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Grójec ul. Słowackiego 47, tel. 515 515 532

Rada Miejska w Grójcu przeciw wszystkim 
wariantom przebiegu linii kolejowej nr 88

Na mapie zaznaczono trzy warianty 
przebiegu torów przez gminę Grójec 

(kolory linii przerywanej: 
pomarańczowy, zielony i niebieski). 

Źródło: cpk.pl

Rada Miejska w Grójcu w 
dniu 24 lutego podjęła uchwa-
łę (stosunkiem głosów: 15 za, 
4 wstrzymało się) wyrażającą 
kategoryczny sprzeciw wobec 
wariantów przebiegu nowej li-

nii kolejowej nr 88 przez Gminę Grójec.
Linia ma powstać na odcinku Cen-

tralny Port Komunikacyjny – Warka. 
Uchwała została przygotowana z ini-
cjatywy wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej Daniela Marcinkowskiego. 

Zgodnie z informacjami pozyskanymi 
przez naszą redakcję od przewodniczą-
cego Rady Powiatu Janusza Karbowiaka 
podobny projekt uchwały zostanie pod-
dany pod głosowanie na najbliższym 
posiedzeniu Rady Powiatu.

Czytaj str. 8Kolejna powiatowa inwestycja 
drogowa w realizacji

Czytaj str. 5



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

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 RABA-
TY  - 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

Inwestycje drogowe

Dobiegają końca prace moder-
nizacyjne ulicy Długiej w Błędo-
wie. Inwestycja realizowana jest w 
ramach Funduszu Dróg Samorzą-
dowych. Ze względu na ukształ-
towanie terenu i częste zalewanie 
posesji wybudowano kanalizację 
burzową. Prace obejmowały rów-
nież budowę ścieżki rowerowej, 
dokończenie brakującego chod-

nika. Do wykonania zostały prace 
organizacji ruchu na ulicy (ozna-
kowanie przejść dla pieszych, pro-
gi zwalniające).

Rozpoczęto przebudowę drogi  
Błędów- Jadwigów na odcinku o 
długości 2219 mb. Termin zakoń-
czenia modernizacji drogi wraz z 
poboczami wyznaczono na czer-
wiec.

ZŁOTE GODY w Błędowie
Uroczystość jubileuszu 50-lecia po-

życia małżeńskiego rozpoczęła się mszą 
świętą w kościele parafialnym pod we-
zwaniem św. Józefa w Błędowie. Następ-
nie w sali OSP w Błędowie Wójt Gminy 
Mirosław Jakubczak, Przewodniczący 
Rady Gminy Piotr Jakubczyk wraz z za-
proszonymi gośćmi- Posłami na Sejm w 
osobach Marka Suskiego i Mirosława 
Maliszewskiego oraz Kierownikiem USC 
w Błędowie Ewą Bicz, Radnym Powia-
towym Wojciechem Wojtczakiem Se-
kretarzem Gminy Jackiem Adamskim 
uroczyście wręczyli dostojnym Jubilatom 
medale za długoletnie pożycie małżeń-
skie nadane przez Prezydenta RP, legity-
macje, dyplomy, listy gratulacyjne m.in. 
od Eurodeputowanego Zbigniewa Kuź-
miuka i Posła Mirosława Maliszewskiego. 
Następnie odbyła się część nieoficjalna 
z poczęstunkiem. Dostojni Jubilacji w 
obecności najbliższych miło uczcili swój 
piękny jubileusz.

Medalami za długoletnie pożycie mał-
żeńskie zostali odznaczeni:

Banasiewicz Roman i Danuta
Bińkowski Władysław i Krystyna
Błoński Andrzej i Wiesława  
Dziedzic Bolesław i Elżbieta
Gozdek Andrzej i Marianna
Grzejszczyk Franciszek i Barbara  
Jabłoński Tadeusz i Ewa
Karbowiak Marek i Halina  
Kaźmierczak Jerzy i Barbara  
Kępka Stanisław i Teresa
Kornaszewski Sławomir i Kazimiera  
Kuska Waldemar i Marianna  
Leniak Tadeusz i Bożena
Łubiński Stanisław i Janina  
Maliszewski Marian i Marianna
Manowiecki Wiesław i Genowefa
Nawrocki Ryszard i Barbara  
Nowakowski Tadeusz i Krystyna
Olborski Tadeusz i Henryka
Oręziak Marian i Janina
Ostrowski Jan i Jadwiga

