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Przebudowa drogi gminnej 
we wsi Wilków Drugi

23 października w Wil-
kowie Drugim nastąpiło 
oficjalne odebranie kolej-
nego projektu pn. „Prze-
budowa drogi gminnej 
wraz z budową sieci kana-
lizacji deszczowej we wsi 
Wilków Drugi.    Wśród  
zaproszonych gości obec-
ny był Poseł na Sejm RP 
Marek Suski, ksiądz Prałat 
Proboszcz parafii Wilków 
Marek Wojciechowski, 
wykonawca inwestycji 
Grzegorz Rychlicki, in-
spektor nadzoru Stani-
sław Gabriel, sekretarz 

Urzędu Gminy Jacek Adam-
ski, skarbnik Urzędu Gminy 
Angelika Szmulska, główny 
specjalista Mieczysława Si-
tarek, wiceprzewodniczący 

Rady Gminy jednocześnie 
sołtys wsi Wilków Drugi 
Piotr Piekarski wraz z miesz-
kańcami. 
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W czwartek 28 paździer-
nika 2021 r. w sali konferen-
cyjnej Starostwa Powiatowego  
w Grójcu odbyła się Sesja Rady 
Powiatu. Jednym z tematów 
obrad było przyjęcie uchwały  
w sprawie apelu dotyczące-
go pomocy Państwa dla go-
spodarstw rolnych, ze szcze-

Radni apelują w sprawie sadowników

gólnym uwzględnieniem 
gospodarstw sadowniczych 
powiatu grójeckiego. Radni 
Powiatu Grójeckiego obecni 
na posiedzeniu wspólnie pod-
jęli uchwałę intencyjną w for-
mie apelu.

Przewodniczący Komisji 
Rolnictwa, Leśnictwa, Ochro-

ny Środowiska i Geodezji Jan 
Madej przedstawił zebranym 
radnym oraz naczelnikom wy-
działów Starostwa Apel Rady 
Powiatu Grójeckiego zwią-
zany z tragiczną sytuacją w 
rolnictwie, a w szczególności  
w sadownictwie. Treść apelu 
została wypracowana na śro-

dowym posiedzeniu komisji,  
w której uczestniczyli człon-
kowie komisji  Krzysztof Fiks, 
Paweł Iwanicki, Marzena Ko-
łacz-Rosołowska, Władysław 
Kumorek na czele z Przewod-
niczącym Janem Madejem, 
Starosta Powiatu Grójeckiego 
Krzysztof Ambroziak, Wice-
starosta Jolanta Sitarek,  Czło-
nek Zarządu Rady Powiatu 
Andrzej Zaręba, Radny Powia-
tu Grzegorz Górski oraz za-
proszeni goście: Poseł na Sejm 
RP Mirosław Maliszewski, 
Radny Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego  Leszek Przy-
bytniak. 

Rada Powiatu Grójeckie-
go w apelu zwraca uwagę, 
iż znaczna cześć społeczeń-
stwa powiatu grójeckiego 
utrzymuje się z sadownictwa 
i działalności wokół niego. 
Postępujący spadek opłacal-
ności produkcji rolniczej 
może wiązać się z bankruc-
twem wielu gospodarstw  
w naszym powiecie. Trudną 
sytuację potęguje stan epi-
demii, wzrost cen paliw oraz 
galopująca inflacja. Miesz-
kańcy Powiatu Grójeckie-

go borykają się z problema-
mi finansowymi głównie ze 
względu na brak możliwości 
sprzedaży swoich produktów  
-  owoców. Istnieje też obawa, 
że zła sytuacja w tej gałęzi pro-
dukcji przełoży się na kondy-
cję samorządów. 

Propozycją poprawy sytu-
acji jest rozpatrzenie możliwo-
ści wykupu – wybudowania na 
terenie powiatu zakładów wraz 
z logistyką w celu zdjęcia nad-
wyżki produkcyjnej polskich 
jabłek i zapewnienia regular-
nego skupu. Takie rozwiązanie  
bez wątpienia przyczyniłoby 
się do likwidacji monopolu 
i dyktatu cenowego istnieją-
cych przetwórni, na co Rada 
Powiatu Grójeckiego zwraca-
ła uwagę już w czerwcu 2016 
r. Podjęto wówczas uchwałę 
w sprawie apelu dotyczącego 
zmowy cenowej podmiotów 
skupujących owoce.   

