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Puchar Niepodległej
dla OSP Wola Łęczeszycka

W czwartek, 11 listopada, obchodziliśmy 103.
rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości.
Mieszkańcy Gminy Błędów również uczcili bohaterów walki o niepodległość i
ofiary nazistów.Uroczystości
rozpoczęły się mszą świętą w
Kościele Parafialnym pw. Św.
Józefa w Błędowie.

Czytaj str. 4

Powiatowe Centrum Medyczne
w Grójcu będzie modernizowane

Czytaj str. 5

Władze Powiatu Grójeckiego, wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom
społeczności lokalnej, od
początku kadencji sta-

rają się modernizować i doposażać grójecki szpital. Ich
starania przyniosły m.in. pozyskanie nowoczesnego tomografu komputerowego. W
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dniu 10 listopada 2021 r. Władze Powiatu podpisały umowę na dofinansowanie jednej
z najważniejszych inwestycji.
Czytaj str. 2
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Powiatowe Centrum Medyczne
w Grójcu będzie modernizowane
Władze Powiatu Grójeckiego, wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom społeczności
lokalnej, od początku kadencji starają się modernizować
i doposażać grójecki szpital.
Ich starania przyniosły m.in.
pozyskanie nowoczesnego tomografu komputerowego. W
dniu 10 listopada 2021 r. Władze Powiatu podpisały umowę na dofinansowanie jednej
z najważniejszych inwestycji.
Dofinansowanie przyznano na
zadanie pn.” Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych
z Pododdziałem Intensywnego
Nadzoru Kardiologicznego.
Przebudowa dróg manewrowych, parkingów, chodników
na terenie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu”.
W podpisaniu udział wzięli Marszałek Województwa
Mazowieckiego Adam Struzik

oraz Wicemarszałek Rafał Rajkowski. Powiat Grójecki reprezentowali Wicestarosta Jolanta
Sitarek, Członek Zarządu Andrzej Zaręba oraz Skarbnik
Powiatu Witold Kępka.
W spotkaniu wzięli również udział: Radny Sejmiku
Województwa Mazowieckiego
Tomasz Śmietanka, Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Żyrardowie
Grzegorz Dobrowolski, Przewodniczący Rady Powiatu
Grójeckiego Janusz Karbowiak, Członek Zarządu Marzena Kołacz - Rosołowska oraz
przedstawiciele Gmin Grójec
i Jasieniec, którzy w tym dniu
również podpisali umowy na
dofinansowanie swoich projektów.
Mieszkańcy powiatu, pracownicy szpitala, a przede
wszystkim pacjenci od lat

oczekują remontu oddziału
wewnętrznego i parkingu wokół szpitala. Dotychczas na
przeszkodzie stał brak środków finansowych. Dzięki sta-

raniom władz Powiatu Grójeckiego, Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego
przekaże 4 mln złotych na powyższy cel. Przyznane pienią-

dze gwarantują, że już niedługo oddział wewnętrzny oraz
otoczenie szpitala ulegną znaczącej poprawie.
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Szlachetna Paczka
- Rejon Nowe Miasto nad Pilicą
Po raz pierwszy w historii Szlachetnej Paczki został utworzony
Rejon w Nowym Mieście nad Pilicą. Mimo niewielkiej ilości wolontariuszy, robimy co w naszej mocy
by dotrzeć do najbardziej potrzebujących Rodzin w naszej okolicy.
Nasza praca z Rodzinami to pierwszy krok na ich drodze do lepszego
życia. Życia, którego bez Waszej
pomocy nie uda nam się odmienić. Krótko mówiąc poszukujemy
Darczyńców dla tych wspaniałych
Rodzin.
W minioną sobotę nastąpiło
otwarcie Bazy Rodzin Szlachetnej
Paczki. Już teraz możecie wybrać
swoją Rodzinę, której chcielibyście pomoc. Jak zostać Darczyńcą?
Nic prostszego! Wchodzimy na
stronę www.szlachetnapaczka.pl,
wybieramy rejon w którym chcemy zorganizować paczkę, czytamy
opisy rodzin i wybieramy tę, której
potrzeby jesteśmy w stanie zapewnić. Pamiętajmy, że Darczyńcą nie
musi być jedna osoba- może to
być grupa znajomych, sąsiadów,
przyjaciół czy też zakład pracy. Im

Nas więcej tym lepiej dla naszych
Rodzin. Organizujemy rzeczy, których wybrana przez nas Rodzina
potrzebuje najbardziej. Następnie
przygotowaną i oznakowaną w odpowiedni sposób Paczkę zawozimy
przed Weekendem Cudów do magazynu głównego danego rejonu.
Podczas tych dwóch cudownych
dni nasi wolontariusze dostarczają Paczkę do wybranej przez Was
Rodziny.
Pamiętajcie, że warto pomagać.
Dobro zawsze wraca ze zdwojoną
siłą. Wasza pomoc jest kolejnym
etapem na drodze naszych Rodzin
do ich nowego, lepszego życia. Życia, które zawdzięczają bohaterom,
którzy nie noszą peleryny na co
dzień - naszym Darczyńcom.
Izabela Witasińska