Ostrowski Jan i Krystyna
Pawlak Tadeusz i Krystyna
Pępkiewicz Wiesław i Marta
Rokitka Stanisław i Janina
Rosadziński Janusz i Zofia
Skarzyński Jan i Mirosława
Słomiński Józef i Zenona
Sobierajski Wiesław i Krystyna
Socha Tadeusz i Regina
Stańczyk Stanisław i Cecylia
Szybiński Jerzy i Barbara
Włodarczyk Andrzej i Irena
Wojewódzki Zbigniew i Gabriela

Wojtczak Stanisław i Anastazja
Wojtczak Tadeusz i Zofia
Zgutczyński Roman i Zofia

Wspólnie spędzone 50 lat to 
wyraz miłości, tolerancji, szacunku 
i wzajemnego zrozumienia. Jest to 
powód do dumy, zarówno dla Jubi-
latów, jak i ich rodzin. Po raz kolej-
ny składamy Dostojnym Jubilatom 
serdeczne gratulacje oraz najlepsze 
życzenia pomyślności i szczęścia w 
życiu rodzinnym.

W odpowiedzi na artykuł „Nowo-
miejski szpital bez porodówki! Co da-
lej?” pragniemy zaapelować do autora, 
pana Pawła Iwanickiego, Radnego Po-
wiatu Grójeckiego, by w porozumieniu 
z opcją rządzącą w Nowym Mieście nad 
Pilicą nie przedstawiał szpitala nowo-
miejskiego w złym świetle. 

Od momentu powołania nowe-
go dyrektora negowany jest sposób 
zarządzania placówką: począwszy od 
zatrudniania, zarządzania kadrami i 
sposobów wyjścia z zadłużenia. Na-
leży zdać sobie sprawę, że tego typu 
działania prowadzone przez prze-
ciwników politycznych nie pomogą 
szpitalowi wyjść na prostą. Obecna 
trudna sytuacja nie jest dziełem obec-
nej dyrekcji, lecz ma związek z sytu-
acją zastaną. Kryzys nie rozpoczął się 
w czerwcu 2019r., przyczynili się do 
niego w dużej mierze poprzednicy, 
w tym poprzednia dyrektor. Zadłu-
żenie SPZOZ na dzień 31 maja 2019 
r. czyli przed objęciem stanowiska 
przez panią Gąsiorowską wynosiło 
19  175  864,45 zł co stanowiło około 
80% procentowego zobowiązania w 

stosunku do przychodów.
To, co pani dyrektor Gąsiorowska 

powiedziała na sesji Rady Powiatu w 
listopadzie ubiegłego roku, to tylko 
zasygnalizowanie, by wszystkie stro-
ny usiadły do stołu i rozmawiały o 
sposobach wyjścia z trudnej sytuacji. 
Nie można negować każdego działa-
nia obecnej dyrektor, bo to do niczego 
nie prowadzi. 

Pytamy, czy potrzebna była pi-
kieta niby w obronie szpitala, a w 
rzeczywistości przeciw dyrektor Gą-
siorowskiej. Był to niebezpieczny 
precedens, który dla pacjentów i ich 
rodzin zrozumiany został opacznie 
jako likwidacja szpitala. Nie należy 
się zatem dziwić, że zaczęto szukać 
innych ośrodków leczniczych.

Dyrekcja robi wszystko, by zabez-
pieczyć pracę na oddziałach, lecz eko-
nomia i realia nie promują oddziałów, 
gdzie rodzi się rocznie 181 dzieci 
(dane za 2019 r).

Jeżeli chodzi o pozyskiwanie leka-
rzy do pracy w szpitalu, jest to żmud-
na  i czasami syzyfowa praca, gdyż 
obecnie w całej Polsce są ogromne 
braki kadrowe i bardzo trudno jest 

pozyskać do pracy lekarzy róż-
nych specjalności. 

