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Dzieci z PSP Gołosze na wycieczce w Warszawie 
28 lutego 

uczniowie Pu-
blicznej Szkoły 
P o d s t a w o w e j 
im. 11 Listopada 
1918 r. byli na wy-
cieczce w Warsza-
wie. Odwiedzili 
Centrum Nauki 
Kopernik. Naj-
bardziej spodo-
bały się dzieciom 
doświadczenia z 
polem elektro-
magnetycznym 
oraz wytwarzanie 
energii elektrycz-
nej. Kolejnym punktem progra-
mu było obejrzenie spektaklu w 
Teatrze Guliwer. Na zakończenie 
dzieci uczestniczyły w lekcji muze-

Cześć Pamięci Żołnierzy Wyklętych
1 marca w Narodowym Dniu Pa-

mięci o Żołnierzach Niezłomnych w 
rocznicę rozstrzelania w więzieniu na 
Rakowieckiej siedmiu członków  IV Za-
rządu Głównego Zrzeszenia  „Wolność i 
Niezawisłość” odbyły się uroczystości w 
Błędowie. 

Uroczystej mszy przewodniczył 
ksiądz Paweł Szymborski, który po-
witał przybyłe poczty sztandarowe 
szkól gminnych i OSP Błędów. W 
swym kazaniu podkreślił wagę wier-
ności wobec złożonej przysięgi aż 
po dar życia. Wspólne odśpiewanie 
pieśni „Boże coś Polskę” zakończyło 
eucharystię. Dalsza część uroczysto-
ści miała miejsce pod pomnikiem na 
błędowskim rynku. Po Hymnie Naro-
dowym w imieniu Wójta głos zabrał 
Jacek Adamski – Sekretarz Gminy Błę-
dów, który podkreślił, że ofiara życia 
i cierpienia, niezłomne trwanie przy 
wartościach Bóg – Honor – Ojczyzna 
obecnie przynosi owoce i buduje także 
małą błędowską ojczyznę. Wiązanki 
kwiatów złożyły delegacje: dyrekcje, 
nauczyciele, uczniowie wszystkich 
szkół i przedszkola samorządowego z 

terenu gminy,   Radni  Rady  Gminy: 
Dominik Górecki, Krzysztof Kołacz, 
Wojciech Nowocień. Zapalono także 
znicz pamięci. Uroczystość uświetniła 
oprawa muzyczna w wykonaniu Or-
kiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Błędowie. Na zakończenie Jacek 
Tołczyk - Komendant Gminny 
OSP -  z zachowaniem ceremo-
niału w asyście orkiestry do-
konał odprowadzenia pocztów 
sztandarowych.

alnej "Z wizytą u króla" w pałacu w 
Wilanowie. Miały okazję obejrzeć 
królewskie komnaty oraz przymie-
rzyć królewskie stroje. Dziękujemy 

uczniom PSP w Wilkowie za 
przyjęcie zaproszenia oraz 
miłe towarzystwo!

52 nietrzeźwych kierowców zatrzymanych 
w ciągu dwóch pierwszych miesięcy 2020 roku

 – to wynik pracy grójeckich policjantów.

Planując spożywanie alkoholu 
powinniśmy wcześniej już pomyśleć 
o bezpiecznym powrocie do domu, 
czyli np. zapewnić sobie kierowcę, któ-
ry nie będzie spożywał alkoholu, albo 
zaplanować dłuższy odpoczynek. Naj-
lepiej wsiąść za kierownicę dopiero po 
24 godzinach, o ile nie spożywaliśmy 
alkoholu przez dłuższy czas. Ważne 
jest aby przed kierowaniem pojaz-
dem wyeliminować wszelkie czynniki 
wpływające negatywnie na cechy psy-
chomotoryczne kierowcy, powodujące 
zmiany w postrzeganiu, ocenie zja-
wisk, sposobie i szybkości reagowania 
na bodźce, a tym samym ograniczające 
zdolność do precyzyjnej obsługi pojaz-
dów.

Działania grójeckich policjantów, 
którzy w styczniu i lutym br. kontrolo-

wali zachowania kierujących, uzasad-
niają konieczność ich prowadzenia. 
Wśród zmotoryzowanych wciąż są ci, 
którzy decydują się na prowadzenie 
pojazdu po alkoholu. Policjanci wyeli-
minowali z dróg 52 nieodpowiedzial-
nych kierowców, którzy ryzykowali ży-
cie swoje i innych uczestników ruchu 
drogowego.