Obchody Narodowego Święta
Niepodległości w Grójcu
Od uroczystej mszy świętej w intencji ojczyzny rozpoczęły się w środę 10 listopada
obchody Narodowego Święta
Niepodległości w Grójcu. Po
nabożeństwie zebrane osoby
udały się pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego,
gdzie kontynuowano obchody.
W trakcie uroczystości
odczytany został Apel Pamięci, a kompania honorowa
oddała salwę honorową. Kolejnym punktem programu
było złożenie kwiatów przez
przybyłe delegacje oraz zapalenie symbolicznego znicza
pod pomnikiem Marszałka dziękowania dowódcy Gar- wanie uroczystości.
nizonu Grójec Panu AndrzeKarol Biedrzycki
Józefa Piłsudskiego.
jowi Kozerze oraz służbom
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Grójcu
Składam serdeczne po- mundurowym za przygoto-
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W czwartek, 11 listopada,
obchodziliśmy 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Mieszkańcy Gminy Błędów
również uczcili bohaterów walki o
niepodległość i ofiary nazistów.
Uroczystości rozpoczęły się
mszą świętą w Kościele Parafialnym pw. Św. Józefa w Błędowie.
Następnie przy Pomniku Pamięci Narodowej przy dźwięku
hymnu Rzeczpospolitej, w wykonaniu Orkiestry OSP w Błędowie
podniesiono Flagę Państwową
na maszt. W uroczystości brały
udział liczne poczty sztandarowe oraz delegacje: Ochotniczych
Straży Pożarnych: Błędów, Lipie,
Wilków, delegacje szkół: PSP w

Błędowie, Lipiu Wilkowie i Gołoszach, delegacja Gminnego Zarząd
PSL, delegacja ZSRP oraz samorządu Gminy Błędów.
Włodzimierz Malczewski odczytał Niepodległościowy Apel
Pamięci. Wymienił bohaterów
walczących o niepodległość, związanych z Błędowem.
Uczestnicy złożyli wiązanki
kwiatów i zapalili Niepodległościowy Znicz Pamięci.
Znicze i kwiaty złożono również na cmentarzu parafialnym, na
22 grobach bohaterów walczących
za Ojczyznę. Wójt Gminy Mirosław Jakubczak podkreślił znaczenie tego tak ważnego dnia w naszej
historii, podziękował uczestnikom
uroczystości za ten piękny symbol
patriotyzmu.
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Puchar Niepodległej dla OSP Wola Łęczeszycka

W niedzielę 13 listopada
belska hala GOSiR gościła strażaków ochotników, którzy postanowili na sportowo uczcić
103. rocznicę odzyskania Niepodległości. W Halowym Turnieju Piłki Nożnej "O Puchar
Niepodległej" udział wzięło 5
jednostek z terenu gminy Belsk
Duży. Sportowe zmagania poprzedzone zostały wspólnym
odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego w którym uczestniczyli zawodnicy i zaproszeni

goście. Oficjalnego otwarcia
turnieju dokonał Przewodniczący Rady Gminy Belsk Duży
Bogusław Sikorski, który życzył
zawodnikom sportowych emocji i rywalizacji w duchu fair
play. Drużyny w systemie "każdym z każdym" rozegrały łącznie 10 meczy w których padło
kilkadziesiąt bramek. Pomimo
wielkiego sportowego zaangażowania zawodników, spotkania toczyły się w przyjacielskiej
atmosferze z poszanowaniem

piłkarskich przepisów i rywalizujących kolegów strażaków.
Zwycięzcami turnieju została
drużyna OSP Wola Łęczeszycka, która z rąk Wojta Gminy
Belsk Duży Włądysława Piątkowskiego odebrała okazały
"Puchar Niepodległej". Pozostali uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe puchary,
dyplomy i słodycze z firmy Ferrero. Nagrody wręczali radny
powiatu grójeckiego Adam Balcerowicz i komendant powiato-

wy Państwowej Straży Pożarnej
Na zakończenie turnieju
w Grójcu st. kpt. Marcin Błońgłos zabrał Wójt Gminy
ski. Organizatorzy przyznali
Belsk Duży Władysław
również nagrodę indywidualną Piątkowski, który podziękoMVP dla najbardziej wartościował zawodnikom za sportowego zawodnika turnieju, którą
we zaangażowanie i włąotrzymał Krystian Onuczyński
czenie
się w cykl gminnych
z OSP Wola Łęczeszycka.
uroczystości związanych ze
Klasyfikacja końcowa:
103. rocznicą odzyskania
1. OSP Wola Łęczeszycka
Niepodległości.
2. OSP Rożce
3. OSP Belsk Duży
4. OSP Lewiczyn
GOSiR Belsk Duży
5. OSP Wólka Łęczeszycka