Rada Powiatu Grójeckiego 
w swoim apelu do rządzących 
wnosi o szybką interwencję w 
sektorze sadowniczym znaj-
dującym się w obliczu ban-
kructwa. 

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
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Pozyskujemy kolejną zna-
czącą dotację! Tym razem jest 
to dofinansowanie rządowe, 
w ramach Polskiego Ładu, w 
wysokości ponad 4,2 mln zł na 
przebudowę i modernizację 
głównego obiektu użyteczno-
ści publicznej w gminie przy 
ul. Wareckiej 42. Należy od-
kreślić, że spośród kilku zło-
żonych przez nas wniosków, 
związanych przede wszystkim 
z poprawą infrastruktury na te-
renie gminy, właśnie ten został 
wybrany do dotacji i wykona-
nia. 

Celem inwestycji jest do-
stosowanie Urzędu Gminy Ja-
sieniec, Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Gminnej 
Biblioteki Publicznej oraz Za-
kładu Usług Komunalnych do 
wymaganych polskim i unijnym 
prawem standardów. 

Spełnienie aktualnych norm
Chodzi przede wszystkim o 

zapewnienie mieszkańcom od-
powiednich - na miarę obecnych 
czasów – warunków infrastruk-
turalnych, likwidację barier do-
stępności, dostosowanie obiektu 
do potrzeb osób niepełnospraw-
nych, wymogów przeciwpoża-
rowych, ochrony danych oso-
bowych czy aktualnych norm 
ochrony środowiska (np. montaż 

W Jasieńcu powstanie wielofunkcyjny obiekt społeczno-kulturalny

NOWOCZESNE CENTRUM REGIONU
odnawialnych źródeł energii), za 
nie przestrzeganie których będą 
zapewne, w niedalekiej przyszło-
ści, naliczane duże kary pienięż-
ne. 

Multimedialna 
sala konferencyjna
W planach jest m.in. budowa 

wielofunkcyjnej bazy społecz-
no – kulturalnej, w tym prze-
strzennej, multimedialnej sali 
konferencyjnej, przeznaczonej 
zarówno na potrzeby Biblioteki 
(co znacząco zwiększy możliwo-
ści placówki w zakresie różnego 
rodzaju zajęć i warsztatów kul-
turalno-edukacyjnych), jak rów-
nież do organizacji wydarzeń o 
charakterze reprezentacyjnym, 
np. sesji Rady Gminy, szkoleń 
dla sadowników czy spotkań z 
różnego rodzaju delegacjami/go-
śćmi odwiedzającymi gminę.  

Wizytówka regionu
Obiekt stanie się bardziej 

funkcjonalny także z codzien-
nego punku widzenia mieszkań-
ców, którzy z uwagi na obecnie 
panujące w nim warunki loka-
lowe, w tym bardzo ograniczo-
ną przestrzeń, obsługiwani są w 
mało komfortowych warunkach. 
Zarówno z punktu widzenia bez-
pieczeństwa (pandemia korona-
wirusa), ale też ochrony ich da-
nych osobowych.  

Po przebudowie placówka 

przy ul. Wareckiej stanie się jed-
ną z wizytówek regionu. Dotych-
czasowa siedziba Urzędu Gminy 
Jasieniec, Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Gminnej Bi-
blioteki Publicznej oraz Zakładu 
Usług Komunalnych zmieni się 
w przemyślany, nowoczesny, wie-
lofunkcyjny obiekt, wpisujący się 
w ukierunkowaną na dbałość o 
wszystkie grupy społeczne Stra-

Podczas październikowej 
sesji Rady Gminy Jasieniec 
wójt Marta Cytryńska wręczy-
ła, wraz z Przewodniczącym 
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tegię  Rozwoju Gminy Jasieniec 
na lata 2021-2027.  Dla naszej 
gminy będzie oznaczało to nie 
tylko nadrobienie narastających 
latami braków infrastruktural-
nych, lecz również godne wyjście 
naprzeciw nowym wyzwaniom i 
dalszym planom rozwojowym. 

Kolejne starania, 
m.in. na infrastrukturę
Informujemy ponadto, iż za-

mierzamy konsekwentnie, na 
bieżąco, składać kolejne wnio-
ski o dofinansowania w ramach 
pojawiających naborów, w tym 
następnej/następnych edycji Pol-
skiego Ładu. Potrzeby gminy Ja-
sieniec, m.in. te infrastruktural-
ne, są bowiem bardzo duże.