Wszyscy ci kierowcy muszą liczyć 
się teraz z poważnymi konsekwencja-
mi, ponieważ za swoje zachowanie od-
powiedzą przed sądem. Oprócz utraty 
prawa jazdy grozi im wysoka grzywna, 
zakaz kierowania pojazdami, a nawet 
pozbawienie wolności.

Policjanci przypominają, że nie 
ma taryfy ulgowej, dla tych, którzy po 
alkoholu wsiadają za kierownicę!

Ukradli części z rozkładarki asfaltu
Kryminalni z Grójca i Radomia za-

trzymali dwóch sprawców szeregu kra-
dzieży i kradzieży z włamaniem. Od-
zyskali część utraconych rzeczy, w tym 
urządzenia warte 50 tys. zł.

Policjanci Wydziału Kryminal-
nego z grójeckiej komendy wspólnie 
z kryminalnymi z Komendy Woje-
wódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu 
realizując pozyskane informacje, za-
trzymali dwóch mężczyzn podejrze-
wanych o kradzieże.

Funkcjonariusze ustalili, że miesz-
kańcy powiatu grójeckiego kradli ele-
menty metalowe i różnego rodzaju 
urządzenia z punktu złomu mieszczą-
cego się na terenie gminy Błędów, na 
szkodę byłego pracodawcy. Ponadto 

przypuszczano, że mieli związek z kra-
dzieżą z włamaniem do maszyny słu-
żącej do rozkładania masy asfaltowej.

Podczas przeszukania miejsc za-
mieszkania 26 i 39-latka ujawniono i 
odzyskano część utraconych rzeczy, 
w tym wszystkie urządzenia, które 
skradziono z maszyny do rozkładania 
masy asfaltowej łącznej wartości 50 
tys. zł.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty za 
kilka kradzieży, dodatkowo 39-latek 
usłyszał zarzut za kradzież z włama-
niem. Młodszemu mężczyźnie grozi 
kara do 5 lat pozbawienia wolności, 
natomiast starszemu 10 lat.
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KORONAWIRUS – JAK ZAPOBIEC ZAKAŻENIU

KATEGORYCZNY SPRZECIW POWIATU 
W SPRAWIE LINII KOLEJOWYCH 

PROWADZĄCYCH DO CPK

28 lutego br. odbyło się nad-
zwyczajne posiedzenie Powia-
towego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego w sprawie KORONA-
WIRUSA. Narada została zwołana 
przez przewodniczącego zespołu 
Starostę Grójeckiego Krzysztofa 
Ambroziaka. W posiedzeniu wzię-
li udział wójtowie, burmistrzowie, 
pracownicy zarządzania kryzy-
sowego w gminach oraz szefowie 
służb, inspekcji i straży w tym dy-
rektorzy szpitali.

Zagadnienie przedstawiła dy-
rektor Powiatowej Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej w Grójcu 
Jolanta Podlińska-Matysiak.

Władze Powiatu wspólnie 
z Wójtami i Burmistrzami zde-
cydowali o podjęciu działań in-
formacyjno-profilaktycznych na 
terenie całego powiatu.

Poniżej zamieszczamy infor-
macje na temat jak zmniejszyć 
ryzyko zarażenia oraz postępo-
wanie w przypadku wystąpienia 
objawów wskazujących na zaka-
żenie  wirusem.

Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 
wywołuje chorobę o nazwie CO-
VID-19. Choroba objawia się najczę-
ściej gorączką, kaszlem, dusznościa-
mi, bólami mięśni, zmęczeniem.

Jak często występują objawy?

Ciężki przebieg choroby obser-
wuje się u ok.15-20% osób. Do zgo-
nów dochodzi u 2-3% osób chorych. 
Prawdopodobnie dane te są zawyżo-

ne, gdyż u wielu osób z lekkim 
przebiegiem zakażenia nie do-
konano potwierdzenia labora-
toryjnego.

Kto jest najbardziej narażo-
ny?

Najbardziej narażone na 
rozwinięcie ciężkiej postaci 
choroby i zgon są osoby starsze, 
z obniżoną odpornością, któ-
rym towarzyszą inne choroby, 
w szczególności przewlekłe.