W artykule była jeszcze 
mowa o rzekomych pustosta-
nach, rzekomej zemście na pie-
lęgniarkach. Nie wiemy skąd 
takie przypuszczenia? Nawet 
zrezygnowanie pani pielęgniar-
ki z funkcji, pan ubiera to jako 
atak polityczny. Czy plotki i 
fake newsy powinny być w ogó-
le rozpatrywane?

Jeżeli zależy Panu, Panie 
Radny, na dobru szpitala, dla-
czego nie wyjaśnia Pan ewentu-
alnych zastrzeżeń na miejscu „u 
źródła”.

Czy pytał Pan kolegów rad-
nych z poprzedniej kadencji i 
władze Nowego Miasta co zro-
biono, by nie dopuścić do tak 
horrendalnego zadłużenia. 

Pomagajmy, nie przeszka-
dzajmy, nie powielajmy plotek i 
krzywdzących informacji.

SPZOZ 
Nowe Miasto.

Cała prawda o szpitalu 
w Nowym Mieście



Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl
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Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości
przeznaczonych do oddania w najem

 
Starosta Grójecki reprezentujący Skarb Państwa działając na podstawie art. 35 

ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz. U. z 
2020r. poz.65/ podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej w siedzi-
bie Starostwa Powiatowego w Grójcu na okres 21 dni został wywieszony wykaz infor-
mujący    o przeznaczeniu do oddania w najem lokalu nr 17 położonego w budynku 
przy  ul. Orzeszkowej 42 w Grójcu w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Wydziale Inwestycji, Za-
mówień Publicznych i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Grójcu (pok. Nr 
9),   tel.(048) 665 11 53. 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości
przeznaczonych do oddania w najem

 
Zarząd Powiatu Grójeckiego działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz. U. z 2020. poz. 65/ podaje do 
publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowe-
go o przeznaczeniu do oddania w najem lokali nr 35 i 36 położonych w budynku przy     
ul. Mogielnickiej 28C w Grójcu w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych 
najemców.

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Wydziale Inwestycji, Za-
mówień Publicznych i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Grójcu (pok. Nr 
9),    tel.(048) 665 11 53. 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości
przeznaczonych do zbycia w formie darowizny oraz do sprzedaży 

 
Starosta Grójecki reprezentujący Skarb Państwa działając na podstawie art. 35 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz. U. z 2020r. 
poz.65/ podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Grójcu na okres 21 dni zostały wywieszone wykazy nieru-
chomości przeznaczonych do zbycia w formie darowizny oraz do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej.

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Wydziale Inwestycji, Za-
mówień Publicznych i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Grójcu (pok. Nr 
9),   tel.(048) 665 11 53. 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodar-
ce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65.) Starosta Grójecki  reprezentują-
cy Skarb Państwa podaje do publicznej wiadomości o przeznaczeniu do sprzedaży 
użytkownikowi wieczystemu poł. w obrębie Odrzywołek gm. Belsk Duży w drodze 
bezprzetargowej.

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nierucho-
mości.

Działka o numerze ewidencyjnym gruntu 256 położona jednostce ewidencyj-
nej 140601_2 Belsk Duży, obręb 0018 Odrzywołek, dla której w Sądzie Rejonowym             
w Grójcu prowadzona jest księga wieczysta Nr RA1G/00093782/7. 

 Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa.
2. Powierzchnia nieruchomości.
0,1300 ha
3. Opis nieruchomości.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Odrzywołek, 

gm. Belsk Duży
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzen-

nego Gminy Belsk Duży uchwalonym przez Radę Gminy w Belsku Dużym Uchwałą 
nr XIV/89/2000 z dnia 24.06.2000r. działka nr 256 położona w Odrzywołku gmina 
Belsk Duży jest położona na terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej dodatkowo 
na terenach zieleni otwartej – system przyrodniczy.