SW

Rady Gminy Marcinem Mano-
wieckim, specjalne podzięko-
wania dla mieszkańca gminy 
Bartłomieja Tuszyńskiego. Był 

to symboliczny dowód uznania 
za wywalczenie przez sportow-
ca złotego medalu mistrzostw 
świata 2021 w zawodach trój-
boju siłowego w Szwecji, usta-
nowienie nowego rekordu Pol-
ski w przysiadzie (295kg!) oraz 
za inne wspaniałe osiągnięcia 
sportowe.

Mimo młodego wieku, 
Bartek to już multimedalista! 
Wspomniany krążek jest kolej-
nym zdobytym przez naszego 
reprezentanta w prestiżowym 
międzynarodowym turnieju.

Raz jeszcze serdecznie gra-
tulujemy mieszkańcowi Ryto-
moczydeł dotychczasowych 
wybitnych osiągnięć, życząc 

mu jednocześnie dalszej kon-
sekwencji oraz wytrwałości, jak 
również uzyskiwania kolejnych 

sukcesów i spełnienia wszel-
kich marzeń

SW
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Jechał 152 km/h 
w terenie zabudowanym

Pomimo wielu apeli Policji kieru-
jący nadal nie stosują się do obowią-
zujących przepisów, czym stwarzają 
zagrożenie dla siebie i innych użyt-
kowników dróg. 41-latek jechał trzy 
razy za szybko.

Przed południem w sobotę w 
Grzegorzewicach na drodze wo-
jewódzkiej nr 731 kierujący alfą 
romeo przekroczył dopuszczalną 
prędkość w terenie zabudowanym. 
41-latek pędził 152 km/h, w miejscu 
gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 
km/h.

Policjanci wchodzący w skład 
grupy SPEED, realizujący działania 
"Znicz" za przekroczenie dopusz-
czalnej prędkości o 102 km nałożyli 
na mężczyznę mandat karny w wy-
sokości 500 zł, 10 punktów karnych 
oraz zatrzymali prawo jazdy.

Jak zawsze apelujemy o rozsądek 
za kierownicą. Brawura i duża pręd-
kość może doprowadzić do tragedii. 
Przy takiej prędkości droga hamo-
wania to około 116 m przy suchym i 
równym asfalcie, co nie daje kierow-
cy szansy na ominięcie przeszkody, 
która nagle pojawi sie na jezdi.

nadkom Agnieszka Wójcik 

Dwie osoby zatrzymane 
za przestępstwa narkotykowe

Do policyjnego aresztu trafił 
23-latek i 22-latka. Zatrzymany męż-
czyzna usłyszał zarzut posiadania 
środków odurzających, natomiast 
kobieta handlu nimi. Za posiadanie 
narkotyków grozi kara do 3 lat po-
zbawienia wolności. Znacznie więcej, 
bo aż 10 lat więzienia grozi za handel 
środkami odurzającymi.

Policjanci z Nowego Miasta nad 
Pilicą przedstawili zarzuty dotyczą-
ce handlu i posiadania narkotyków. 
Pierwszy usłyszała 22-letnia mieszkan-
ka Tomaszowa Mazowieckiego, drugi 
23-letni mieszkaniec Rzeczycy. To ko-
lejne działania nowomiejskich funk-
cjonariuszy skierowane w przestęp-
czość narkotykową. Uwagę policjantów 
zwrócił młody mężczyzna, który w 
parku na widok mundurowych zaczął 
uciekać. Mężczyzna został zatrzymany 
za posiadanie mefedronu. Na skutek 
intensywnej pracy fukncjonariuszy 
tego samego dnia zatrzymano kobietę, 
która jak ustalono sprzedała narkotyki. 
Prokuratura wobec zatrzymanej zasto-
sowała środek zapobiegawczy w posta-
ci dozoru policyjnego. Za posiadanie 
środków odurzających grozi kara do 3 
lat pozbawienia wolności, natomiast za 
handel używkami aż do 10 lat więzie-
nia.                   nadkom. Agnieszka Wojcik
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23 października w Wilkowie 
Drugim nastąpiło oficjalne ode-
branie kolejnego projektu pn. 
„Przebudowa drogi gminnej wraz 
z budową sieci kanalizacji deszczo-
wej we wsi Wilków Drugi.    Wśród  
zaproszonych gości obecny był Po-
seł na Sejm RP Marek Suski, ksiądz 
Prałat Proboszcz parafii Wilków 
Marek Wojciechowski, wykonaw-
ca inwestycji Grzegorz Rychlic-
ki, inspektor nadzoru Stanisław 
Gabriel, sekretarz Urzędu Gminy 
Jacek Adamski, skarbnik Urzędu 
Gminy Angelika Szmulska, głów-
ny specjalista Mieczysława Sitarek, 
wiceprzewodniczący Rady Gmi-
ny jednocześnie sołtys wsi Wil-
ków Drugi Piotr Piekarski wraz z 
mieszkańcami. 

