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Uroczyste otwarcia dróg 
na terenie Gminy Błędów

41 postulatów do budżetu na 2022 rok

W dniu 28 września o godz. 
13.00 miało miejsce uroczyste 
otwarcie drogi Tomczyce – Ja-
dwigów, na którym obecny był 
Radny Sejmiku Wojewódz-
twa Mazowieckiego – pan Le-
szek Przybytniak, w otwarciu 
uczestniczył również Wójt 
Gminy – Mirosław Jakub-
czak, Sekretarz Gminy – Jacek 
Adamski, wykonawca projektu 
– Stanisław Gabriel, Główny 
Specjalista Referatu Ochrony 
Środowiska i Inwestycji – Mie-
czysława Sitarek oraz sołtys wsi 
Tomczyce – Katarzyna Bator 
wraz z mieszkańcami wsi. 

W czwartek 30 września 2021 
roku w imieniu radnych Rady 
Miejskiej w Grójcu z Klubu Rad-
nych „Wspólnie dla Gminy Gró-
jec” (Karol Biedrzycki, Mirosław 
Gałka, Tomasz Justyński, Ryszard 

Krzyżanowski, Daniel Marcinkowski, 
Eugenia Poradzka, Dariusz Prykiel, 
Adam Siennicki, Grzegorz Stolarek, 
Jacek Stolarski, Agnieszka Wachulec-
-Kamienik, Krzysztof Woźniak) oraz 
Klubu Radnych „Dla Wyborców” (Je-

rzy Antoniewicz, Henryk Feliksiak, 
Artur Szlis) złożyłem do Burmistrza 
Gminy i Miasta Grójec Pana Dariusza 
Gwiazdy wniosek do budżetu na 2022 
rok.

Czytaj str. 6

Poprawa powiatowej infrastruktury drogowej 
i sportowej to priorytet dla Zarządu Powiatu
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05-622 Belsk Duży  tel: 693 488 600,693 412 294 
zatrudni osobę na stanowisko  

OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO, 
MAGAZYNIER

OFERUJEMY:

-ATRAKCYJNE  WYNAGRODZENIE
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Miejsce wykonywania  pracy: 
Wólka Łęczeszycka 16, system  pracy- zmianowy

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

-obsługa wózka widłowego
- odpowiedzialność za właściwe załadunki 
i rozładunki towarów
-odpowiedzialność za składowanie
-dbałość o porządek na magazynie
Nasze oczekiwania:
- uprawnienia na obsługę wózków widłowych 
– warunek konieczny
- dyspozycyjność do pracy w systemie zmianowym
- odpowiedzialność za powierzone zadania, 
zaangażowanie i dokładność
- mile widziane doświadczenie w pracach 
magazynowych
- umiejętność pracy w zespole

Oferty prosimy składać na  adres: 
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Kolejni kierowcy stracili prawo jazdy
Mimo wielu działań grójeckiej 

drogówki nadal zdarzają się osoby 
lekceważące przepisy. W ostatnim 
tygodniu policjanci ruchu drogo-
wego zatrzymali 11 praw jazdy za 
przekroczenie prędkości ponad 50 
km/h w terenie zabudowanym.

Policjanci grójeckiej drogówki 
każdego dnia dbają o bezpieczeń-
stwo wszystkich uczestników ru-
chu drogowego. Pomimo podej-
mowanych wielu przedsięwzięć, 
zarówno kierujący jak i piesi nadal 
łamią przepisy.

Jednym z najczęściej popełnia-
nych wykroczeń przez kierowców 
jest przekraczanie prędkości. Za 
takie wykroczenia kierujący muszą 
liczyć się mandatem lub z zatrzy-
maniem prawa jazdy. W ubiegłym 
tygodniu mundurowi zatrzymali 
11 praw jazdy.

Policjanci drogówki apelują – 
pamiętajmy, że nie jesteśmy jedy-
nymi uczestnikami ruchu drogo-
wego i to od nas wszystkich zależy 
czy na drogach będzie bezpiecznie. 
Dbajmy wspólnie, aby nie stwarzać 
zagrożenia bezpieczeństwa zarów-
no dla siebie jak i innych.

nadkom. Agnieszka Wójcik

Poziom zaszczepienia mieszkańców 
w gminach powiatu grójeckiego

Poziom zaszczepienia 
mieszkańców w gminach 
powiatu grójeckiego 
przeciw koronawiruso-
wi.

Dane na: 5-10-21

https://www.gov.pl/
web/szczepienia-gmin



Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl
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„ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEM-
NIAKA”- FESTYN RODZINNY W 
ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH 
IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO 
W GRÓJCU.

