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Współpraca gmin 
subregionu żyrardowskiego

Obchody 82. rocznicy agresji Rosji Sowieckiej
na Polskę oraz Dnia Sybiraka w Grójcu

Od mszy świętej w intencji 
wszystkich poległych w czasie 
niemieckiej i sowieckiej agresji 
na Polskę oraz zesłanych, po-
mordowanych i żyjących Sybi-
raków w kościele Św. Mikołaja w 
Grójcu rozpoczęły się w piątek 
17 września uroczystości z oka-
zji 82. rocznicy agresji Rosji So-
wieckiej na Polskę połączone z 
obchodami Dnia Sybiraka. Na-
stępnie na placu przed kościo-
łem pod pomnikiem Sybiraków 
kontynuowano obchody.
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Co słychać w nowomiejskim szpitalu
Pragniemy poinformować, 

że w szpitalu w Nowym Mieście 
nad Pilicą zakończone zosta-
ły prace nad uruchomieniem 
centrali wentylacyjno-klima-
tyzacyjnej CLIMA GOLD. 

Urządzenie to cały system, który 
odpowiada za wentylację, klimaty-
zację i ogrzewanie lub chłodzenie 
oddziału chirurgicznego. Centrale 
wentylacyjne pozwalają na duże 
oszczędności w wykorzystywaniu 

energii elektrycznej dzięki przygo-
towaniu powietrza do wentylacji 
i wprowadzeniu go do pomiesz-
czenia. Mimo że ten  bardzo dro-
gi sprzęt został zakupiony w 2014 
roku, nigdy dotąd nie był używany 
i dlatego niszczał. 
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OGŁOSZENIE 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błędowie zatrudni 

pracownika na  stanowisko - pracownik socjalny.
Wymiar i forma zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę. 

Zatrudnienie od dnia 02 listopada 2021r. 
 Kwalifikacje zawodowe pozwalające 

na wykonywanie zawodu 
pracownika socjalnego  zgodnie  z art.116  ustawy z dnia 12 

marca 2004r. o pomocy społecznej  
( Dz.U. z 2020r poz.1876 ze zm. )  

Szczegółowe informacje o zatrudnieniu można uzyskać osobi-
ście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Błędowie ul. Sadurkowska 

13, lub pod nr. tel. 48 32 60 647 oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Błędów pod adresem www.bip.bledow.pl 

w zakładce -  nabór.

Współpraca gmin subregionu żyrardowskiego

3 września 2021 r. Wójt 
Gminy Błędów podpisał aneks 
do wielostronnej deklaracji 
współpracy gmin subregionu 
żyrardowskiego w zakresie 
partnerstwa na rzecz zrówno-
ważonego rozwoju społeczno 
– gospodarczego. 

Program zakłada współpra-
cę i podejmowanie partnerskich 
inicjatyw rozwojowych. Żyrar-
dowski Obszar Funkcjonalny 
(ŻOF) obejmuje gminy powiatu 
grójeckiego, sochaczewskiego 
oraz powiatu żyrardowskiego. 

W dniu 18.09.2021(sobota) w 
Rososze  odbyła się Potańcówka 
u Rososzanek połączona z akcją 
#szczepimysie z KGW.

Gościliśmy też u siebie mamy 
z grupy #TrzyMamyDzieci, które 
zorganizowały loterię fantową dla 
Zosi Bigos chorej na SMA, #siepo-
maga

Pogoda była deszczowa i ka-
pryśna ale za to  atmosfera bardzo 
gorąca. Projekt "Potańcówka u Ro-
soszanek" nawiązywał do zabawy 
na dechach i powrót do lat osiem-
dziesiątych XX wieku i integracji 
społecznej. Projekt sfinansowano 

Potańcówka u Rososzanek

ze środków Samorządu Woje-
wództwa Mazowieckiego oraz Po-
wiatu Grójeckiego w ramach pro-
jektu Stowarzyszenia W.A.R.K.A 
pt. "Sieć Aktywnych NGO powiatu 
grójeckiego".

Potańcówka mimo ulewnego 
deszczu cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem nie tylko miesz-
kańców naszej wsi ale także oko-
licznych miejscowości.

Stoły ze słodkościami, i dawną 
oranżadą oraz daniami serwowa-
nymi przez  nasze Panie cieszyły 
się ogromnym zainteresowaniem 
w każdej grupie wiekowej.

Wyśmienicie bawiły się dzieci, 
dla których nie zabrakło atrakcji: 
zabawa z animatorami, malowanie 
buziek i oczywiście kurs pierw-
szej pomocy oraz występ Zespołu 
Folklorystycznego Nowopiliczanie 
działającego przy MGOK Nowe 
Miasto nad Pilicą. Zabrakło tylko 
dmuchańca, ale niestety pogoda 
nie pozwoliła na to.

Podczas pikniku była możli-
wość zaszczepienia się przeciw 
Covid-19 w ramach akcji #szczepi-
mysie z KGW dzięki dofinansowa-
niu z ARMIR.

Można było obejrzeć ekspona-
ty z Muzeum Nowomiejskego oraz 
wystawę rękodzieła KGW

Dziękujemy za przybycie
Pani Barbarze Gąsiorowskiej i 

ratownikom z Zespołu Ratownictwa 
Medycznego z Nowego Miasta nad 
Pilicą.