W środę, 26 lutego w sali 
konferencyjnej Starostwa Po-
wiatowego w Grójcu odbyła się 
kolejna w tym roku sesja Rady 
Powiatu Grójeckiego. 

Jednym z  głównych punk-
tów, nadzwyczajnie wprowa-
dzonym do porządku obrad 
było podjęcie uchwały Rady 
Powiatu w sprawie wyraże-
nia kategorycznego sprzeciwu 
wobec wariantów przebiegu 
nowej linii kolejowej nr 88, 
odcinek Centralny Port Ko-
munikacyjny - Warka wska-
zanych przez Centralny Port 

Komunikacyjny. Linie przebiegają 
przez teren powiatu grójeckiego. 
Podczas omawiania punktu obecni 
byli na sali również przedstawicie-
le mieszkańców, którzy utworzyli 
społeczny komitet sprzeciwiają-
cy się budowie zaproponowanej 
przez CPK nowej linii kolejowej 
przechodzącej przez setki do-
mostw mieszkańców grójecczy-
zny. Starosta Grójecki zaznaczył 
podczas omawiania punktu, że do 
Starostwa Powiatowego nie wpły-
nęły jakiekolwiek pisma czy in-
formacje odnośnie w/w tras kole-
jowych i drogowych. Tym samym 
inwestorzy przedsięwzięcia jakim 

jest Centralny Port Komuni-
kacyjny,  nawet w najmniej-
szym stopniu nie wyrazili 
chęci skonsultowania prze-
biegu linii z mieszkańcami, 
których inwestycja dotyka 
najbardziej.

Na terenie powiatu od-
było się do tej pory już kilka 
spotkań w sprawie linii ko-
lejowych prowadzących do 
CPK, w których udział wzięła 
bardzo duża liczba miesz-
kańców zaniepokojonych 
przyszłością swoich gospo-
darstw i domostw.
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CENNIK REKLAM:  - ilość modułów 
na stronie - 40 - wielkość modułu: 38,8 mm 
(wysokość) x 50,6 mm  CENA JEDNEGO 
MODUŁU - na pierwszej i ostatniej stronie - 
100 zł netto,  -  pozostałe strony  - 35 zł netto 
MOŻLIWE RABATY  - 3 wydania - 15%, 6 
wydań - 20%, 12 wydań  - 25% - reklama 
na całą stronę -  20%, reklama na 1/2 
strony - 10% OGŁOSZENIA DROBNE - 25 
zł netto.

ZAMÓW REKLAMĘ:  reklama@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/

Sprzedam karuzelę 
Tiny Love 

doczepianą do łóżeczka, 
z muzyką poważną 

i odgłosami natury, pilotem. 
Stan bardzo dobry. 

Cena 50 zł. 
Tel. 509603239

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 2020r. poz.65/ podaje do publicznej wiadomości, że na 
tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grójcu 
na okres 21 dni został wywieszony wykaz informujący o przezna-
czeniu do oddania w najem lokalu nr 17 położonego w budynku 
przy ul. Mogielnickiej 28C w Grójcu w drodze bezprzetargowej na 
rzecz dotychczasowego najemcy.

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Wy-
dziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Rozwoju Powiatu Staro-
stwa Powiatowego w Grójcu (pok. Nr 9),  tel.(048) 665 11 53.

Informacja Starosty Grójeckiego
O przystąpieniu do modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla części 

Gminy Chynów,  obręby:
Adamów k/Drwalewa, Adamów k/Rososzy, Barcice k/Drwalewa, Budy Suł-

kowskie, Chynów, Drwalew, Drwalewice, Edwardów, Grobice, Grobice Nowe, 
Grabina, Hipolitów, Jakubowizna, Kozłów, Kukały, Lasopole, Marianów, Mila-
nów, Ostrowiec, Pieczyska, Przyłom, Sikuty, Sułkowice, Węszelówka, Widok, 
Wola Kukalska, Wola Żyrowska, Wola Chynowska, Wola Pieczyska, Żyrów, PGR 
Drwalew, Biowet Drwalew

Starosta Grójecki,
Wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, określone w art. 7d 

ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. 2019, 
poz. 725)