Po roku przerwy spowodo-
wanej pandemią covid, dnia 01 
października 2021 roku dyrekcja, 
uczniowie, rodzice, nauczyciele 
oraz  sympatycy ZSS, mieli znowu 
możliwość spotkania się we wspól-
nym gronie na festynie rodzinnym 
z okazji „Święta pieczonego ziem-
niaka” na terenie szkoły filialnej 
ZSS w Nowej Wsi.

Na uczestników imprezy cze-
kało wiele atrakcji: malowanie 
twarzy, zaplatanie warkoczyków, 
tworzenie cudaków-kartoflaków, 
malowanie na folii, odbijanie 
ziemniaczanych stempli. Wszyscy 
spragnieni aktywności fizycznej 
mogli spożytkować ją podczas 
licznych  konkurencji sporto-
wych, zaś dla tych, którzy chcieli 
sprawdzić poziom swojej wiedzy 
na temat ziemniaka, czekał quiz 
tematyczny. Biesiadnicy degusto-
wali niezwykle pyszne potrawy 
ziemniaczane, i nie tylko, dużym 
zainteresowaniem cieszyło się 
również stoisko z popcornem i 
watą cukrową oraz stoisko z pie-
czonymi kiełbaskami. Piekarnia 
„Kazana” z Warki zasponsorowa-
ła nam przepyszne pieczywo oraz 
apetyczne wyroby cukiernicze, za 
co serdecznie dziękujemy. Każ-

„ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA”

dy uczestnik imprezy mógł zro-
bić sobie pamiątkowe zdjęcie w 
specjalnie do tego przygotowanej 
jesiennej scenerii oraz potańczyć 
do muzyki, która rozbrzmiewała 
na całym placu zabaw. Zwieńcze-
niem imprezy było rozstrzygnięcie 
konkursu pomiędzy klasami PP na 
„Najsmaczniejszą potrawę”, w któ-
rym I miejsce zajęła klasa 2PPG 
pod wychowawstwem p. Tomka 
Machalskiego lecz z dużą pomocą 
p. Ewy Wrzosek w przygotowaniu 
potrawy konkursowej. II miejsce 
przypadło klasie 1PP, której wy-
chowawczynią jest p. Agnieszka 
Kopyś, a III miejsce zajęła klasa 
2PP pod opieką wychowawczyni 
p. Marty Czerwonki. Rozstrzy-

gnięto również konkurs na „ Naj-
większego ziemniaka”, w którym 
faworytami były ziemniaki przed-
szkolaków przybyłych gościnnie z 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Nowej Wsi pod opieką p. Magdy 
Tybiszewskiej. II miejsce przypa-
dło Oldze Sadowskiej, natomiast 
z III miejsca ucieszyła się klasa p. 
Tomka Machalskiego- 2PPG.

Niestety, wszystko co dobre 
szybko się kończy. Mamy jednak 
nadzieję, że w tak licznym gronie                  
i miłej atmosferze spotkamy się za 
rok na kolejnym festynie rodzin-
nym.

Nauczyciel ZSS
mgr Anna Kosela

Kolejne wyróżnienie dla Muzeum
Po raz kolejny Muzeum im. 

Kazimierza Pułaskiego w Warce 
zostało wyróżnione przez Kapitu-
łę Konkursu „Mazowieckie Zda-
rzenia Muzealne – Wierzba” 2020 
organizowanego przez Marszałka 
Województwa Mazowieckiego 
i Stowarzyszenie Muzealników 
Polskich Oddział Mazowiecki. 23 
września, dyrektor Muzeum Iwo-
na Stefaniak i kurator wystawy dr 
Anna Rudek-Śmiechowska ode-
brały wyróżnienie za wystawę „Po 
przekątnej. Kalifornijska Grupa 
Krak Art” (kategoria najlepsza wy-
stawa – muzea mniejsze). Uroczy-
stość wręczania nagród odbyła się 
w Państwowym Muzeum Etnogra-
ficznym w Warszawie.