Panu Franciszkowi Kuśmirkowi 
- Prezesowi KHDK "Kropelka"

Radnym Gminy Nowe Miasto.
Dziękujemy również Panu Jac-

kowi Zakrzewskiemu Dyrektorowi 
MGOK Nowe Miasto nad Pilicą za 
pomoc w organizacji naszego pikni-

ku i cenne rady.
A także, zespołowi medyczne-

mu z Centrum Medycznego Vinea w 
Warce, a przede wszystkim Panu Łu-
kaszowi Cybulskiemu za koordyna-
cję całej akcji #szczepimysie z KGW.

Zespołowi Meteory Dwa
Strażakom z OSP i Sołtysowi za 

ogrom pracy włożonej w przygoto-

wanie podłogi do tańca i jej zada-
szenie(deszczowy dzień)

Gorące podziękowania dla 
wszystkich koleżanek, które włożyły 
mnóstwo pracy i serca w organizację 
tego wydarzenia.

Na pewno  nie będzie to ostatnia 
"Potańcówka u Rososzanek".

Sprzedam działkę 
w całości 5500 m kw.

Grójec ul. Pilsudskiego 
na przeciwko starostwa, 

ziemia pod bloki 
lub market z dużym parkingiem.

Kontakt: 796 164 825

Co słychać w nowomiejskim szpitaluSytuacja w SP ZOZ 
Nowe Miasto nad Pilicą Pragniemy poinformować, że 

w szpitalu w Nowym Mieście nad 
Pilicą zakończone zostały prace 
nad uruchomieniem centrali wen-
tylacyjno-klimatyzacyjnej CLIMA 
GOLD. Urządzenie to cały system, 
który odpowiada za wentylację, 
klimatyzację i ogrzewanie lub 
chłodzenie oddziału chirurgiczne-
go. Centrale wentylacyjne pozwa-
lają na duże oszczędności w wyko-
rzystywaniu energii elektrycznej 
dzięki przygotowaniu powietrza 
do wentylacji i wprowadzeniu go 
do pomieszczenia. Mimo że ten  
bardzo drogi sprzęt został zaku-
piony w 2014 roku, nigdy dotąd 
nie był używany i dlatego niszczał. 
By doprowadzić go do stanu uży-
walności konieczne były prace ser-
wisowo-konserwacyjne, gdyż nie-
które jego elementy zardzewiały. 

Dzięki uprzejmości Fundacji 
Rajpol im. Ryszarda Woźniak i 
Stanisława Woźniak z Wólki Łęcze-
szyckiej zakupione zostały klimaty-
zatory ścienne, które zamontowane 
zostaną w pracowni USG, pracow-
ni endoskopii, gabinecie pulmono-
logicznym i gabinecie zabiegowym 
poradni chirurgicznej. Serdecznie 
dziękujemy za wsparcie finansowe, 
bez którego nie bylibyśmy w sta-

Gdy obejmowałam stano-
wisko dyrektora SP ZOZ Nowe 
Miasto nad Pilicą w czerwcu 
2019 roku sytuacja finansowa 
placówki była tragiczna. Brako-
wało środków na uregulowanie 
bieżących zobowiązań, a pen-
sje dla pracowników wypłaca-
ne były z dużym opóźnieniem 
dwu, a nawet trzy miesięcznym. 
Ciągle odbieraliśmy telefony 
od firm, którym zalegaliśmy z 
płatnościami. Dlatego podjęłam 
decyzję, by wystąpić do Państwa 
z prośbą o pomoc. Za wszelkie 
przekazane darowizny bardzo 
dziękuję. 

Miło jest mi poinformować, 
że naszemu SPZOZ udało się 
pozyskać kilka milionów zło-
tych na sprzęt i funkcjonowanie 
szpitala od  Urzędu Marszałkow-
skiego, Urzędu Wojewódzkiego, 
Starostwa Powiatowego, wielu 
fundacji i osób prywatnych. 

W czerwcu 2019 roku zobo-
wiązania bieżące wynosiły około 
19 mln 200 tys. złotych. Nato-
miast na koniec 2020 roku należ-
ności zmniejszyły się o 1 mln 700 
tys. złotych i wynosiły 17 mln 500 
tys. złotych. Myślę, że na koniec 
2021 r. zobowiązania szpitala wo-
bec osób prawnych i fizycznych 
zmniejszą się o wiele więcej niż w 

2020 r.. Pomimo trudnej sytuacji 
związanej z pandemią oraz wyko-
nywaniu nowych inwestycji nasze 
zobowiązania uległy zmniejsze-
niu. Warto dodać, że rok 2020 r. 
zakończyliśmy zyskiem w wy-
sokości ponad 230 tys. złotych. 
Nie byłoby to możliwe, gdyby nie 
bardzo dobra współpraca z ww. 
urzędami i osobami.

W dalszym ciągu staramy 
się pozyskiwać środki na funk-
cjonowanie naszej placówki. 
Otrzymaliśmy nowy tomograf 
komputerowy od Marszałka 
Województwa Mazowieckiego 
pana Adama Struzika. A w tym 
miesiącu uzyskaliśmy informację, 
że z Urzędu Marszałkowskiego 
otrzymaliśmy wsparcie finansowe 
w kwocie 1  390 000 złotych. Pie-
niądze te zostaną przeznaczone 
na nowoczesny sprzęt dla szpitala 
i przychodni oraz prace remonto-
we.