Informuje o przystąpieniu do modernizacji ewidencji gruntów i budynków 
na terenie części gminy Chynów, obręby: Adamów k/Drwalewa, Adamów k/Ro-
soszy, Barcice k/Drwalewa, Budy Sulkowskie, Chynów, Drwalew, Drwalewice, 
Edwardów, Grobice, Grobice Nowe, Grabina, Hipolitów, Jakubowizna, Kozłów, 
Kukały, Lasopole, Marianów, Milanów, Ostrowiec, Pieczyska, Przyłom, Sikuty, 
Sułkowice, Węszelówka, Widok, Wola Kukalska, Wola Żyrowska, Wola Chy-
nowska, Wola Pieczyska, Żyrów, PGR Drwalew, Biowet Drwalew

Modernizacja zostanie przeprowadzona w trybie przewidzianym w art.24a 
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz. U. 2019, poz. 393)

Wykonawcą prac jest OPEGIEKA Sp. z o.o., al. Tysiąclecia 11, 82-300 El-
bląg, realizująca umowy Nr CG-R-IV.ZP.U.273.73.2019.MK Część II i Nr CG-
-R-IV.ZP.U.273.73.2019.MK Część III zawarte w dniu 20.01.2020r.  miedzy 
Wykonawcą a Województwem Mazowieckim i Powiatem Grójeckim na: „Cyfry-
zację danych Państwowego Zasobu geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) 
szczebla powiatowego w celu ich publikacji”, realizowanego w ramach projektu „ 
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa 
informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” Projekt ASI w ra-
mach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.

Do podstawowych prac modernizacyjnych, wykonywanych zgodnie z opra-
cowanym w 2016 r. przez Starostę Grójeckiego i zatwierdzonym przez Mazo-
wieckiego Wojewódzkiego Inspektora nadzoru Geodezyjnego i Kartograficzne-
go projektem modernizacji ewidencji gruntów i budynków  dla Gminy Chynów, 
należy uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków danymi dotyczącymi bu-
dynków, nieruchomości lokalowych, przebieg granic dziełek ewidencyjnych 
oraz związana z tym uzupełnieniem terenowa weryfikacja i aktualizacja użytków 
gruntowych i gleboznawczej klasyfikacji gruntów zabudowanych i zmienionych 
użytków z uwzględnieniem zasad ustalania użytków gruntowych wynikających 
z załącznika nr 6 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków i 
przepisów o lasach w części dotyczącej lasów.

 W Sadzie Rejonowym w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych, 05-600 
Grójec ul. Sportowa 14, Wykonawca przeprowadzi badanie ksiąg wieczystych 
nieruchomości objętych modernizacją ewidencji gruntów i budynków. Wyko-
nawca dokona na gruncie niezbędnych ustaleń i pomiarów geodezyjnych bu-
dynków, granic działek ewidencyjnych i konturów gruntowych , ponadto pozy-
ska dane techniczne dotyczące budynków i lokali, a także informacje o sposobie 
wykorzystania gruntów.

 Wykonujący prace geodezyjne Pracownicy Wykonawcy będą posiadali 
upoważnienia zawierające imienne upoważnienia wystawione przez Starostę 
Grójeckiego.

Właściciele oraz osoby władające nieruchomościami proszone są o udziela-
nie geodetom wykonującym prace terenowe informacji o posiadanych budyn-
kach i lokalach.

Zgodnie z art. 13  ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i 
kartograficzne (tj. Dz. U. 2019, poz. 725) pracownicy Wykonawcy mają prawo 
wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonania niezbędnych czyn-
ności związanych z wykonywanymi pracami. Art. 14 ustawy Prawo geodezyjne 
i kartograficzne zobowiązuje właściciela lub osobę władająca nieruchomością 
do umożliwienia upoważnionym geodetom wykonanie prac, o których mowa 
w art. 13 ust.1.

W wyniku prac modernizacyjnych zostanie sporządzony projekt operatu 
opisowo-kartograficznego.

Stosownie do art. 24a ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, pro-
jekt operatu  opisowo-kartograficznego będzie podlegać, na okres 15 dni robo-
czych, wyłożeniu do wglądu wszystkich zainteresowanych w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Grójcu.

Starosta poinformuje o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektu 
operatu opisowo-kartograficznego, przez wywieszenie tej informacji na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz Urzędzie Gminy Chynów, na 
co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, oraz ogłoszenia jej  w prasie o zasię-
gu krajowym, w celu umożliwienia zgłaszania uwag każdemu czyjego interesu 
prawnego dotyczą dane ujawnione w w/w projekcie, a zgłaszający uwagi zostaną 
poinformowani o sposobie ich rozpatrzenia.