Przypomnijmy, wyróżniona 
wystawa „Po przekątnej. Kalifor-
nijska Grupa Krak Art” to pierw-
sza wspólna ekspozycja grupy w 
Polsce. Grupa powstała w 1980 
roku w Los Angeles. Założona zo-
stała przez wybitnych artystów o 

polskich korzeniach działających 
bez ustanku i z sukcesami w Sta-
nach Zjednoczonych. W 40. rocz-
nicę powstania Grupy, Muzeum 
im. Kazimierza Pułaskiego w War-
ce, które od ponad 50 lat działa na 
rzecz dokumentacji i promocji śla-
dów Polaków w Stanach Zjedno-
czonych, zaprezentowało wybrane 
prace siedmiu artystów. Kuratora-
mi wystawy byli: Prof. zw. dr hab. 
Jan Wiktor Sienkiewicz, dr Anna 
Rudek-Śmiechowska, współpraca 
Iwona Stefaniak, projekt wystawy 

i druków towarzyszących Kamila 
Schinwelska – Elipsy, tłumaczenia 
Joanna Łukasiak-Hołysz.

Dziękujemy Kapitule konkur-
su za dostrzeżenie naszej pracy i 
przyznanie wyróżnienia. Orga-
nizatorom konkursu – Urzędowi 
Marszałkowskiemu Województwa 
Mazowieckiego i Mazowieckiemu 
Oddziałowi Stowarzyszenia Mu-
zealników Polskich za wspieranie 
działalności muzeów na Mazow-
szu.

Inf. Muzeum

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

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
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Przedszkolaki mają nadzieję, iż 
wszyscy wiecie, że jabłka z Gminy 
Błędów są najlepsze na świecie!

Dnia 28.09.2021 w Przedszko-
lu Samorządowym w Błędowie 
obchodziliśmy  zgodnie z kalen-
darzem Światowy Dzień Jabłka. 
Dzień ten był niezwykle ważny dla 
naszej społeczności ze względu na 
położenie przedszkola w sercu za-
głębia sadowniczego.   Przedszko-
laki w swoich grupach poszerzały 
wiedzę o jabłkach i ich odmianach. 
Rozmawiały też o  tym, co może-
my przygotować z tych owoców, 
a dzieci z oddziału II pod opieką 
pani Eli i pani Moniki przygotowa-
ły sok.  Wszystkie zabawy tego dnia 

Uroczyste otwarcia dróg 
na terenie Gminy Błędów

W ubiegłym tygodniu od-
były się aż dwie uroczystości 
otwarcia dróg w naszej gmi-
nie. 

W dniu 28 września o godz. 
13.00 miało miejsce uroczyste 
otwarcie drogi Tomczyce – Jadwi-
gów, na którym obecny był Radny 
Sejmiku Województwa Mazowiec-
kiego – pan Leszek Przybytniak, 
w otwarciu uczestniczył również 
Wójt Gminy – Mirosław Jakub-
czak, Sekretarz Gminy – Jacek 
Adamski, wykonawca projektu – 
Stanisław Gabriel, Główny Specja-
lista Referatu Ochrony Środowiska 
i Inwestycji – Mieczysława Sitarek 
oraz sołtys wsi Tomczyce – Kata-
rzyna Bator wraz z mieszkańcami 
wsi. Przebudowa drogi przebiegała 
w trzech etapach. Pierwszy etap 
zrealizowano w roku 2018, ko-
lejny w 2019 i następnie z roczną 
przerwą w pracach w 2021 roku 
zakończono przebudowę. Zadanie 
zostało współfinansowane ze środ-
ków budżetu Województwa Mazo-
wieckiego. Wartość robót wyko-
nanych w roku 2021 wyniosła 299 
777,84 zł w tym 120 tys. przekazał 
zarząd Województwa Mazowiec-
kiego, w roku 2018 – 309 511,73 
zł w tym 150 tys. z budżetu Woje-
wództwa Mazowieckiego i w roku 
2019 – 268 392,11 zł w tym 120 tys. 
również z budżetu Województwa 
Mazowieckiego. Długość przebu-
dowanej drogi wyniosła 834 mb. 
Wybudowany odcinek drogi dołą-
czył drogę ponad 3,5 km w całości 
łączącą drogę wojewódzką 725 z 
drogą powiatową Błędów-Wil-
ków. Drogą tą przejeżdża autobus 
szkolny i wiele pojazdów. Również 
w momencie wypadku na drodze 
głównej drogę tą można wykorzy-
stać do stworzenia objazdu.