Dzięki dotacjom, środkom 
pozyskanym, dobremu zarządza-
niu, pracy wszystkich pracow-
ników oraz dobrej współpracy 
z Urzędem Marszałkowskim, 
Urzędem Wojewódzkim a przede 
wszystkim Starostwem Powiatu 
Grójec nasz  szpital w Nowym 
Mieście nad Pilicą funkcjonuje 
i nadal będzie funkcjonować dla 
dobra pacjentów i całej lokalnej 
społeczności.

Pragnę Państwo zapewnić, że 
zarówno ja, jak i wszyscy pracow-
nicy dokładamy wszelkich starań, 
by nasz szpital świadczył usługi 
na jak najwyższym poziomie.

Dyrektor 
SP ZOZ 

Nowe Miasto nad Pilicą
Barbara Gąsiorowska

nie zakupić wyżej wymienionych 
urządzeń. 

W ubiegłym roku na wielu bu-
dynkach SP ZOZ rozpoczęliśmy 
remonty dachów, gdyż były one 
w opłakanym stanie. Zaniedbania 
poprzednich władz szpitala przy-
czyniły się do wymiernych strat – 
zły stan dachu spowodował zalanie 
serwerowni, a zakup nowych ser-
werów przewyższył koszt naprawy 
dachu. 

Będziemy stopniowo usuwać 
uszkodzenia na dachach hydro-
fornii, agencji banku i budynkach 

magazynowo garażowych.
W tym jakże trudnym czasie 

pandemii, dzięki sprawnemu za-
rządzaniu, wytężonej pracy per-
sonelu SP ZOZ Nowe Miasto oraz 
pomocy wielu ludzi dobrej woli 
zmieniamy oblicze publicznej 
ochrony zdrowia w Nowym Mie-
ście nad Pilicą dla dobra naszych 
pacjentów.

SP ZOZ 
Nowe Miasto nad Pilicą
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Od mszy świętej w intencji 
wszystkich poległych w czasie nie-
mieckiej i sowieckiej agresji na 
Polskę oraz zesłanych, pomordowa-
nych i żyjących Sybiraków w koście-
le Św. Mikołaja w Grójcu rozpoczęły 
się w piątek 17 września uroczysto-
ści z okazji 82. rocznicy agresji Ro-
sji Sowieckiej na Polskę połączone z 
obchodami Dnia Sybiraka. Następ-
nie na placu przed kościołem pod 
pomnikiem Sybiraków kontynu-
owano obchody.

Podczas uroczystości odśpie-
wano hymn państwowy, odczytano 
Apel Pamięci, po którym żołnierze 
Centrum Rozpoznania i Wsparcia 
Walki Radioelektronicznej oddali 
salwę honorową. Kolejnym punk-
tem programu było złożenie kwia-
tów przez przybyłe delegacje oraz 

Niezwykłe Oratorium w Warce
Wieczór 10 września na wareckim 

rynku, na długo pozostanie w pamię-
ci uczestników „Oratorium Kazimierz 
Pułaski”. „To było wydarzenie na miarę 
jubileuszu 700-lecia Warki” – dało się 
słyszeć od słuchaczy, a pieść „Pułaski 
Skyway” w wykonaniu Olgi Bończyk 
skradła serca wielu.

Koncert poprowadzili: Iwona 
Stefaniak – dyrektor Muzeum im. 
Kazimierza Pułaskiego i Andrzej Za-
ręba – dyrektor „Dworku na Długiej” 
i Członek Zarządu Powiatu Grójeckie-
go. Przypomnieli oni genezę powsta-
nia dzieła, przedstawili jego pomysło-
dawców, autorów oraz wykonawców. 
To było trzecie wykonanie oratorium 
skomponowanego przez Włodzimie-
rza Korcza do słów Moniki Patryk – 
krakowskiej poetki. Koncert wykonali 
znani i cenieni soliści: Alicja Majew-
ska, Olga Bończyk, Łukasz Zagrobel-
ny, Grzegorz Wilk, Andrzej Ferenc 
(lektor), Włodzimierz Korcz, a także 
Strzyżowski Chór Kameralny, Chór 
„Akord” Związku Nauczycielstwa 
Polskiego i Samorządowego Centrum 
Kultury w Mielcu, Podkarpacki Chór 
Męski oraz Przemyska Orkiestra Ka-
meralna, pod dyrekcją Grzegorza Oli-
wy – pomysłodawcy dzieła, dyrygenta 
Strzyżowskiego Chóru Kameralnego.

Koncert „Oratorium Kazimierz 
Pułaski” był kulminacyjnym punk-
tem oficjalnych obchodów 700-lecia 
Warki, które tego dnia organizował 
samorząd Warki. Uroczystości gmin-
ne rozpoczęła patriotyczna msza św. 
w kościele św. Mikołaja Biskupa. Na-
stępnie odbyła się okolicznościowa 
Sesja Rady Miejskiej Warki, którą 
zorganizowano na terenie Centrum 
Edukacyjno-Muzealnego przy Mu-
zeum im. Kazimierza Pułaskiego, z 
udziałem zaproszonych gości. Po ofi-
cjalnych uroczystościach goście udali 
się na rynek, na „Oratorium Kazimierz 
Pułaski”, które zgromadziło szeroką 

Obchody 82. rocznicy agresji Rosji Sowieckiej
na Polskę oraz Dnia Sybiraka w Grójcu

zapalenie symbolicznego znicza.
W tegorocznej uroczystości 

uczestniczyli także Pani Helena 
Czuchnicka i Pan Tadeusz Kacza-
nowski, Sybiracy, którzy mieszkają 
i żyją w Grójcu.