Po upływie okresu wyłożenia projekt operatu opisowo-kartograficznego 
stanie się operatem ewidencji gruntów i budynków, o czym Starosta Grójecki 
poinformuje poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Ma-
zowieckiego.

W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa, zainteresowani będą mogli zgłaszać zarzuty do danych ujawnionych 
w operacie. Zarzuty wniesione po tym terminie będą traktowane jako odrębne 
wnioski o zmianę danych ewidencyjnych. O uwzględnieniu bądź odrzuceniu 
zarzutów, Starosta Grójecki rozstrzygnie w drodze decyzji, a do czasu rozstrzy-
gnięcia, w stosunku do danych objętych postępowaniem, dane ujawnione w 
operacie nie będą wiążące.                                                       Starosta Grójecki

          Grójec, 06.02.2020 r                                                       Krzysztof Ambroziak
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Młode Koło Gospodyń Wiejskich 
„Na obcasach” w Lewiczynie zorgani-
zowało po raz pierwszy święto z okazji 
Dnia Kobiet. 

Panie przygotowały wyjątko-
wy wieczór, na którym nie zabrakło 
wspólnego spotkania przy smacznej 
zupce, słodkościach i kawie. Życzenia 
paniom w tym dniu składali przedsta-
wiciele lewiczyńskiej straży pożarnej, 
która była współorganizatorem spo-

W sali Publicznej Szkoły Podstawo-
wej im. Romualda Traugutta odbyło się 
spotkanie z okazji Dnia Kobiet zorgani-
zowane wspólnie przez Koło Gospodyń 
Wiejskich „Kogel Mogel”, sołectwo w 
Łęczeszycach oraz dyrektora łęczeszyc-
kiej szkoły. 

W spotkaniu wzięli udział człon-
kowie koła gospodyń, mieszkanki Łę-
czeszyc oraz zaproszeni goście wśród 
których nie zabrakło wójta Włady-
sława Piątkowskiego, wiceprzewod-
niczącego Rady powiatu grójeckiego 
Adama Balcerowicza, radnego Marka 
Dąbrowskiego, sekretarz gminy Re-
naty Ostatek, dyrektor GZOPO Marii 
Walewskiej-Żółcik oraz duchownych z 
zakonu Ojców Paulinów. 

Życzenia paniom z okazji ich 
święta składali gospodarze dyrektor 
Jacek Witczak i sołtys Robert Szcze-
paniak oraz radny Adam Balcerowicz. 
Wszystkie przedstawicielki płci pięk-

Dzień Kobiet w Lewiczynie

tkania. Strażacy wręczyli w tym dniu 
wszystkim paniom kwiaty z okazji 
ich święta. Wieczór zakończył wy-
stęp iluzjonisty Wlazlosky’iego, któ-
ry oczarował wszystkich obecnych.  
Fantastycznego pomysłu i pełnej sali 
uśmiechniętych pań gratulowali or-
ganizatorkom radni Ewa Łubińska i 
Grzegorz Janota i sekretarz gminy Re-
nata Ostatek. 

E. Tomasiak
Urząd Gminy Belsk Duży

Kwiaty dla pań w Łęczeszycach

nej otrzymały w tym dniu przepiękne 
tulipany. To przemiłe spotkanie przy 
kawie i herbacie było świetną okazją, 
aby wspólnie porozmawiać  oraz spró-
bować przepysznych ciast i wypieków 

przygotowanych przez panie z 
koła gospodyń.

E. Tomasiak
Urząd Gminy Belsk Duży

5 marca 2020 roku Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-
nego w Nowej Wsi rozbrzmiewało 
śpiewem w różnych językach. Tego 
dnia odbył się Festiwal Piosenki 
Obcojęzycznej „Eurowizja 2020”, w 
którym swój talent zaprezentowali 
uczniowie różnych klas. Konkurs 
zorganizowała pani Katarzyna Mac-
kiewicz – Olszewska, nauczyciel 
języka angielskiego i  rosyjskiego. 
Przewodniczyła również pracom 
jury, w skład którego weszły: pani 
Barbara Kaczmarczyk, pani Ewa Ma-
lowaniec, pani Sylwia Sałacińska i 
Paulina Kępka.