Wójt Gminy Mirosław Jakub-
czak rozpoczął uroczystość powi-
taniem gości po czym Proboszcz 
Parafii, Ksiądz Prałat Marek Woj-
ciechowski poświęcił zrealizowa-
ną inwestycję. Wójt podziękował 
Panu Posłowi Markowi Suskiemu 
za życzliwość i pomoc w realizacji 
inwestycji. Bez środków zewnętrz-
nych ta inwestycja by nie powstała, 
z była ona oczekiwana przez długie 
lata przez mieszkańców. Pan Poseł 
Marek Suski podkreślił zasadność 
realizacji tej inwestycji w Wilkowie 
Drugim. 

Projekt rozdzielony był na 

dwie części. Część pierwsza obej-
mowała przebudowę drogi na od-
cinku 316mb. Wraz z wykonaniem 
kanalizacji deszczowej o długości 
453 mb., zaś część druga to prze-
budowa drogi na odcinku 140 m, 
łączącej drogę gminną. Koszt ca-
łościowy 1-szej części inwestycji 
to kwota 91367,01 zł., w tym do-
finansowanie z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych stano-
wi kwotę 72 tys. zł, zaś 19 367,01 
to środki własne gminy. Druga 
część inwestycji opiewa na kwo-
tę 480 850,47 zł., w tym dotacja z 
RFIL to 400 tys. zł, zaś środki wła-
sne gminy wynoszą 80850,47 zł. 

Wójt podziękował w imieniu 
własnym i mieszkańców Wilkowa 
Drugiego Państwu Kenedy, dzięki 
których życzliwości i zrozumieniu 
inwestycja powstała przez udo-
stępnienie nieodpłatne prywat-
nych gruntów pod budowę kana-
lizacji deszczowej i odprowadzenie 
wód do rzeki. 

W imieniu mieszkańców Panu 
Posłowi Markowi Suskiemu, Wój-
towi Gminy Mirosławowi  Jakub-
czakowi i Radzie Gminy Błędów za 
zrealizowaną inwestycję ciepłymi 
słowami podziękowała pani Julita 
Żabska.

Powstała inwestycja rozwiąże 
problem wód opadowych i ułatwi 
dojazd do posesji a w szczególno-
ści pacjentów do Ośrodka Zdrowia 

Przebudowa drogi gminnej 
we wsi Wilków Drugi

Wójt Gminy Błędów infor-
muje o pozyskanych środkach 
finansowych w wysokości po-
nad 7 415 000 zł. z Rządowe-
go Funduszu Polski Ład.

Środki te obejmują reali-
zację dwóch projektów: 

1) Przebudowa oczysz-

PONAD 7,4 MLN DOTACJI 
NA INWESTYCJE DLA GMINY BŁĘDÓW 
W RAMACH PROGRAMU POLSKI ŁAD

czalni ścieków w miejscowo-
ści Błędów-6 650 000zł.

2) Przebudowa budynku 
socjalnego w miejscowości 
Lipie-765 000zł.

Serdeczne podziękowa-
nia samorząd kieruje Par-
lamentarzystom Ziemi Ra-
domskiej, a w szczególności 

Posłowi Markowi Suskiemu, 
Senatorowi RP Stanisławowi 
Karczewskiemu. 

Rządowy Fundusz Polski 
Ład pozwoli na zwiększenie 
skali inwestycji służących 
mieszkańcom gmin.  