Dnia 29 września o godz. 14.00 
odbyło się na terenie Gminy Błę-
dów uroczyste otwarcie drogi Błę-
dów - Jadwigów. Gościem głów-
nym tej uroczystości był Senator 

RP – pan Stanisław Karczewski, 
uczestniczyli również Wójt Gminy 
Błędów, Sekretarz Gminy, wyko-
nawca projektu – pan Stanisław 
Gabriel, ksiądz Paweł Szymborski, 
który dokonał uroczystego po-
święcenia, Radni Gminy Błędów 
– Aneta Wróblewska, Wojciech 
Nowocień, Piotr Piekarski, Le-
szek Bobrowski, Leszek Słowiń-
ski, Główny Specjalista Referatu 
Ochrony Środowiska i Inwestycji 
– Mieczysława Sitarek obecni byli 
również sołtysi wsi Sadurki – Jaro-
sław Rylski, Wólka Kurdybanow-
ska – Grażyna Bobrowska oraz 

mieszkańcy. Zadanie przebudowy 
drogi gminnej Błędów – Jadwigów 
zostało dofinansowane w kwocie 
805 tys. złotych  z Funduszu Dróg 
Samorządowych. Całkowita war-
tość zadania wyniosła 1 130 367,55 
zł. Wybudowana została droga 
asfaltowa na odcinku 2,3 km. Po-
wstała droga znacznie ułatwiła 
mieszkańcom Sadurek dojazd do 
Błędowa, gdzie załatwiają wiele 
swoich spraw a jednocześnie co-
dzienne funkcjonowanie i wyko-
nywanie prac.

ŚWIĘTO JABŁUSZKA 
W PRZEDSZKOLU 

SAMORZĄDOWYM W BŁĘDOWIE

związane były z tematyką jabłkową 
– były piosenki, tańce, prace pla-
styczne, działania matematyczne, 
zabawy ruchowe oraz  inne cieka-
we aktywności. Tego dnia realizo-
waliśmy też zadania wynikające z 
naszego udziału w  Międzynaro-
dowym Projekcie „Piękna Nasza 
Polska Cała”. Między innymi dzieci  
z najstarszej grupy zapoznały się z 
postacią zasłużonego dla rozwoju 
sadownictwa  prof. Szczepana Pie-
niążka i złożyły kwiaty pod jego 
pomnikiem.  To był naprawdę wy-
jątkowy dzień!!! 

Kinga Słomka, 
Przedszkole Samorządowe 

w Błędowie  
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41 postulatów do budżetu na 2022 rok
W czwartek 30 września 2021 

roku w imieniu radnych Rady Miej-
skiej w Grójcu z Klubu Radnych 
„Wspólnie dla Gminy Grójec” (Ka-
rol Biedrzycki, Mirosław Gałka, 
Tomasz Justyński, Ryszard Krzy-
żanowski, Daniel Marcinkowski, 
Eugenia Poradzka, Dariusz Prykiel, 
Adam Siennicki, Grzegorz Stolarek, 
Jacek Stolarski, Agnieszka Wachu-
lec-Kamienik, Krzysztof Woźniak) 
oraz Klubu Radnych „Dla Wybor-
ców” (Jerzy Antoniewicz, Henryk 
Feliksiak, Artur Szlis) złożyłem do 
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec 
Pana Dariusza Gwiazdy wniosek do 
budżetu na 2022 rok.

Nasze propozycje to:
1. Budowa żłobka gminnego.
2. Utworzenie terenu rekre-

acyjnego na działkach gminnych 
przy ulicy Sienkiewicza w Grójcu.

3. Rozbudowa Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Lesznowoli.

4. Kolejny etap przebudowy 
stadionu przy ulicy Laskowej w 
Grójcu wraz z budową bieżni lek-
koatletycznej sześciotorowej.

5. Budowa budynku komunal-
nego przy ulicy Jana Pawła II w 
Grójcu.

6. Budowa ulicy Ogrodowej w 

Grójcu.
7. Przygotowanie koncepcji 

przebudowy kotłowni miejskiej na 
paliwo gazowe.

8. Budowa ulicy Wiatracznej w 
Grójcu.

9. Przebudowa drogi w Maria-
nowie.

10. Przygotowanie dokumen-
tacji projektowej przykrycia rowu 
przy ulicy Józefa Piłsudskiego w 
pasie drogi powiatowej na wyso-
kości sklepu Topaz do stawu w 
Krobowie wraz z budową chodni-
ka.

11. Wydłużenie ścieżki rowe-
rowej i chodnika przy Al. Nie-
podległości w Grójcu w kierunku 
Kępiny do skrzyżowania z drogą 
powiatową 1658W Kępina – Cza-
chów.

12. Wydłużenie ścieżki rowe-
rowej i chodnika na odcinku od 
skrzyżowania ul. Armii Krajowej 
z ul. Fabryczną do skrzyżowania z 
ul. Porzeczkową w Szczęsnej.