5. Cena nieruchomości.
Wartość rynkowa nieruchomości jako przedmiotu prawa własności wynosi                

18 460,00 zł.
Wartość rynkowa nieruchomości gruntowej jako przedmiotu prawa użytkowania 

wieczystego wynosi 12 165,00 zł.
6. Forma zbycia – sprzedaż w drodze bezprzetargowej zgodnie z art. 32 ust. 1a                  

w związku  z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nierucho-
mościami.

7. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia je-
den  z następujących warunków: 

a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodar-
ce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,

b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa 
własności przedmiotowej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku albo jego spad-
kobiercą, jeżeli złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia 
wykazu.

8. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. 

Uczniowie szkół średnich dla 
których organem prowadzącym 
jest powiat grójecki w minionych 
tygodniach bawili się na swoich 
balach studniówkowych.

Za  niespełna 100 dni roz-
pocznie się dla tegorocznych ma-
turzystów czas wyjątkowej próby. 
Koniec edukacji w szkole średniej 
i egzamin maturalny - określany 
mianem przepustki do dorosło-
ści.

Bal Studniówkowy to piękne    
i radosne wydarzenie. Uczestnicy 
balu z  uśmiechem mogli pod-
sumować wspólne lata spędzone    
w szkole i  wzajemnie sobie po-
dziękować - uczniowie, nauczy-
ciele, dyrekcja, rodzice i pracow-
nicy szkoły.

Starosta Krzysztof Ambro-
ziak, Wicestarosta Jolanta Sitarek 
oraz  Przewodniczący Rady Po-
wiatu Janusz Karbowiak goszczą-
cy na balach studniówkowych ży-
czyli tegorocznym maturzystom, 
aby osiągnięte przez nich wyniki 
stały się potwierdzeniem rzetel-
nej wiedzy, jaką zdobyli w szko-
łach, aby zrealizowali wszyst-
kie marzenia. Przypomnieli, że           
w życiu można osiągnąć wszyst-
ko, ponieważ każdy ma to na 
co się w życiu odważy. Ponadto 
Starosta przygotował upominki 
dla każdego maturzysty w posta-
ci pamiątkowego „szczęśliwego 
długopisu” z grawerem „Matura 
2020”. 

 
Podziękowano rodzicom, wy-

chowawcom i nauczycielom  za 
trud codziennej troski o rozwój    
i przyszłość uczniów.

 Każda ze studniówek pozo-
stawiła po sobie miłe wspomnie-
nia dla uczestników. Od teraz już 
tylko wytężona praca i nauka do 
maja.

Już za 100 dni Matura!!!

Klasa IV TA-K CKZiU

Klasa IV Technikum Agrobiznesu 
ZS im. W Witosa w Jasieńcu z wychowawcą

IV gala osobowości szkolnych - Wincenty 2020 
ZS im. W Witosa w Jasieńcu

Maturzyści LO w Warce

Polonez maturzystów LO w Grójcu

Klasa IV TL z dyrektorem i wychowawcą ZSP w Warce



Twoja reklama w Nowych Dniach - reklama@nowedni.pl

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@nowed-
ni.pl, tel. 504 198 135, 510 005 664

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/

Z nowym rokiem rozpoczę-
ła się długo wyczekiwana prze-
budowa drogi powiatowej nr 
1657W Wola Boglewska -  Mu-
rowanka. Umowa z wykonawcą 
została podpisana pod koniec 
ubiegłego roku.  Modernizacja 
obejmuje blisko 3 km drogi. Pra-
ce będą prowadzone w dwóch 
równoległych etapach. Cały 

Kolejna powiatowa inwestycja 
drogowa w realizacji

odcinek ma być gotowy we wrześniu. 
Inwestycja otrzymała dotację z Fun-
duszu Dróg Samorządowych. Droga 
była bardzo w złym stanie, z licznymi 
ubytkami i koleinami. Obecnie prace 
polegają na poszerzeniu  do 6 m pasa 
drogowego.  W ramach przebudowy 
zostanie położona nowa nawierzchnia 
oraz powstaną obustronnie pobocza 
gruntowe z destruktu. 