Gmina Błędów jako or-
gan prowadzący szkoły 
uzyskała w ramach „Naro-
dowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa” kwotę 16 tys. 
zł. Umowę o dofinansowa-
nie w Radomskim Kurato-
rium Oświaty podpisał 10 
października wójt Mirosław 
Jakubczak oraz skarbnik An-
gelika Szmulska. PSP Lipie i 
PSP Wilków uzyskały po 6,5 

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA
tys. zł, w tym po 4 tys. zł. dla 
szkół i  2,5 tys. zł. z prze-
znaczeniem dla oddziałów 
przedszkolnych. PSP Goło-
sze otrzymała kwotę 3 tys. 
zł. Wniosek o 12 tys. zł dla 
PSP Błędów uzyskał odmo-
wę.  Do 20 listopada Gmina 
złoży ponownie wnioski dla: 
PSP Błędów na kwotę 12 tys. 
zł. plus dla „zerówki” 2,5 tys. 
zł., dla Przedszkola Samo-

rządowego na kwotę 3 tys. zł 
i dla PSP Gołosze na oddział 
przedszkolny na kwotę 2,5 
tys. zł.

Otrzymane dofinansowa-
nie przeznaczone zostanie 
na zakup nowości czytelni-
czych, spotkania autorskie,  
jak też wyposażenie biblio-
tek. Wkład własny gminy 
stanowi 20 % dofinansowa-
nia.
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Laureaci konkursu „Dwa oblicza Pułaskiego” z wizytą w Trójmieście
W dn. 12-15 października lau-

reaci VI edycji konkursu „Dwa ob-
licza Pułaskiego” pod opieką pra-
cowników Muzeum im. Kazimierza 
Pułaskiego wyjechali do Gdyni. Wy-
cieczka, będąca nagrodą dla najlep-
szych uczestników konkursowych 
zmagań, dostarczyła wielu atrakcji 
i pozwoliła na zawarcie przyjaźni 
i integrację młodzieży z różnych 
stron województwa mazowieckie-
go. Dwójce uczestników wycieczki, 
którzy w konkursie osiągnęli naj-
wyższy wynik punktowy, pozwoliła 
ona również na przeżycie niesamo-
witej marynarskiej przygody na po-
kładzie ORP „Gen. K. Pułaski”.

Przypomnijmy. Konkurs „Dwa 
oblicza Pułaskiego” organizowany 
od kilkunastu lat przez Muzeum 
im. Kazimierza Pułaskiego oraz 
Dowództwo ORP „Gen. K. Puła-
ski” jest skierowany do uczniów 
szkół średnich z terenu wojewódz-
twa mazowieckiego. Zmagania 
konkursowe mają na celu nie tylko 
poszerzanie wiedzy na temat Kazi-
mierza Pułaskiego, ale i Marynarki 
Wojennej RP. Z tego też powodu, 
w czasie wieloetapowych zmagań, 
młodzież musiała wykazać się wie-
dzą historyczną, znajomością za-
gadnień dotyczących ORP „Gen. 
K. Pułaski” oraz świetną kondycją 

fizyczną podczas zawodów bie-
gowych i pływackich. Pandemia 
Covid-19 sprawiła, że przedsię-
wzięcie, którego start ogłoszono w 
2019 r. trwało aż do października 
br. Ograniczenia w związku z ist-
niejącą sytuacją sanitarną w kraju 
sprawiły, że po I etapie sprawdza-
jącym wiedzę, który rozegrano w 
lutym 2020 r. kolejny etap (spor-
towy) przeprowadzono dopiero 
w czerwcu bieżącego roku, a na 
wycieczkę można było wyruszyć 
dopiero teraz.

Ostatecznie w wycieczce do 
Gdyni z pośród 113 osób, któ-
re przystąpiły do I etapu wzięło 
udział 7 najlepszych uczestników 
wyłonionych w wyniku konkursu. 
Byli to: Magda Kowalska i Mate-
usz Pęza z I LO im. Gen. J. Bema 
w Ostrołęce, Jakub Lebioda re-
prezentujący V LO z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. R. Traugutta 
w Radomiu, Julia Goszczyńska i 
Igor Opałka z LO im. P. Skargi w 
Grójcu, Kacper Hyliński z CKZiU 
w Pionkach oraz Jakub Winnicki 
z XXXVII LO im. Jarosława Dą-
browskiego w Warszawie.