W konkursowych zmaganiach 
przedstawiono przeboje Adele, Le-
wisa Capaldiego, Sama Smitha, Da-
ve'aBasseta, zespołu BUM. Wszyst-
kie wykonania zostały nagrodzone 
gromkimi brawami pobliczności, 
ale zwycięzca mógł być tylko jeden. 
Jury oceniało talent wokalny, umie-
jętności językowe, interpretację 
utworu i oryginalność prezentacji. 
Powyższe kryteria najlepiej spełniła 
Paulina Prazimowska z klasy czwar-
tej w zawodzie technik spedytor w 
piosence „Dancing with a Stranger” 

Festiwal Piosenki Obcojęzycznej „Eurowizja 2020”

Sama Smitha. Drugie miejsce zajął 
duet: Katarzyna Michalak i Julia Ja-
sińska z klasy pierwszej w zawodzie 
technik reklamy z piosenką „Kani-
kuły”, a trzecie – Alicja Dąbrowska 
klasy pierwszej w zawodzie technik 
ekonomista z piosenką „Katiusza”. 
Laureaci konkursu otrzymali z rąk 
pani Hanny Rejnhard – wicedyrek-
tor CKZiU w Nowej Wsi – pamiąt-
kowe statuetki i dypolmy.

Poza konkursem mogliśmy jak 
zwykle podziwiać umiejetności 
chóru szkolnego, prowadzonego 

przez panią Barbarę Kacz-
marczyk. Tym razem chór 
zaprezentował ponadczasowe 
przeboje - „Bella Ciao” w języ-
ku włoskim, „Love me tender” 
w języku angielskim i „Hawa 
naguila” w języku hebrajskim.

Uczestnicy konkursu udo-
wodnili, że można śpiewająco 
opanować języki obce i dobrze 
się bawić prezentując swoje 
umiejetności. 

Ewa Malowaniec
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W środę tj. 4 marca br. w 
miejscowości Wilków Drugi 
w Domu Weselnym „DARIA” 
odbyła się Konferencja Re-
gionalna 2020 zorganizowana 
przez Annę Rzeźnicką – wła-
ściciela sklepów firmowych 
PANDA Sklepy Ogrodnicze. 
Prezentacje swoich produk-
tów przedstawiły firmy Arysta, 
BASF, Bayer, Syngenta, Sumi 
Agro, FMC, Nufarm oraz Syn-
thos. Temat: Ordzawianie za-
wiązków. Przyczyny, zjawiska 
i możliwości jego ograniczania 
- omówił Robert Sas.

W spotkaniu uczestniczyło 
kilkudziesięciu sadowników.

Konferencja regionalna 2020
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KOLOROWA MANIFESTACJA TOLERANCJI
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH 

IM. KS. J. TWARDOWSKIEGO W 
GRÓJCU  

w  kolorowych skarpetkach w 
Światowym Dniu Zespołu Downa.

KOLOROWA MANIFESTACJA 
TOLERANCJI,  

już wkrótce 21 marca

ZSS w Grójcu zachęca do 
corocznego włączenia się w ob-
chody Światowego Dnia Zespołu 
Downa. Święto obchodzone jest 
z inicjatywy Europejskiego Sto-
warzyszenia Zespołu Downa usta-
nowionego w 2005 roku, od 2012 
roku pod patronatem ONZ. 

Data obchodów jest symbolicz-
na. Przypada na 21. dzień 3. mie-
siąca w roku, ponieważ to właśnie 
dodatkowy, trzeci chromosom w 
21. parze chromosomów, składają-
cych się z łańcuchów DNA, powo-
duje występowanie tej wady gene-
tycznej. Stąd też inna nazwa tego 
zaburzenia –  trisomia 21.                                                                                                                                   

Chcemy okazać  solidarność z 
Osobami z ZD i budować postawy 
tolerancji.  Zachęcamy do założe-
nia tego dnia kolorowych skarpet. 
Kolorowe skarpetki, koniecznie 
nie do pary, to symbol niedopaso-
wania społecznego. 

W tym dniu na całym świecie 

odbywają się imprezy, mające 
na celu zwiększenie świado-
mości społecznej dotyczącej 
zespołu Downa, propagowa-
nie praw i dobra ludzi z tą 
wadą genetyczną oraz inte-
gracja z Nimi.