Z okazji Dnia Sybiraka życzę 
Pani Helenie oraz Panu Tadeuszo-

wi dużo zdrowia oraz samych ra-
dosnych i pięknych dni w rodzin-
nym gronie.

Karol Biedrzycki 
Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Grójcu

publiczność.
Piękne i wzruszające momentami 

teksty Moniki Partyk to opowieść o ży-
ciu Kazimierza Pułaskiego i trudnych 
czasach XVIII wieku, ale także podróż 
do serc i ludzkich sumień, do relacji 
międzyludzkich i czasów nam współ-
czesnych. Temat konfederacji barskiej 
nie jest łatwy, wręcz kontrowersyjny, 
o który wciąż spierają się historycy. 
Autorce tekstów udało się znakomi-
cie połączyć historię i nowoczesność, 
do tego zakończyć utwór pięknym 
przesłaniem, które każdy może inter-
pretować po swojemu. Poza Kazimie-
rzem Pułaskim, autorka  przywołuje w 
poszczególnych częściach dzieła takie 
postaci jak: ksiądz Marek, Józef Sawa-
-Caliński, król Stanisław August, ale 
także Iwan Drewicz – pokonany przez 
Pułaskiego pod Jasną Górą. Pomiędzy 
poszczególnymi pieśniami pojawiły 
się teksty narracyjne, dzięki którym 
publiczność wprowadzona została w 
tło historyczne i dany fragment życio-
rysu Kazimierza Pułaskiego. Włodzi-
mierz Korcz – znamienity kompozytor 
otrzymał więc bardzo dobrze napisane 
teksty, do których po mistrzowsku po-
prowadził linie melodyczne. Całość 

dzieła słowno-muzycznego tworzy 
wyjątkową opowieść o Pułaskim, kon-
federacji, historii Polski, jednocześnie 
zostawiając słuchacza z retorycznymi 
pytaniami, ciągle aktualnymi.

Mistrzowskie wykonanie pieśni 
przez poszczególnych solistów (Alicja 
Majewska, Olga Bończyk, Grzegorz 
Wilk, Łukasz Zagrobelny), chóry i 
orkiestrę - złożyło się na wspaniałe 
dzieło na cześć Kazimierza Pułaskiego, 
jednego z najbardziej znanych bohate-
rów historycznych Warki.

W koncercie wzięło udział wielu 
gości. Obecni byli m.in.: przedstawi-
ciele Parlamentarzystów RP - Dariusz 
Bąk i Mirosław Maliszewski, Dyrektor 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódz-
kiego w Warszawie Delegatura w Ra-
domiu – Krzysztof Murawski, radny 
Sejmiku Województwa Mazowieckie-
go – Leszek Przybytniak, wicestarosta 
powiatu grójeckiego Jolanta Sitarek, 
Przewodniczący Rady Powiatu Gró-
jeckiego Janusz Karbowiak, radni po-
wiatowi; Grażyna Kijuc, Cezary Ko-
łodziejski, Burmistrz Warki Dariusz 
Gizka, wiceburmistrz Teresa Knyzio, 
Rada Miasta Warki na czele z Prze-
wodnicząca Aldoną Rzeźnik, dyrekto-

rzy instytucji i przedstawiciele organi-
zacji społecznych.

Organizatorami koncertu „Orato-
rom Kazimierz Pułaski” byli: Muzeum 
im. Kazimierza Pułaskiego w Warce 
przy współpracy z Samorządem War-
ki, współorganizatorem: Gminna In-
stytucja Kultury „Dworek na Długiej”, 
Partnerami: Zakład Usług Komu-
nalnych w Warce Sp. z o.o., Centrum 
Sportu i Rekreacji w Warce.

Organizatorzy dziękują wszyst-
kim, którzy pomogli zorganizować 
koncert, w szczególności: Policji w 
Warce, Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Warce oraz SP ZOZ w Warce.

Patronat honorowy sprawowali:
Minister Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu Prof. dr. hab. 

Piotr Gliński
Wojewoda Mazowiecki Konstanty 

Radziwiłł
Marszałek Województwa Mazo-

wieckiego Adam Struzik
Starosta Grójecki 

Krzysztof Ambroziak

Patronat medialny: TVP Historia 
i TVP Kultura

Koncert dofinansowany jest ze 
środków Ministra Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu.

Info. Muzeum im. 
K. Pułaskiego w Warce

Barwny, roztańczony Jasieniec

Festiwal Owoców w Jasieńcu, 
wydarzenie ludowe zorganizowa-
ne przez Gminę Jasieniec, Powiat 
Grójecki, Związek Sadowników RP 
oraz PSL, promujące sadownictwo, 
produkty lokalne, sztukę, rzemieśl-
nictwo oraz regionalny potencjał 
ludzki spotkało się z dużym zainte-
resowaniem. Dziedziniec jasieniec-
kiego Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych im. Wincentego Witosa, 
wypełniony był m.in. stoiskami z 
pysznymi regionalnymi, potra-
wami oraz przysmakami przygo-
towanymi przez koła gospodyń 
wiejskich z Gośniewic i Boglewic, 
florystycznymi kompozycjami, rę-
kodziełem ludowym, a także dmu-
chańcami i innymi atrakcjami dla 
dzieci i rodzin.