UWAGA !!! PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ 
ZWIĄZANĄ Z ODPADAMI - TERMIN NA DOSTOSOWANIE 

„DECYZJI ODPADOWYCH” UPŁYWA 5 MARCA 2020r. 
Skupujesz, przetwarzasz złom, makulaturę lub tworzywa sztuczne? 5 marca 

2020r.  upływa termin na złożenie wniosku o zmianę posiadanych decyzji na 
zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Niespełnienie tego obowiązku spowoduje 
utratę uprawnień do prowadzenia działalności.

Jeżeli posiadacz odpadów nie złoży w terminie do dnia 05 marca 2020 r., 
wniosku spełniającego wymagania, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z 
dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U.2018.1592), zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarza-
nie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie 
na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów 
WYGASA!

Więcej informacji można uzyskać u pracowników  Wydziału Rolnictwa, Le-
śnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Grójcu oraz pod nr. te-
lefonu 48 665 11 56.

Sprzedam karuzelę 
Tiny Love 

doczepianą do łóżeczka, 
z muzyką poważną 

i odgłosami natury, pilotem. 
Stan bardzo dobry. 

Cena 50 zł. 
Tel. 509603239



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

Z tym egzemplarzem gazety NOWE DNI 
obowiązuje rabat 5% na ofertę wiosenną!

Z tym egzemplarzem gazety NOWE DNI 
obowiązuje rabat 5% na ofertę wiosenną!

10.00 - 14.00 walki bokserskie dzieci
14.00 - 18.00 walki bokserskie juniorzy,seniorzy

19.00 - Gala Sportów Walki
Na Gali zaprezentują się zawodnicy z liczących się w boksie i kickboxingu 

klubów w Polsce.
Wszystko to z profesjonalnie oświetlonym i nagłośnionym ringiem.

Organizator : Mazowieckie Stowarzyszenie Karate i Szkoła Sportów Walki 
MARCELI TEAM.

Koordynator - Marceli Bińkowski, 
info odnośnie turnieju pod nr tel. 607 177 908

Wstęp wolny.

Samoobrona - Kickboxing dla Kobiet
Mazowieckie Stowarzyszenie Ka-

rate i Grójecka Szkoła Sportów Walki 
MARCELI TEAM zapraszają 18 marca 
o godz. 19.00 do hali Spartakus {salka 
lustrzana} w Grójcu ul. Sportowa 16 
wszystkie zainteresowane kobiety i 
dziewczyny nauką skutecznych tech-
nik Samoobrony oraz Kickboxingu. 
Trening otwarty - pokazowy {bezpłat-
ny} można popatrzeć lub wziąć udział  
Zajęcia odbywają się w każdy wtorek 
o godz. 19.00. Info pod nr tel. 607 177 
908

 
 MARCELI TEAM



Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl

Ferie zimowe to czas na 
odpoczynek od szkolnych 
obowiązków i czas na zaba-
wę. W belskiej parafii dzięki 
zaangażowaniu dekanalnego 
duszpasterza dzieci i mło-
dzieży ks. Józefa Wójcika 
maluchy i młodzież mogły 
skorzystać ze wspólnych gier 
i zabaw, spotkań z ciekawymi 
ludźmi oraz niespodzianek 
zaplanowanych na pierwszy 
tydzień ferii. To już kolejna 
edycja zimowych spotkań 
w "organistówce". Podczas 
tegorocznej edycji nie za-
brakło spotkań z językiem i 
kulturą Japonii, żołnierzami 
jednostki obrony terytorial-
nej z Grójca czy wycieczki 
do Warszawy. Finałem zaba-

„Fajne ferie” w „organistówce”

wy był wspólny Zimowy Turniej 
Tenisa Stołowego pod patronatem 
honorowym wójta Gminy Włady-
sława Piątkowskiego rozegrany w 

hali sportowej belskiego GOSiR’u.
E. Tomasiak

Urząd Gminy Belsk Duży
Foto: K. Kowalski

Koło Gospodyń Wiejskich z 
Rębowoli świętowało swoje pierw-
sze urodziny. Na wspólnym spo-
tkaniu zorganizowanym w remizie 
w Rożcach prezes koła Stanisława 
Sokołowska i Iwona Snopek wita-
ły przyjaciół koła wśród których 
znaleźli się wójt Władysław Piąt-
kowski z małżonką, wiceprzewod-
niczący rady powiatu Adam Balce-
rowicz, proboszcz belskiej parafii 
ks. Jarosław Siuchta, pracownicy 
belskiego urzędu Emilia Tomasiak 
i Arkadiusz Sołtysiak, Krzysztof 
Kowalski z redakcji portalu belsk-
duzy24.pl oraz państwo Gniadzik, 
którzy nieprzerwanie użyczają 
swojej kuchni na potrzeby „Rem-
bowianek”. 