Temat Światowego Dnia 
Zespołu Downa 2020 to:

MY DECYDUJEMY, czy-
li zwrócenie uwagi na to by 
zapewnić osobom z ZD moż-
liwość, w pełnym udziale w 
procesie podejmowania de-
cyzji w sprawach ich dotyczą-
cych i ich życia.

Info ZSS Grójec

Z KLISZĄ W OKU. Fotograficy Powiatu Grójeckiego
Nowa wystawa czasowa w Muzeum im. 

Kazimierza Pułaskiego w Warce

Powiat grójecki to region pod wieloma 
względami bardzo interesujący. To nie tylko 
„królestwo jabłoni”, ale także ogromne bo-
gactwo kulturowe, urocze krajobrazy i wiele 
atrakcji turystycznych. Historię okolic i ich 
tradycję budują przede wszystkim ludzie, 
którzy żyjąc w różnych miejscach, realizu-
ją swoje marzenia. Tworzą krainę, w której 
mieszkają. Jedni od pokoleń, inni od wczoraj. 
Ich codzienność, radości i troski, zmagania, 
zapisują się na twarzach, we wspomnieniach, 
w działaniach. 

Różnorodne obrazy inspirowane życiem 
utrwala na zdjęciach sześciu fotografików, 
których subiektywny przegląd twórczości 
prezentujemy na wystawie „Z kliszą w oku” w 
Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w War-
ce. Jedni prowadzą od lat zakłady fotograficz-
ne, inni realizują się jako profesjonaliści w 
firmach reklamowych, jeszcze inni traktują 
fotografię jako dodatek, hobby. Dla wszyst-
kich jednak fotografia jest wielką pasją. Ar-
tyści i technicy, absolwenci profesjonalnych 
kursów, ale i amatorzy zgłębiający tajniki 
obrazów. 

Ekspozycja „Z kliszą w oku”, to wystawa 
realizowana w cyklu „Nasze historie”, w któ-
rym staramy się promować twórczość uzdol-
nionych mieszkańców regionu grójeckiego. 
Projekt powstał z myślą o zapisywaniu na 
kartach historii Muzeum osób związanych ze 
sztuką, pracujących na rzecz regionu i podej-
mujących rożnego rodzaju inicjatywy kultu-
ralne. Choć Muzeum to miejsce poświęcone 
pamięci o wybitnych Polakach działających 
w Ameryce, to od początku swojego istnienia 
dokumentuje i przypomina historię Warki 
i regionu. Ta instytucja wyrosła z Winiar, z 
historii tego miejsca, z Warki, z powiatu gró-
jeckiego. Pamiętamy o tym i staramy się po-
kazywać, to co w regionie najważniejsze. Jego 
tradycje, ale i ważne epizody czasów nam 
współczesnych. 

W wystawie udział biorą: Jarosław Budy-
ta (Warka), Rafał Donica (Warka), Yoni Percy 
Kistnen (Mogielnica), Adrian Nojek, (Gró-
jec), Mariusz Podymniak (Jasieniec), Bogdan 
Sarwiński (Błędów).

Jarosław Budyta - urodził się i wychował 
w Warce. Swoje pierwsze przygody z fotogra-
fią zaczął w szkole średniej, korzystając z ana-
logowych aparatów Ojca i kompletując sobie 
ciemnię fotograficzną. 10 lat temu, po dłuż-
szej przerwie powrócił do fotografii wraz z jej 
cyfrowym rozwojem. Od tamtego momentu 
nie wypuszcza aparatu już z rąk. Tematy, w 
których najlepiej się czuje to: fotografia ar-
chitektury w pięknych okolicznościach przy-

rody, wnętrza opuszczone i całkiem nowe, 
malowanie światłem na gorąco (ogień, iskry) 
i zimno (lampy pojazdów, świecące gadżety), 
krajobrazy. Artysta eksperymentuje z różny-
mi technikami cyfrowej obróbki fotografii.

Rafał Donica - mieszkaniec Warki. 
Ukończył studia na kierunku Realizacja fil-
mowo-telewizyjna. Fotografią zajął się późno. 
Jest samoukiem. W kręgu jego zainteresowań 
znajduje się fotografia krajobrazowa, archi-
tektoniczna, sportowa, oraz w mniejszym 
stopniu reklamowa i portretowa. Za swoją 
specjalizację uważa fotografię reportażową. 
Jest również krytykiem filmowym z ponad 
25-letnim stażem. Stara się przenosić estetykę 
najlepszych ujęć filmowych na zdjęcia. Uwiel-
bia fotografię czarno-białą, symetrię, oraz 
przemyślane, harmonijne i ascetyczne kadry.