Festiwal Owoców rozpoczęła 
uroczysta Msza Dziękczynna za 
plony, którą odprawił ks. Andrzej 
Piekarczyk – dziekan dekanatu 
grójeckiego. Wśród przybyłych 
osób znaleźli się m.in. poseł na 
Sejm RP Mirosław Maliszewski, 
radny wojewódzki Leszek Przy-
bytniak, starosta Powiatu Grójec-
kiego Krzysztof Ambroziak, wójt 
Gminy Jasieniec Marta Cytryńska, 
radni powiatowi i gminni, rolnicy, 
strażacy, sołtysi, koła gospodyń 
wiejskich, artyści, nauczyciele, 
uczniowie oraz przedstawiciele 
licznych instytucji i firm.

Regionalnie i zdrowo
W czasie imprezy nie zabra-

kło degustacji pysznych owoców 
oraz wyciskanych z nich świe-
żych, orzeźwiających soków. 
Można było skosztować licznych, 
pysznych, naturalnych potraw, w 

tym znakomicie przyrządzonych, 
pachnących wędlin, pieczywa, róż-
nego rodzaju dań na gorąco czy 
też jeszcze ciepłych ciast. Gminne 
sołectwa przygotowały natomiast 
piękne kosze owoców. Sporo osób 
przyciągnęło też efektowne stano-
wisko promocyjno-informacyjne 
Związku Sadowników RP oraz 
gminny punkt Narodowego Spisu 
Powszechnego. Ważnym elemen-
tem święta było złożenie kwiatów 
pod pomnikiem patrona szkoły 
Wincentego Witosa, znajdującego 
się na terenie placówki.

Uznanie dla sadowników
Oficjalne rozpoczęcie impre-

zy, dokonane przez wójt Gminy 
Jasieniec Martę Cytryńską, staro-
stę grójeckiego Krzysztofa Am-
broziaka oraz prezesa Związku 
Sadowników RP Mirosława Mali-
szewskiego, nastąpiło w godzinach 
popołudniowych. - Obchodzimy 
dzisiaj święto owoców i jednocze-
śnie wszystkich plonów naszej zie-
mi, będące docenieniem ciężkiej 
pracy sadowników. Pragnę wy-
razić wobec nich swoją ogromną 
wdzięczność i szacunek. Sadow-
nicy, mimo pandemii oraz wy-
jątkowo trudnego pod względem 
klęsk żywiołowych okresu, robili 
co w ich mocy, by zbiory owoców 
przyniosły nam wszystkim choćby 
odrobinę optymizmu – podkre-
śliła w swym przemówieniu wójt 
Marta Cytryńska.

Jubileusz orkiestry, barwne lu-
dowe występy, koncert Don Vasyla

W ramach tegorocznego świę-
ta do Gminnej Orkiestry Dętej 
OSP Jasieniec, obchodzącej ju-
bileusz 15-lecia swego istnienia, 

trafiło ważne doposażenie, zapew-
nione przez wójt Martę Cytryń-
ską. Ponadto wszystkie należące 
do Orkiestry osoby otrzymały od 
władz gminy pamiątkowe, imien-
ne tabliczki z podziękowaniami za 
działalność.

Zaraz potem na scenę wkro-
czyli uczniowie Zespołu Szkół w 
Jasieńcu, którzy zaprezentowali 
program dotyczący patrona ich 
szkoły. Następnie rozpoczęły się 
ludowe występy taneczne oraz 
artystyczne dzieci z Przedszkola 
„Bajkowy Świat” w Jasieńcu, Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej w 
Zbroszy Dużej oraz Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Jasieńcu. Te 
barwne występy zachwyciły licznie 
zgromadzoną publiczność, nagra-
dzającą je, wielokrotnie, gromkimi 
owacjami. Następnie ogłoszono 
wyniki konkursu na Najładniej-
szy Kosz Owoców, który spotkał 
się ze sporym odzewem ze strony 
sołectw Gminy Jasieniec, które 
przygotowały piękne kompozycje 
owocowo-florystyczne. Impre-
zę zwieńczył koncert Don Vasyla 
wraz z Cygańskimi Książętami, 
który był idealną okazją do wspól-
nej zabawy i integracji.

Szymon Woźniak

Wójt Gminy Jasieniec pragnie podziękować wszystkim osobom i pod-
miotom zaangażowanym w przygotowanie Festiwalu Owoców, w tym 
Współorganizatorom,  Przedszkolu „Bajkowy Świat” w Jasieńcu, Publicz-
nej Szkole Podstawowej w Jasieńcu,  Publicznej Szkole Podstawowej w 
Zbroszy Dużej, Zespołowi Szkół im. W. Witosa w Jasieńcu, kołom gospodyń 
wiejskich, pracownikom  samorządowym, między innymi z Urzędu Gminy 
Jasieniec, sponsorom (RAJPOL), radnym, sołtysom, strażakom, przedsię-
biorstwom, organizacjom społecznym, oraz wszystkim obecnym podczas 
Festiwalu. Podziękowania kieruje także do Samorządu Województwa Ma-
zowieckiego, w tym Pana Marszałka Adama Struzika, za dofinansowanie 
wydarzenia.