12 października, po przyjeź-
dzie do Gdyni, młodzież zwiedziła 
Akwarium Gdyńskie, był też spa-
cer po Skwerze Kościuszki i wizyta 
na Kamiennej Górze, skąd rozpo-

ściera się piękny widok na zatokę. 
Kolejny dzień oznaczał wyjątkowo 
ranną pobudkę dla Magdy Ko-
walskiej i Jakuba Lebiody, którzy 
zostali przekazani jeszcze przed 
świtem oficerowi Marynarki Wo-
jennej RP. Niewiele później zna-
leźli się w Porcie Wojennym w 
Gdyni skąd szybką łodzią moto-
rową zostali przetransportowani 
na stojący w morzu ORP „Gen. 
K. Pułaski”. W ten sposób zaczę-
ła się ich okrętowa przygoda pod 
opieką marynarzy, którzy nie tylko 
umożliwili im poznanie okrętu, 
ale i uczestnictwo w codziennych 
marynarskich obowiązkach. Był 
też czas na atrakcje takie jak np. 
wypad pontonem z marynarzami 
do Sopotu i Gdyni Orłowo.

Kiedy Magda i Jakub spę-
dzali czas z załogą fregaty, reszta 
wycieczkowej grupy rozpoczęła 
dwudniowe, intensywne zwiedza-
nie Trójmiasta. Rozpoczęło się 
ono od wizyty na Akademii Ma-
rynarki Wojennej w Gdyni, gdzie 
młodzież miała m.in. możliwość 
zapoznać się z uzbrojeniem okrę-
towym, zwiedzić okręt podwod-
ny typu Coben, spędzić czas przy 
nowoczesnych symulatorach ma-
newrowania okrętami. Następnie 
zwiedzano cumujące w porcie wo-
jennym w Gdyni: ORP „Orkan” i 
żaglowiec ORP „Iskra”, a w dalszej 
części dnia - Muzeum Marynarki 
Wojennej i ORP „Błyskawicę”.

14 października był w całości 
poświęcony na zwiedzanie Gdań-
ska z miejscowym przewodni-
kiem. Rozpoczęło się ono od wi-
zyty na Westerplatte. Następnie 
uczestnicy odbyli wędrówkę przez 
słynną i piękną gdańską starów-
kę. Była okazja zobaczyć, m.in. 
gdańską katedrę i kościół św. Jana, 
odbyć spacer wzdłuż Motławy, 
klimatycznymi ulicami: Mariac-
ką i Długą, przez plac Obrońców 
Poczty Polskiej. Na zakończenie 
wizyty w Gdańsku zwiedziliśmy 
Muzeum II Wojny Światowej. Jego 
nowoczesna ekspozycja niezwykle 
silnie trafia do obiorcy pokazując 
ogrom cierpień i tragedii jaki to-
warzyszył milionom ludzi pod-
czas wojny. Tak naprawdę ilość 
przedstawionych tam problemów 
i rozmach wystawy stałej sprawia, 

że można zwiedzać muzeum przez 
cały dzień. My mogliśmy na nie 
poświęcić nieco ponad dwie go-
dziny, a i tak było to niesamowite 
przeżycie.

Nazajutrz po zwiedzaniu 
Gdańska, 15 października, zjawi-
liśmy się ponownie w Porcie Wo-
jennym w Gdyni, do którego wpły-
nął ORP „Gen. K. Pułaski” wraz z 
Magdą Kowalską i Jakubem Le-
biodą na pokładzie. Choć życie na 
okręcie im się spodobało, to jed-
nak zabraliśmy ich ponownie pod 
swoją opiekę. Ale kto wie, może 
któreś z nich w przyszłości zapra-
gnie wstąpić w mury Akademii 
Marynarki Wojennej w Gdyni, by 
tam kontynuować swoją edukację 
i zostać marynarzem. Tak zresztą 
już się zdarzyło w przeszłości w 
przypadku jednego z byłych laure-
atów konkursu.

Ostatni dzień pobytu w Trój-
mieście był więc doskonałą oka-
zją do zwiedzenia okrętu przez 
pozostałych konkursowiczów. 
Tego dnia dołączył do grupy An-
drzej Zaręba – członek Zarządu 
Powiatu Grójeckiego. Podsumo-
wanie VI edycji konkursu odbyło 
się podczas spotkania z dowód-
cą ORP „Gen. K. Pułaski” kmdr 
ppor. Łukaszem Zarębą. Była to 
nie tylko okazja do poznania no-
wego dowódcy i rozmów, ale i 
podziękowań. Iwona Stefaniak, 
dyrektor Muzeum im. Kazimierza 
Pułaskiego, w imieniu placówki 
którą kieruje oraz Andrzej Zaręba, 
w imieniu władz Powiatu Grójec-
kiego i Burmistrza Warki, złożyli 