13. Budowę kładki na rzece 
Molnicy w ciągu ul. Armii Krajo-
wej w Grójcu.

14. Wykonanie projektu chod-
nika na ulicy Józefa Piłsudskiego w 
Grójcu (odcinek od ul. Słonecznej 
do ul. Przedstacyjnej lewa strona).

15. Wykonanie nawierzchni as-
faltowej na ulicy Willowej w Grój-
cu.

16. Budowa drogi nr 57 w 
Uleńcu.

17. Budowa ulicy Francuskiej 
w Grójcu.

18. Wykonanie nawierzchni as-
faltowej na drodze nr 51 Bikówek-
-Zalesie – II etap.

19. Przygotowanie dokumen-
tacji projektowej wraz z budową 
drogi nr 33 Falęcin – Miedzechów 
na odcinku 1000 metrów.

20. Wykonanie nawierzchni 
asfaltowej na ulicy Laskowej w 
Grójcu.

21. Wykonanie nawierzchni 
asfaltowej na działce nr 185 Wola 
Krobowska – Ogrodzienice.

22. Wykonanie projektu wraz z 
budową ulicy na działce ew. 864/5 
w Grójcu.

23. Budowa ulicy Angielskiej w 
Grójcu.

24. Budowa ulicy Rubinowej w 
Kobylinie.

25. Przygotowanie dokumen-
tacji projektowej wraz z wyko-
naniem nawierzchni asfaltowej i 
wymianą chodników na ulicach 
Miłej, Małej i Spacerowej w Grój-
cu.

26. Wykonanie 400 m na-
wierzchni asfaltowej na drodze nr 
43 we wsi Wólka Turowska.

27. Wykonanie 350 m na-
wierzchni asfaltowej na drodze nr 
99 we wsi Częstoniew.

28. Adaptacja pomieszczeń 
dworca PKP w Grójcu na Młodzie-
żowy Dom Kultury.

29. Zakup i montaż nowych 
urządzeń zabawowych do Ogród-
ka Jordanowskiego w Grójcu.

30. Wykonanie ciągu pieszo-
-jezdnego (odcinek od ul. Lasko-
wej w kierunku budynku Staro-
stwa).

31. II etap budowy ulicy Pla-
tynowej  w Kobylinie (droga nr 
161585W).

32. Wykonanie projektu na bu-
dowę ciągu pieszo-rowerowego w 
Worowie

33. Podniesienie wynagrodze-
nia dla pracowników Miejsko - 
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Grójcu.

34. Podniesienie wynagrodze-
nia dla pracowników administra-
cji i obsługi placówek oświatowych 
Gminy Grójec.

35. Rozbudowa monitoringu 
miejskiego.

36. Wykonanie chodnika na 

ulicy Orzeszkowej w Grójcu (od-
cinek od ul. Sienkiewicza do ul. 
Wybickiego prawa strona).

37. Uporządkowanie poboczy 
przy ulicy Królowej Bony w Grój-
cu.

38. Budowa drogi nr 37 w Po-
dolu.

39. Remont elewacji Publicznej 
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Grój-
cu.

40. Wykonanie wspólnie z Po-
wiatem Grójeckim remontu 2000 
m.b. drogi powiatowej Nr 1655W 
Kociszew - Budziszynek na odcin-
ku Częstoniew Kolonia - Falęcin.

41. Wykonanie wspólnie z Po-
wiatem Grójeckim remontu drogi 
powiatowej Nr 1605W Załącze - 
Zalesie przez miejscowość Zalesie.

Wymienione powyżej zadania 
są niezmiernie ważne dla miesz-
kańców naszej gminy.

Przestawione przez nas propo-
zycje to zebrane prośby od miesz-
kańców Gminy Grójec, w imieniu 
których występujemy i prosimy o 
pozytywne rozpatrzenie podczas 
konstruowania budżetu.

Karol Biedrzycki
Przewodniczący

Rady Miejskiej w Grójcu
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W środę 29 września w Sta-
rostwie Powiatowym w Grój-
cu podpisano dwie umowy na 
realizację: przebudowy drogi 
powiatowej Błędów – Wilków 
w miejscowości Błędów oraz 
przebudowy drogi powiatowej 
w Błędowie w ciągu drogowym 
Trzylatków – Kozietuły o łącznej 
długości prawie kilometra. Drogi 

Poprawa powiatowej infrastruktury drogowej 
i sportowej to priorytet dla Zarządu Powiatu

zostaną przebudowane i posze-
rzone a teren odwodniony.

