dopuszcza się użycie impor-
towanych składników (np. przypraw, bakalii) w ilości do 25% masy 
tych produktów, pod warunkiem że składniki takie nie są wytwa-
rzane w kraju. 

Wybierając żywność z oznaczeniem „Produkt polski”, konsu-
ment ma pewność, że została ona wytworzona w kraju i z rodzi-
mych surowców. Przy bogatej ofercie na sklepowych półkach ma to 
niebagatelne znaczenie, a w efekcie przyczynia się także do budo-
wania patriotyzmu konsumenckiego i wsparcia sprzedaży polskiej 
żywności.

polskasmakuje.pl/produkt-polski/



Twoja reklama w Nowych Dniach - 510-005-664, 504-198-135