podziękowania za dotychczasową, 
wieloletnią współpracę. Spotkanie 
było również okazją do wręczenia 
dowódcy okrętu pamiątkowych 
medali – 700-lecia Warki oraz 
20-lecia Samorządu Powiatu Gró-
jeckiego oraz materiałów promu-
jących muzeum, oba samorządy i 
grójecko-warecki Szlak Jabłkowy. 
Z kolei dowódca okrętu wręczył 
dyrektorce muzeum i Członkowi 
Zarządu Powiatu plakiety z wi-
zerunkiem okrętu, a wszystkim 
laureatom konkursu pamiątkowe 
dyplomy oraz prezenty.

Po opuszczeniu fregaty roz-
poczęliśmy podróż powrotną do 
Warki, po drodze odwiedzając So-
pot. Spacer po molo i jeszcze kilka 
spojrzeń na morze, a potem długa 
droga na południowe Mazowsze… 
tak zakończył się VI konkurs Dwa 
oblicza Pułaskiego. Dziękujemy 
wszystkim, którzy od 2019 roku, 
angażowali się, aby zorganizować 
to przedsięwzięcie edukacyjne.

Konkurs odbył się pod Patro-
natem Honorowym Marszałka 
Województwa Mazowieckiego, 
Starosty Grójeckiego oraz Burmi-
strza Warki. Partnerami w jego re-
alizacji byli: Centrum Sportu i Re-
kreacji w Warce, Instytut Pamięci 
Narodowej, firma Fjord Nansen 
oraz dziennikarz sportowy Marek 
Wawrzynowski.

Nad konkursem Patronat 
medialny objęło Radio Plus 

Radom.
Info. Muzeum



Twoja reklama w Nowych Dniach - reklama@nowedni.pl

Sprzedam łóżeczko dziecięce, 
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wyjmowanymi dwoma szczebelkami, 
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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
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Tak świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej w Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi!
Słowami Jana Zamoyskiego 

„Takie będą Rzeczypospolite, 
jakie ich młodzieży chowanie” 
rozpoczęła swoje wystapienie 
Pani Anna Dacka – Dyrektor 
Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego w Nowej 
Wsi. Okazją do refleksji nad 
rolą szkoły w życiu młodych 
ludzi był uroczysty apel z oka-
zji Dnia Edukacji Narodowej, 
który odbył się 13 października 
2021 r.

Swą obecnością zaszczyci-
li nas: Pani Iwona Pietrzycka – 
przewodnicząca Rady Rodziców, 
Pani Joanna Kaniewska – wice-
przewodnicząca Rady Rodziców, 
Pan Sławomir Doliński – współ-
właściciel Szkółki Drzew Owo-
cowych Dolińscy w Worowie, 
Pan Rafał Krzyżanowski – wła-
ściciel Plantacji i Szkółki Borów-
ki Amerykańskiej w Nowej Wsi, 
Pan Daniel Kordus - właściciel 
Kordus Szkółkarstwo Ozdobne 
w Woli Mrokowskiej, Pan Artur 
Pietrzycki – prezes zarządu Spół-
ki Twój Owoc w Wichradzu, Pan 
Dariusz Dylicki – prezes zarządu 
Banku Spółdzielczego w Jasieńcu 
oraz pani Małgorzata Jaszczuk – 
wiceprezes zarządu Banku Spół-
dzielczego w Jasieńcu, Pan Adam 
Kurowski – właściciel firmy AD-
BOSS w Warce.

W swoim wystąpieniu Pani 
Dyrektor zwróciła uwagę na od-
powiedzialność nauczycieli w 
procesie kształtowania osobowo-
ści młodego pokolenia zgodnie z 
oczekiwaniami zmieniającego się 
świata. Dobry nauczyciel ukie-
runkowuje ucznia na właściwe 
działanie, rozwija u niego zdol-
ności i zainteresowania, ale wpa-
ja też wartości, którymi będzie 
kierował się w życiu. Musi być 
sprawnym pedagogiem i psycho-
logiem, życzliwym i pogodnym 
człowiekiem wzbudzającym za-
ufanie swoich wychowanków. Te 
cechy są szczególnie ważne dziś, 
w kontekście problemów wyni-
kających ze zdalnego nauczania 
w dobie pandemii koronawirusa. 
Dlatego Pani Dyrektor szczegól-
nie gorąco podziękowała na-
uczycielom za kreatywną i efek-
tywną pracę oraz podejmowanie 
różnych inicjatyw, skutkujących 
sukcesami uczniów. Słowa po-
dziękowań skierowała także do 
pracowników niepedagogicz-
nych, dbających o sprawne funk-

cjonowanie szkoły w każdych 
warunkach.