Wykonawcą tego zadania jest 
firma STAR BUDOWA INWE-
STYCJE Sp. z o. o. z Tychowa 
Starego, a jej całkowity koszt wy-
niesie 1.178.849,84 zł. Inwestycja 
będzie współfinansowana z bu-
dżetu gminy Błędów w wysoko-
ści 50 % kosztów całego zadania

Zdrowie, to priorytet dla każ-
dego człowieka, dlatego tak ważna 
jest jego ochrona, która należy do 
najważniejszych obowiązków pań-
stwa. Zgodnie z artykułem 68 Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
wszyscy obywatele, niezależnie od 
ich sytuacji materialnej, muszą 
mieć zapewniony równy dostęp do 
świadczeń opieki zdrowotnej ze 
środków publicznych.

Z tego względu bardzo ważnym 
jest, by kierownicze stanowiska w 
tej niezwykle trudnej do zarządza-
nia dziedzinie jaką jest ochrona 
zdrowia, piastowały osoby o odpo-
wiednich kompetencjach. Okazało 
się to oczywiste, gdy w czerwcu 
2019 roku Starostwo Powiatowe 
w Grójcu przeprowadziło konkurs 
na stanowisko dyrektora SPZOZ 
w Nowym Mieście nad Pilicą i dy-
rektorem została Barbara Gąsio-
rowska.

Poprzednia dyrektor zrezy-
gnowała ze swego stanowiska na 
początku 2019 roku, zostawiając 
szpital w fatalnej sytuacji finanso-
wej. Brakowało pieniędzy na pod-
stawowe wydatki, z opóźnieniem 
wypłacane były pensje dla pra-
cowników i składki ZUS. Z powo-
du braku płatności faktur w 2019 r. 
wstrzymane były dostawy różno-
rodnych towarów i usług. Trudno-
ści finansowe szpitala przyczyniły 
się do zaniedbań na polu konser-

Szpital w Nowym Mieście nad Pilicą w dobrych rękach
wacji budynków. Zniszczone dachy 
spowodowały zalanie serwerowni 
szpitala. Niezgodne z instrukcją 
zastosowanie wody zamiast gliko-
lu w kolektorach słonecznych spo-
wodowało awarię tych urządzeń. 
Wszystko to stwarzało zagrożenie 
dla sprawnego funkcjonowania 
szpitala. Poprzednia dyrektor, bez 
uzgodnienia z Zarządem Powia-
tu Grójeckiego podpisała ugodę z 
firmami ALAB, DUON i ZUS-em 
na spłatę zaległości szpitala. Spła-
ta zaległości około 2 milionów w 
bardzo krótkim terminie pogłębiła 
kryzys finansowy jednostki.

Trzeba przypomnieć, że na ko-
niec maja 2019 roku zadłużenie 
szpitala wynosiło 19,2 mln zło-
tych. Zgodnie z przeprowadzonym 
wówczas audytem, średni mie-
sięczny przyrost zadłużenia wy-
nosił 260 tys. złotych, a na koniec 
roku 2019 miał przynieść stratę 3 
mln złotych. Na koniec 2019 roku 
stratę udało się znacząco zmniej-
szyć i wynosiła ona wówczas - 
11.594,35 zł.

W sierpniu 2021 roku na sesji 
Rady Powiatu Grójeckiego przy-
jęte zostało sprawozdanie SPZOZ 
Nowe Miasto nad Pilicą. Ku mi-
łemu zaskoczeniu okazało się, że 
zakład wygenerował zysk w wyso-
kości 238.339,25 zł.

Pragnę nadmienić, że zgodnie 
ze wskazaniami biegłego rewiden-

ta, badającego bilans, o około 1 mi-
lion złotych została uzupełniona 
rezerwa funduszu pracowniczego, 
której od lat nie wyrównywano. 
Za kadencji obecnej pani dyrek-
tor zrealizowano wiele inwestycji, 
takich jak: nowa sterylizatornia, 
droga przeciwpożarowa, zadasze-
nie podjazdu dla karetek, zakup 
nowej karetki i remont dachów 
budynków SPZOZ. Wyremonto-
wano pomieszczenie przeznaczo-
ne dla nowego tomografu kom-
puterowego oraz zamontowano 
nowy tomograf. Działania nowej 
dyrekcji, nakierowane na rozwój 
nowomiejskiego szpitala, wsparły 
osoby indywidualne oraz instytu-
cje. Serdecznie dziękuję:

•Posłowi na Sejm RP Mirosła-
wowi Maliszewskiemu,

•Marszałkowi Województwa 
Mazowieckiego Adamowi Struzi-
kowi,

•Wojewodzie Mazowieckiemu 
Konstantemu Radziwiłłowi,

•Radnemu Sejmiku Woje-
wództwa Mazowieckiego Leszko-
wi Przybytniakowi,

•Staroście Grójeckiemu 
Krzysztofowi Ambroziakowi,

•Przewodniczącemu Rady Po-
wiatu Januszowi Karbowiakowi

•Wicestaroście Jolancie Sitarek
•Członkom Zarządu - Marze-

nie Kołacz-Rosołowskiej, Andrze-
jowi Zarębie, Pawłowi Siennickie-

mu
•Wiceprze wo dniczącemu 

Rady Powiatu Adamowi Balcero-
wiczowi oraz Przewodniczącym 
Komisji Rady Powiatu: Janowi 
Madejowi, Robertowi Lipcowi, 
Grzegorzowi Górskiemu, Cezare-
mu Kołodziejskiemu, Radnemu 
Dariuszowi Piątkowskiemu oraz 
wszystkim radnym powiatu.

Mimo wielu przeciwności w 
sierpniu 2021 roku zadłużenie 
szpitala spadło z 19,2 milionów do 
około 15 milionów. Dzięki wspól-
nym działaniom obecnej dyrekcji, 
lekarzy, pielęgniarek i pozostałych 
pracowników szpitala oraz władz 
Powiatu udało się osiągnąć tak 
korzystny dla SPZOZ Nowe Mia-
sto nad Pilicą wynik finansowy. 

Należy wspomnieć, że organ pro-
wadzący szpital dokłada do spłaty 
kredytu ponad 1.300.000 zł rocz-
nie oraz finansuje przeprowadzane 
przez szpital inwestycje.

Pragnę przypomnieć, że ochro-
na zdrowia jest elementem zabez-
pieczenia społecznego, natomiast 
prywatyzacja, przed którą tak się 
bronimy może spowodować cał-
kowitą komercjalizację, ponieważ 
podaż i popyt nie mogą być jedy-
nym rozwiązaniem w ochronie 
zdrowia człowieka.

Krzysztof Fiks 
Wiceprzewodniczący 

Rady Powiatu 
Przewodniczący 

Komisji Zdrowia

Druga umowa dotyczy bu-
dowy wielofunkcyjnego bo-
iska sportowego wraz z bieżnią 
lekkoatletyczną przy Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego w Nowej Wsi. Wy-
konawcą inwestycji jest firma 
ECOFORMA Hubert Wójcik z 
Kielc. Całkowity koszt budowy 
boiska wielofunkcyjnego wynie-

sie 515.981,80 zł. Na wykonanie 
nowego obiektu sportowego Po-
wiat Grójecki otrzymał z Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Mazowieckiego dofinanso-
wanie w wysokości 200 tys. zł.

W podpisywaniu obu umów 
uczestniczyli: Starosta Grójecki 
Krzysztof Ambroziak, Wicesta-
rosta Jolanta Sitarek, Członkowie 

Zarządu Powiatu Grójeckiego 
Marzena Kołacz-Rosołowska, 
Paweł Siennicki, Andrzej Zaręba 
oraz Skarbnik Powiatu Witold 
Kępka, Naczelnik Wydziału Za-
mówień Publicznych i Rozwoju 
Powiatu Krystyna Jakubczyk, 
Dyrektor CKZiU w Nowej Wsi 
Anna Dacka oraz wykonawcy in-
westycji.
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Nowe Miasto n. Pilicą dn. 05.10.2021r.

L.dz. ZM  32/ 2021                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                    

Ogłoszenie o postępowaniu na dzierżawę pomieszczenia numer 27 
o powierzchni 15m2, znajdującego się na I piętrze Przychodni

 Rejonowej w Drzewicy  przy ul. Stawowej 27.

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
ul. Tomaszowska 43, 26 - 420 Nowe Miasto n. Pilicą, 
NIP 797-15-76-723, Tel. 48 6743842, Fax 48 6740040      

1. Przedmiotem dzierżawy jest pomieszczenie numer 27 o po-
wierzchni 15m2, znajdujące się na I piętrze Przychodni Rejonowej w 
Drzewicy przy ul. Stawowej 27.

2. Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy w dzierżawę opisane wyżej 
pomieszczenie wraz ze znajdującym się w nim wyposażeniem z prze-
znaczeniem na prowadzenie w nim ogólnodostępnego gabinetu audio-
logicznego dla potrzeb Przychodni Otolaryngologicznej Wydzierżawia-
jącego.