Festiwal Owoców w Jasieńcu zrealizowany został w ramach przedsięwzię-
cia promującego rolnictwo na Mazowszu pn. „Jesienne smaki i tradycje 
w Jasieńcu”, współfinansowanego ze środków budżetowych Samorządu 

Województwa Mazowieckiego.
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Mutsy Transporter 
(gondola+spacerówka)

CENA: 200 zł, TEL. 509 603 239

SPRZEDAM WÓZEK 2 w 1

Wakacje – dobry czas na remonty 
i odświeżenie placówek oświatowych

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% - re-
klama 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

SPRZEDAM. Rok 2012, 2.0 diesel 126konny + chip 25 
koni = 151 koni, rozrząd na łańcuchu, stan idealny. Cena 

38 000 zł. TEL. 796 164 825

PROŚBA O POMOC
 DLA ADY

Jak co roku, 1 września ucznio-
wie powrócili do szkół. W czasie 
wakacji cała społeczność szkolna 
odpoczęła od codziennych obo-
wiązków i zregenerowała siły przez 
kolejnym rokiem wytężonej pracy i 
nauki. W wielu placówkach wyko-
nano remonty i bieżące prace kon-
serwacyjne.

W dziewięciu placówkach 
oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Grójecki 
zostało wykonanych szereg prac 
remontowych. Część prac pokry-
to ze środków Powiatu, a część ze 
środków Rad Rodziców. W ostat-
nim czasie wykonano następujące 
prace:

•W Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Ks. Piotra Skargi w Grój-
cu dokończono remont instalacji 
elektrycznej, a także wykonano 
malowanie sal i korytarzy.

•W Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Piotra Wysockiego w 
Warce wykonano m.in. remont 
łazienek na par- terze oraz wy-
mieniono oświetlenie w części po-
mieszczeń.

•W Zespole Szkół im. Armii 
Krajowej Obwodu Głuszec- Gró-
jec w Grójcu wykonano niezbędne 
doraźne remonty, pomalowano 
kilka sal lekcyjnych oraz koryta-
rze szkolne, obejmujące wejście 
główne, wejście do szatni, korytarz 
dolny w pierwszym pawilonie, ko-
rytarze górne we wszystkich trzech 
pawilonach oraz malowanie szatni 
przy małej Sali gimnastycznej. 
Pomalowano ściany oraz wymie-
niono podłogę w małej sali gim-
nastycznej oraz sali nr 50. Wymie-
niono parkiet na korytarzach na 
parterze budynku na wykładzinę 
typu Tarkett.

•W Zespole Szkół w Jasieńcu 
pomalowano kilka sal lekcyjnych 
i korytarzy. Dokonano naprawy 
monitoringu na warsztatach.

•W Zespole Szkół w Warce wy- 
konano remont części sportowej 
szkoły: sali gimnastycznej, szatni 
uczniowskich, pokoju nauczycieli 
WF, magazynu WF; korytarza, si- 
łowni- wymieniono podłogi, po- 
malowano ściany. Na korytarzu 
wy- konano nową instalację elek-
tryczną oraz zamontowano nową 
stolarkę drzwiową. Zakupiono 
wykładzinę ochronną na podło-
gę sportową w sali gimnastycznej, 
wykonano remont systemu alar-
mowego.

•W Zespole Szkół Specjalnych 
w Grójcu wykonano: osuszenie 
za- lanych pomieszczeń na parte-

rze, wymieniono rury centralne-
go ogrzewania, wyłożono podłogi 
wykładziną. Udrożniono studzien-
ki kanalizacyjne, odświeżono i 
pomalowano pomieszczenia po 
zmianie lokalizacji składnicy akt. 
W Filii ZSS w Nowej Wsi: pomalo-
wano 3 sale lekcyjne i gabinet psy-
chologa oraz salę konferencyjną.

•W Centrum Kształcenia Za-
wodowego i Ustawicznego w No-
wej Wsi wykonano: malowanie 
21 pokoi w Internacie, malowanie 
części kory- tarza, pomieszczeń 
biurowych, pomieszczeń kuchni.

•W SOSW w Nowym Mieście 
nad Pilicą wymieniono uchwyty 
rynno- we do instalacji odgromo-
wej, po- malowano kilka z sal, do-
stosowano pokoje wychowanków 
do obowiązujących wymogów.

•W SOSW w Jurkach - poma-
lowano 3 sypialnie, gabinet pro-
filaktyki, klasy dla uczniów VIB, 
gabinet pedagoga, gabinet wice-
dyrektora, bramę wjazdowej do 
Ośrodka. Pomalowano pomiesz-
czenia oddziału przed- szkolnego. 
W internacie odnowiono 2 sypial-
nie i część sal lekcyjnych.

Wyremontowana sala gimnastyczna  w ZS w Warce

Wymienione posadzki w ZS w Grójcu
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„Każde  miejsce,  które  odwie-
dzasz, staje się w jakiś sposób czę-
ścią ciebie.” – Anita Densai

W dniach od  6 do 10 wrze-
śnia 2021r. uczniowie klasy IITET, 
IITSO, IITRF i IIITO Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego w Nowej Wsi pod opie-
ką wychowawców: p. Małgorzaty 
Bosak, p.  Elżbiety Kwiatkowskiej, 
p. Katarzyny Smolarek i p. Pauliny 
Kopczyńskiej odbyli 5  -  dniową 
zieloną szkolę w Szklarskiej Porę-
bie. Skoro świt uczniowie wyru-
szyli z Nowej Wsi i wszystkim do-
pisywał dobry humor, dlatego czas 
podróży mijał bardzo przyjemnie. 
A pogoda zapowiadała się wyma-
rzona…