„Rembowianki” lubią gotować 

Pierwsze urodziny „Rembowianek”

i wspólnie się bawić, podczas mi-
nionego roku zorganizowały m.in. 
letni piknik w rodzinnej wsi, re-
prezentowały Gminę Belsk Duży 
na dożynkach Powiatu Grójeckie-
go w Lewiczynie, wzięły udział w 
wareckiej edycji Dnia Jabłka, kon-
kursach kulinarnych i akcjach cha-
rytatywnych. 

Także podczas tego święta 
nie zabrakło dobrego jedzenia 
przygotowanego przez rębowol-
skich miłośników polskiej kuchni, 
wspólnych tańców, rozmów i  uro-
dzinowego tortu.

E. Tomasiak
Urząd Gminy Belsk Duży
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Rada Miejska w Grójcu 
przeciw wszystkim wariantom 
przebiegu linii kolejowej nr 88

Uchwała Rady Powiatu ma dotyczyć przebiegu linii przez teren powiatu 
grójeckiego. Uchwała została podjęta w związku z trwającymi konsultacjami 
społecznymi, dotyczącymi załącznika nr 1 do Strategicznego Studium Loka-
lizacyjnego Inwestycji Centralny Port Komunikacyjny.

Publikujemy projekt przegłosowanej uchwały.
Artur Banasiewicz

Demografia
w kontekście 
urodzeń i zgonów

Sporządzanie aktów stanu  cy-
wilnego w zakresie urodzeń i zgonów 
nawiązuje do sytuacji demograficznej 
kraju. Dane GUS za rok 2019 są alar-
mujące. Liczba Polaków w stosunku 
do 2018 roku zmniejszyła się o 28tys., 
zmarło o 35 tysięcy osób więcej niż się 
urodziło, i wynosi 38,386 tys. Przeraża-
jąca jest liczba zgonów - największa  od 
1945 roku. Na 1000 osób nastąpiło 8,9 
urodzeń żywych przyrost naturalny jest 
minus 0,8. Biorąc pod uwagę umieral-
ność prognozuje się, że do końca tego 
stulecia liczba Polaków zmniejszy się 
do 24 milionów. 

Na sytuację demograficzną ma  
również  wpływ szybkie starzenie 
się społeczeństwa, ponadto rodzi się 
więcej chłopców niż dziewczynek co 
ma również wpływa na dzietność.
Liczba urodzeń nie zapewnia zastę-
powalności pokoleń. Zmiany postaw 
i priorytetów życiowych młodych lu-
dzi spowodowały przesunięcie wieku 
zakładania rodziny, co więcej odsetek 
dzieci urodzonych ze związków poza-
małżeńskich  w miastach wynosi 29 % 
a na wsi 22%. 

 Główny Urząd Statystyczny sytu-
ację ludnościową w Polsce określa jako 
trudną. Wątek demografii w kraju  na-
leżałoby rozpatrzeć również w kontek-
ście zdrowia, leczenia, dostępności do 
świadczeń lekarskich, odpowiednich 
usług medycznych itp.  

Z pozdrowieniem 
Małgorzata Woźniak
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Inspektor 
nadzoru 

Policjanci zatrzymali trzech sprawców 
włamań i odzyskali skradzione mienie

Policjanci z Grójca za-
trzymali trzech podejrza-
nych o szereg włamań na 
terenie gminy Pniewy. Łu-
pem włamywaczy padał m. 
in. sprzęt budowlany oraz 
elektronarzędzia. Policjan-
ci odzyskali znaczną część 
skradzionego mienia. Teraz 
za popełnione przestępstwa 
zatrzymani mieszkańcy po-
wiatu grójeckiego i piase-
czyńskiego za więziennymi 
kratami mogą spędzić na-
wet 10 lat.