3. Dzierżawca zapewnia certyfikowany audiometr na czas pracy i po-
trzeby poradni otolaryngologicznej Przychodni Rejonowej w Drzewicy 
zgodnie z jej godzinami pracy. Audiometr musi być w pełni sprawny, 
posiadać aktualne przeglądy i atesty. 

4. Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy licząc od daty za-
warcia umowy.

5. Minimalna miesięczna stawka za dzierżawę pomieszczenia wy-
nosi 800,00zł brutto miesięcznie. Minimalna stawka za dzierżawę po-
mieszczenia w stosunku miesięcznym jest cena wywoławczą. 

6. Termin wnoszenia czynszu: do 5-go dnia każdego miesiąca za 
miesiąc bieżący na rachunek bankowy Wydzierżawiającego każdorazo-
wo podawany na fakturze VAT.

7. Wysokość obciążającego Dzierżawcę czynszu ulega corocznej 
waloryzacji w stosunku określonym wskaźnikiem cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogółem określanym corocznie w Komunikacie Pre-
zesa Głównego Urzędu Statystycznego, począwszy od miesiąca następ-
nego po opublikowaniu komunikatu jw. Pierwsza waloryzacja czynszu 
nastąpi w 2022r.

8. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
9. Ofertę należy złożyć do dnia 20.10.2021 r. do godz. 11.00 na adres 

mailowy: przetargi@zoz-nowemiasto.net
10. Oferta najkorzystniejsza to taka, która będzie zawierać najwyższą 

zaproponowaną cenę.
11. Wybrani wykonawcy zostaną powiadomieni o dokonanym wy-

borze. Wykonawca, który złoży ofertę najkorzystniejszą będzie zobo-
wiązany do podpisania umowy w terminie 3 dni od daty otrzymania  
informacji o wyborze oferty wraz z przesłaną umową.

12. W przypadku niejasności zapytania można składać do zamawia-
jącego  za pomocą faksu lub telefonicznie na nr faksu 48 6740040 i tele-
fon 48 6743836, mail: przetargi@zoz-nowemiasto.net.

13. Integralną częścią oferty jest parafowany wzór umowy załączony 
do Ogłoszenia, wypis z KRS-u  lub inny dokument mówiący o prowa-
dzeniu działalności gospodarczej oraz wypełniony formularz ofertowy.

14. Dokumenty KRS lub inne dokumenty potwierdzają działalność 
gospodarczą powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed  terminem składania ofert.

15. Zamawiający SPZOZ zastrzega sobie prawo unieważnienia po-
stępowania, bez podania przyczyn.

16. Ogłoszenie zostało również umieszczone na stronie www.zoz-
-nowemiasto.net w zakładce przetargi.
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Dzięki owocnej współpracy wójt 
gminy Jasieniec Marty Cytryńskiej, 
jasienieckiego GOPS-u, Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Jasieńcu oraz 
Przewodniczącym Rady Rodziców 
Arkadiusza Idzikowskiego, ruszamy z 
nowym przedsięwzięciem sportowym! 
Mamy przyjemność zaprosić dzieci z 
klas I-IV Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Jasieńcu do zapisów na darmo-
we zajęcia nauki i doskonalenia jazdy 

Bezpłatne zajęcia rolkowe dla dzieci

na rolkach. 
Warsztaty rolkowe organizowane 

są przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Jasieńcu we współpracy 
z PSP w Jasieńcu. Zajęcia poprowadzi 
licencjonowany instruktor z wielolet-
nim doświadczeniem Grzegorz Kra-
jewski ze Szkółki Rolkarskiej SOUL 
(www.rolkigrojec.pl). Będą się one 
odbywały od 12 października 2021 r., 
we wtorki, w godzinach 14:40 - 15:25 

w dużej sali gimnastycznej PSP w Ja-
sieńcu. 

Podczas warsztatów dziecko po-
winno posiadać własny sprzęt: rolki, 
kask oraz ochraniacze na kolana, łok-
cie i nadgarstki. Zapisów można doko-
nać w sekretariacie PSP w Jasieńcu, ul. 
Szkolna 7. 

UWAGA! Ilość miejsc ograniczo-
na! O przyjęciu na zajęcia decyduje 
kolejność zapisów.
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TELEFON: 502 84 66 44

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/ 
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Kącik malucha

Pokoloruj obrazek 
dorysuj muszlę

Podpisz swoją pracę
..............................................................................

Przejdź przez labirynt
Podpisz swoją pracę

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