Yoni Percy Kistnen - urodził się w Qu-
atre Bornes (Mauritius). W Polsce mieszka od 
2008 roku. W ostatnich latach swoje miejsce 
znalazł w Mogielnicy, w powiecie grójeckim. 
Zacięcie do fotografii zrodziło się w nim pod-
czas pracy w Laboratorium firmy Kodak, zaś 
przerodziło się w wielką pasję po przjeździe 
do Polski. Fotografie Yoniego Kistnena to 
zapis rzeczywistości, która go otacza. To fa-
scynacja przyrodą, ale i pejzaż przekształcony 
przez człowieka. 

Adrian Nojek - mieszkaniec Grójca. 
Pochodzi z rodziny fotografów. Fotografią 
zajmuje się od 17 roku życia. Najpierw była 
to pasja, teraz i sposób na życie. Na co dzień 
wykonuje zdjęcia okolicznościowe, bizne-
sowe, dokumentujące wydarzenia oraz sesje 
fotograficzne sławnych osób, czy portrety. 
Najczęściej fotografuje ludzi, tworzy ich psy-
chologiczne portrety, zważając na każdy detal 
kompozycji. Przemyślane kadry, choć zatrzy-
mane w ułamku sekundy, opowiadają długie 
i skomplikowane historie z życia pozujących 
do zdjęć modeli. Emocje, siła opowieści i do-
skonała technika, to cechy tych fotografii.

Mariusz Podymniak - absolwent Wy-

działu Ogrodnictwa i Architektury 
Krajobrazu SGGW w Warszawie. 
Mieszka w Jasieńcu. Redaktor i dzien-
nikarz. Od lat związany z branżą sa-
downiczą, a w szczególności roślinami 
jagodowymi. Fotograf samouk. Prakty-
kuje wszędzie, gdzie to możliwe. Jego 
pasje to: góry, pszczoły i rośliny. Prace 
jego autorstwa pokazują krajobraz nie-
oczywisty, a tak często spotykany. Oto-
czenie przetwarzane nie tylko przez 
człowieka, ale samą naturę. 

Bogdan Sarwiński - urodził się 
w Działdowie. Z fotografią zetknął 
się już w szkole podstawowej, kiedy 
uczęszczał na zajęcia do domu kultury. 
Ukończył Policealne Studium Fotogra-
ficzne w Warszawie. Od 1981 roku jest 
Członkiem Związku Polskich Artystów 
Fotografików. Zamieszkał w Błędowie 
koło Grójca, obecnie w Warszawie. Jest 
autorem m.in. działań zatytułowanych 
„Fotografia dla syna – przesłanie w rok 
2000”, realizowanych w latach 1984-
1987 oraz projektu „Fangormagorie”, 
który powstał jako owoc znajomości 
artysty z malarzem i sąsiadem Wojcie-
chem Fangorem. Obecnie artysta opra-
cowuje album poświęcony błędowskim 
kapliczkom przydrożnym.

Wystawa „Z kliszą w oku. 
Fotograficy powiatu grójeckiego” 

Kurator: Iwona Stefaniak 
Współpraca: dr Anna 
Rudek-Śmiechowska

Projekt graficzny: Kama Schin-
welska, dizajnia

Muzeum im. 
Kazimierza Pułaskiego w Warce

6 marca – 15 kwietnia 2020 
Wstęp wolny. Zapraszamy!
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Inspektor 
nadzoru 

PROTEST 
MIESZKAŃCÓW GMINY GRÓJEC 

ZŁOŻONY

W poniedziałek 
9.03.2020 Obywatelski Ko-
mitet Protestacyjny z gminy 
Grójec złożył protest w spra-
wie projektowanych warian-
tów przebiegu linii kolejowej 

prowadzącej do Centralnego Portu 
Komunikacyjnego (linie przery-
wane). Pod protestem kierowanym 
do CPK oraz do Prezydenta RP i 
Premiera RP zebrano ponad 3,5 
tys podpisów.

Grójec

Komitet zaproponował też al-
ternatywną trasę przebiegu linii po 
istniejących trasach kolejowych, 
który obrazuje orientacyjna mapa 
(czerwona linia).

RED.
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