Pierwszym punktem zwiedza-
nia uczestników był kompleks zlo-
kalizowany w wałbrzyskiej dzielni-
cy Książ na Pogórzu Wałbrzyskim, 
będący częścią Książańskiego Par-
ku Krajobrazowego. Jest to jedno z 
najciekawszych miejsc na Dolnym 
Śląsku. To nie tylko piękna budow-
la, tarasy z ogrodami czy park, ale 
także  niesamowita historia  peł-
na tajemnic oraz legend. W źró-
dłach historycznych, Książ po 
raz pierwszy pojawia się 25 lute-
go 1293 r. jako element tytulatu-
ry księcia Bolka I zamek mógł być 
wzniesionego od podstaw, lub w 
wyniku modernizacji istniejącego 
już obiektu. Nastąpić to musiało 
po 1291 r., gdyż na początku tego 
roku  Bolko I  tytułował się jesz-
cze panem  Lwówka, a nie Książa. 
Obiekt jest trzecim co do wielko-
ści zamkiem w Polsce.

Kolejnym miejscem zwiedza-
nia była Palmiarnia, gdzie rośnie 
ponad 250 gatunków roślin, takie 
jak: eukaliptusy, bambusy, wie-
kowe kaktusy i agawy czy rośliny 
cytrusowe z basenu Morza Śród-
ziemnego.

W godzinach wieczornych 
wycieczkowicze trochę zmęczeni, 
ale zadowoleni dotarli do pensjo-
natu „Jagna” w Szklarskiej Porę-
by. Zostali zakwaterowani i udali 
się na obiadokolację. Szklarska 
Poręba to miejscowość w okolicy, 

Zielona szkoła klas IITET,
TSO i TRF i IIITO Technikum

której spotykają się dwa pasma 
górskie -  Góry Izerskie  i Karko-
nosze.  Miejscowość położona jest 
dodatkowo u stóp  Szrenicy 1362 
m.n.p.m.  - wierzchołka w Karko-
noszach, jaki góruje nad okolicą. 

Drugiego dnia po śniadaniu 
turyści spotkali się z p. przewod-
nik po czym udali się na wyprawę 
pieszą do Wodospadu Kamień-
czyk. Na miejscu zaopatrzeni w 
kaski na głowy skierowali się do 
pomnika przyrody. Schodząc gę-
siego po metalowych schodach do 
Wąwozu Kamieńczyka, podziwiali 
piękne dzieło natury, szum spa-
dającej wody i ścianę wodospadu. 
Przed  II wojną światową  Wodo-
spad Kamieńczyka  posiadał sta-
tus  pomnika przyrody, obecnie 
jest to teren ochrony ścisłej, wcho-
dzący w skład  Karkonoskiego 
Parku Narodowego. Wodospad 
znajduje się na jednym ze szlaków 
ze Szklarskiej Poręby na Szrenicę. 
W pobliżu wodospadu znajduje 
się  schronisko "Kamieńczyk". Jest 
to najwyższy wodospad w Sude-
tach. Próg wodospadu znajduje się 
na wysokości 843 m n.p.m. Wodo-
spad spada trójstopniową kaskadą 
o wysokości 27 m do przepiękne-
go Wąwozu Kamieńczyka. Wąwóz 
Kamieńczyka ma ok. 100 m dłu-
gości, jego pionowe, skalne ściany 
osiągają ponad 25 m wysokości, 
a  szerokość na niektórych odcin-
kach nie przekracza 4 metrów. 

Następnym punktem wyciecz-
ki była „Leśna Huta”. Uczestnicy 
zostali zapoznani z historią huty, 
jak również mogli obejrzeć pro-
dukcję wyrobów szklanych. 

Huta istnieje od 1998 r. i została 
udostępniona turystom. Wszystko 
wykonywane jest ręcznie przez 
hutników, a także za pomocą spe-
cjalnych 120 - letnich pras hutni-
czych, które po odrestaurowaniu 
nadal służą do formowania szkła. 
Dzięki bogatym złożom kwarcu i 
dużej ilości niezbędnego drzewa w 
podkarkonoskich lasach Szklarska 
Poręba od dawien dawna związana 
była ze szklarstwem. Pierwsza huta 
powstała w dzisiejszej Szklarskiej 

Porębie Dolnej, nad Szklarskim 
Potokiem w połowie XIV wieku. 
W hucie wykonuje się ręcznie for-
mowane szkła barwione w masie. 
Można obserwować wytop róż-
nych form szklanych od ozdób 
po wazony i naczynia. Ciekawe i 
wręcz zaskakujące dla młodzieży 
było wykonanie przez panią Kata-
rzynę Smolarek szklanego kwiatka 
według własnego pomysłu. 

Po zwiedzeniu huty wszyscy 
udali się do wodospadu Szklarki, 
dotarli na Chybotek i do Złotego 
Widoku, rewelacyjnego punktu 
widokowego na Karkonosze oraz 
Szklarską Porębę 

Trzeciego dnia miały miejsce 
przejazd do Jeleniej Góry oraz 
piesza wędrówka i zwiedzanie 
zamku Chojnik. Zamek Chojnik 
znajduje się w Sobieszowie, czyli 
w południowej dzielnicy Jeleniej 
Góry, w województwie dolnoślą-
skim.  Jego malownicza i pełna 
tajemnic sylwetka sprawia, że war-

to go zdobyć, o czym przekonali 
się uczestnicy wyprawy. Widać 
stąd  Karkonosze,  Góry Izerskie, 
Kotlinę Jeleniogórską,  Góry Ka-
czawskie oraz Rudawy Janowickie. 
Kolejnym ważnym celem wyprawy 
było Muzeum Mineralogiczne w 
Szklarskiej Porębie, jedno z naj-
oryginalniejszych zbiorów geolo-
gicznych w Polsce. Zgromadzono 
tam cenne okazy mineralogiczne i 
paleontologiczne.