Pani Dyrektor podkreśliła 
również, jak niebagatelną rolę 
w szkolnictwie zawodowym 
ogrywają pracodawcy, z który-
mi Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego w No-
wej Wsi współpracuje. Pozwala 
to uczniom poszerzać wiedzę, 
doskonalić umiejętności, po-
znawać najnowsze technologie, 
wykonywać ciekawe doświad-
czenia, rozwijać zainteresowania 
oraz rozbudzać pasje. W trosce 
o dalszy wszechstronny rozwój 
młodzieży, korzystając z wyjątko-
wych okoliczności Dnia Edukacji 
Narodowej, podpisano kolejne 
porozumienia patronackie.

Spółka Twój Owoc objęła pa-
tronatem klasy technikum w za-
wodach technik ogrodnik i tech-
nik spedytor. Bank Spółdzielczy 
w Jasieńcu objął patronatem 
klasy w zawodzie technik eko-
nomista. Firma ADBOSS objęła 
patronatem klasy technikum w 
zawodzie technik reklamy. Za-
kład Polskie Pomidory w Ryczy-
wole objął patronatem klasy w 
zawodzie technik ogrodnik. Fir-
ma TRANS MED objęła patrona-
tem klasy technikum w zawodzie 
technik spedytor.

Stałym punktem uroczystości 
z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej jest ślubowanie uczniów klas 
pierwszych. Reprezentanci klas 
w zawodach technik architektury 
krajobrazu, technik ekonomista 
i technik ogrodnik zobowiązali 
się być dobrymi obywatelami i 
uczniami. Miłą pamiątką tej pod-
niosłej chwili było wręczenie pa-
miątkowych aktów ślubowania.

Równie miłym elementem 
środowej uroczystości było wrę-
czenie nagród pracownikom 
szkoły za ich wyróżniającą pracę. 
W gronie nagrodzonych znaleźli 
się nauczyciele oraz pracownicy 
administracji i obsługi.

Na tym jednak nie skończyło 
się nagradzanie nauczycieli. W 
czasie krótkiego programu arty-
stycznego, przygotowanego przez 
uczniów klas czwartych w zawo-
dach technik architektury krajo-
brazu, technik ekonomista i tech-
nik ogrodnik, wspieranych przez 
wychowawców – panią Elżbietę 
Kapustę i panią Ewę Malowaniec, 
nastąpiło ogłoszenie wyników 
plebiscytu przeprowadzonego 
wśród młodzieży i przyznanie ty-
tułów – m.in. „Królowej pszczół”, 
„Pogromcy wirusów”, „Złotej 
męczyduszy” czy „Pomocnej dło-
ni”. Był to oczywiście dowcipny 
wyraz sympatii uczniowskiej dla 
członków grona pedagogicznego.

Ostatnim punktem uroczy-
stości było zwiedzanie Izby Tra-
dycji, którą utworzono w Cen-
trum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Nowej Wsi 
w minionym roku, w trakcie 
lockdownu. Inicjatorkami tego 
przedsięwzięcia były panie Elż-
bieta Kwiatkowska i Lidia Ciża, w 
prace nad tworzeniem Izby oraz 
zbiór rekwizytów aktywnie włą-
czyła się również pani Małgorza-
ta Bosak, a także inni nauczyciele 
i przedstawiciele społeczności 
lokalnej. O zgromadzonych eks-
ponatach ciekawie opowiadali 
zwiedzającym kustosze Izby, wy-
łonieni w drodze konkursu z gro-
na uczniowskiego.

Syci wrażeń artystycznych i 
kulturowych, zaproszeni goście, 
nauczyciele i pracownicy szkoły 
skorzystali ze słodkiego poczę-
stunku, przygotowanego przy 
wsparciu rodziców przyszło-
rocznych maturzystów. W miłej 
atmosferze wszystko smakowało 
wyśmienicie!

Ewa Malowaniec
Centrum Kształcenia 

Zawodowego
i Ustawicznego w Nowej Wsi

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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