Do zdarzeń dochodziło w 
2019 roku na terenie gminy 
Pniewy oraz sąsiedniego po-
wiatu. Sprawcy włamywali się 
do domów jednorodzinnych, 
pomieszczeń gospodarczych 
i garaży. Łupem amatorów 
cudzego mienia padały akce-
soria samochodowe, elektro-
narzędzia, sprzęt budowlany 
i ogrodniczy oraz motoro-
wer. Operacyjni z grójeckiej 

komendy zajęli się poszukiwaniem 
sprawców oraz wyjaśnieniem oko-
liczności zdarzeń. Funkcjonariu-
sze zebrali i przeanalizowali ze-
brany materiał w sprawie włamań, 
dzięki czemu wpadli na ślad wła-
mywaczy.

W ubiegłym tygodniu po-
licjanci zatrzymali trzech męż-
czyzn. Sprawcy przyznali się do 

popełnionych czynów. Śledczy 
odzyskali również znaczną część 
skradzionego mienia. Teraz męż-
czyźni, mieszkańcy gminy Pniewy 
i Tarczyn w wieku od 19 do 42 lat 
odpowiedzą przed sądem za swo-
je nieodpowiedzialne zachowanie. 
Grozi im nawet 10 lat więzienia.

Autor: kom. 
Agnieszka Wójcik
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Niezapomniany wieczór 
z Alicją Węgorzewską i Bogdanem Kierejszą

To był kolejny, niezapomniany 
„Wieczór z Kulturą" w wareckim Mu-
zeum. W niedzielę 9 lutego odbył się 
koncert Alicji Wegorzewskiej – jednej 
z najsłynniejszych mezzosopranistek 
i Bogdana Kierejszy – wirtuoza skrzy-
piec. Wieczór zatytułowany „Love 
story - w krainie niezapomnianych 
szlagierów" spotkał się z wielkim zain-
teresowaniem publiczności, dlatego ka-
meralna sala koncertowa Muzeum im. 
Kazimierza Pułaskiego zapełniła się po 
brzegi. 

W programie koncertu znalazły 
się najpiękniejsze przeboje filmowe 
o miłości, uwielbiane tanga, ale i pie-
śni operowe. Za każdym kolejnym 
utworem, oklaski publiczności były 
bardziej burzliwe. Mistrzowskie wy-
konanie, dobór utworów, komentarze 
artystów do wykonywanych szlagie-
rów zbudowały wyjątkową atmosfe-
rę koncertu. Publiczność usłyszała 
m.in. niezwykłe tango Astora Pizzolli 
z filmu „Zapach kobiety”, porywający 
Czardasz V. Monti, Piraci z Karaibów, 
Quando Quando - w wykonaniu Bog-

dana Kierejszy. Alicja Węgorzewska 
zaśpiewała m.in. wzruszające Już ni-
gdy - Sławy Przybylskiej, ale także Po-
wer of Love, My heart will go on, Je-
stem Marija (A. Piazzolli), O sole mio, 
Carmen, a na pożegnanie Time to say 
goodbye. Oklaskom nie było końca! 
Alicja Węgorzewska oczarowała pu-
bliczność swoim niezwykłym, silnym 
głosem.

Organizatorzy dziękują Artystom 

za piękny koncert, Publiczno-
ści za wspaniałą atmosferę. Po-
dziękowania kierują również do 
Państwa Angeliki i Jarosława 
Nowocieli – właścicieli War-
szawskiej Wytwórni Wódek 
Koneser w Grzegorzewicach, 
którzy od dawna wspierają orga-
nizacje koncertów w Muzeum.

Fot. Rafał Donica
Inf. Muzeum

Kącik malucha :-)

1.- Pomóż kotom złapać ryby. 2 - Wykonaj działania. Podpisz się .........................................

Sprzedam Ikea Meldal. Rozmiar 90 x 200 z materacem. 
Cena 350 zł. Tel. 504 198 135
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