Czwartego dnia uczestnicy 
wycieczki, korzystając z wyciągu 
krzesełkowego, wjechali na naj-
wyższy szczyt w Szklarskiej Porę-
by - Szrenicę 1362 m. n.p.m. Szre-
nica  położona jest całkowicie po 
polskiej stronie, w zachodniej czę-
ści Karkonoszy. Sam szczyt góruje 
nad głównym grzbietem ok. 60 
metrów. Schodząc pieszo szlakiem, 
zwiedzający podziwiali piękne wi-
doki oraz Trzy Świnki, czyli zespół 
granitowych skałek, które położo-
ne są po obu stronach czerwonego, 

głównego szlaku karkonoskiego, 
na południowym zboczu. Podsu-
mowaniem tego wyczerpującego 
dnia był grill i dyskoteka, podczas 
której młodzież i  opiekunowie 
wspaniale się bawili

Ostatniego dnia po śniadaniu 
uczestnicy wycieczki udali się do 
Wrocławia, gdzie mieli okazję zo-
baczyć Halę Stulecia oraz pokaz 
fontann multimedialnych. Odbyli 
spacer po Ogrodzie Japońskim, 
który został założony w latach 
1909–1913 wokół dawnego sta-
wu  Ludwiga Theodora Moritza-
-Eichborna  w obrębie obecnego 
Parku Szczytnickiego. Po obiedzie 
na zakończenie wycieczki mło-
dzież mogła podziwiać rynek, je-
den z najpiękniejszych zabytków 
gotyckiej architektury mieszczań-
skiej w Europie Środkowej - sym-
bol Wrocławia.

I tak dobiegła końca niezapo-
mniana zielona szkoła, której pod-
sumowaniem było wręczenie dy-

plomów oraz nagród za szczególne 
zaangażowanie, wiedzę w quizie i 
oczywiście słodki uśmiech każde-
go dnia. W piątkowe popołudnie 

strudzeni wycieczkowicze udali się 
w drogę powrotną, zabierając miłe 
wspomnienia i wspaniałe przeży-
cia. 
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Gabinet Fizjoterapii w Bel-
sku Dużym od stycznia 2021 
prowadzi działalność jako Cen-
trum Medyczne AXIS. Świad-
czenia udzielane w placówce 
mają na celu utrzymanie zdro-
wia, profilaktykę i diagnosty-
kę schorzeń oraz rozpoznanie 
chorób i ich leczenie, a także 
usprawnianie i leczenie bólu. 
Centrum Medyczne dysponuje 
nowoczesnym zapleczem dia-
gnostycznym i zabiegowym za-
pewniając:

– rehabilitację, 
- wizyty umawiane na kon-

kretną godzinę, 
- diagnostykę wad postawy, 
-genowe testy nietolerancji 

pokarmowej
-iniekcje dostawowe przeciw-

bólowe i z kwasu hialuronowego 
-diagnostykę USG, holter,
-poradnie neurologiczną, or-

topedyczną, diabetologiczną, en-
dokrynologiczną, osteopatyczną. 

- profesjonalną i miłą obsługę
Wizytówką placówki nadal 

pozostaje rehabilitacja, a rozsze-
rzenie działalności umożliwi  pa-
cjentom  dostęp do specjalistów 
i diagnostyki w jednym miejscu. 
Mocną propozycją w ofercie są 
genowe testy nietolerancji po-
karmowej. Dzięki nim możemy 

Gabinet Fizjoterapii Centrum Medyczne AXIS

wyeliminować alergeny z naszej diety 
likwidując przez to przyczynę choroby, 
nie lecząc jedynie objawów za pomocą 
leków. Po wyeliminowaniu produktów 
alergennych zwiększa się odporność 
organizmu oraz zwiększa się skutecz-
nie leczenie choroby skóry oraz chorób 
metabolicznych jak np. cukrzyca czy 
problemy z tarczycą. 

 Centrum Medyczne Axis w ra-
mach programu 'Zdrowe Plecy' prowa-
dzi diagnostykę wad postawy u dzieci 
i młodzieży. W związku z pandemią, 
lockdown-em i brakiem regularnych 
ćwiczeń w szkołach oraz zmniejszona 
ilością ruchu stan zdrowia pod wzglę-

dem prawidłowej postawy znacznie się 
pogorszył. Chcąc wesprzeć rodziców i 
dzieci zachęcamy do wizyty w naszym 
Centrum. 

Rehabilitacja pracuje niezmien-
nie od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 7.30 - 15.30. 

Zapraszamy rodziców do zapisy-
wania swoich dzieci na bezpłatne ba-
dania. Telefon: 790210765. Zachęca-
my do polubienia i śledzenia naszego 
FB link https://www.facebook.com/
CentrumMedyczneAxis/ 

Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl

Kącik malucha

Pokoloruj obrazek 
Podpisz swoją pracę

..............................................................................

Przejdź przez labirynt
Podpisz swoją pracę

..............................................................................



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