Kolejny sprzęt z dotacji Urzędu Marszałkowskiego
w nowomiejskim szpitalu w walce z COVID-19

Tomograf
komputerowy
w SPZOZ
Nowe Miasto nad Pilicą

Walka z Covidem nie została jeszcze wygrana. Znów
znaleźliśmy się w trudnej sytuacji, ponieważ w całej Polsce
liczba zakażonych koronawirusem systematycznie rośnie.
Najlepszym dowodem na to,
że szczepionki chronią przed
ciężkim przebiegiem zakażenia jest fakt, że coraz mniej
chorych zaszczepionych trafia
pod respiratory.

SPZOZ w Nowym Mieście
nad Pilicą otrzymał dotacje na
zakup sprzętu w ramach projektu pn. „Zakup niezbędnego
sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem
się koronawirusa SARS-CoV-2
na terenie województwa mazoZapisy ruszają 1 grudnia wieckiego”.

SPZOZ Nowe Miasto
nad Pilicą informuje, że od
1 grudnia 2021 roku będzie
świadczył usługę tomografii komputerowej w ramach
NFZ.
2021 roku, szczegóły wkrótce na stronie internetowej
www.zoz-nowemiasto.net

Do nowomiejskiego szpitala
z tej puli trafi kolejna nowoczesna aparatura. W wyniku postępowania konkursowego - za
kwotę 386 173,44 zł zakupiono
następujące urządzenia: aparat
USG z głowicą umożliwiającą
diagnostykę klatki piersiowej i
płuc. Badania kliniczne wskazują na bardzo wysoką przydatność ultrasonograficznych badań płuc u osób ze stwierdzoną
niewydolnością oddechową w
przebiegu COVID-19. Podczas
badania ultrasonograficznego
można zaobserwować zmiany
w miąższu płucnym i postawić
trafną diagnozę kliniczną oraz
ocenę skuteczności wdrożonego leczenia. Dodatkowo do
szpitala w Nowym Mieście trafią: aparat do znieczulenia i dwa

defibrylatory z wyposażeniem.
Wszystkie urządzenia
zakupione w ramach tego
projektu charakteryzują
się wysokiej klasy jakością i będą wykorzystywane do zapobiegania
i zwalczania epidemii
wywołanej zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2 na
obszarze Województwa
Mazowieckiego, a szczególnie na terenie powiatu grójeckiego i gminy
Nowe Miasto nad Pilicą.
SP ZOZ
Nowe Miasto
nad Pilicą

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

102 urodziny mjr Ryszarda Ruszkowskiego żołnierza Armii Krajowej
102 urodziny mjr Ryszarda
Ruszkowskiego żołnierza Armii
Krajowej Obwodu „Głuszec” - Grójec w Grójcu Patrona naszej szkoły
W dniu 5 listopada 2021 r. 102
rocznicę urodzin obchodził Pan
major Ryszard Ruszkowski – ps
„Mieszko”, harcerz Szarych Szeregów.
W okresie od 1 stycznia 1940 r.
do 31 grudnia 1944 r. pełnił funkcję
żołnierza Polskiego Państwa Podziemnego, Związku Walki Zbrojnej
a następnie Armii Krajowej Obwodu „Głuszec” Grójec w Grójcu. Patron naszej szkoły.
Pan mjr Ruszkowski był jednym z bohaterów uczestniczących
w słynnej w naszym mieście akcji
odbicia więźniów z siedziby gestapo
w budynku Caritas przy ulicy Mogielnickiej w Grójcu.
W tym dniu Dyrektor szkoły
Pan Andrzej Kosatka wraz z nauczycielami Zespołu Szkół udali się
do Warszawy żeby spotkać się z solenizantem.
O godz. 17.00 delegacja naszej
szkoły oraz przedstawiciel 61 blp
uczestniczyli w uroczystej Mszy Św.
w intencji urodzin naszego bohatera
w Kościele pw. Św. Jakuba w Warszawie.
Po mszy Pan Dyrektor przekazał
życzenia w imieniu całej społeczności szkolnej a także w imieniu Starosty Grójeckiego a przedstawiciel 61
blp w imieniu wszystkich żołnierzy
Garnizonu Grójec.
Jubilat został wyróżniony medalem „Zasłużony dla Powiatu Grójeckiego” przyznanym przez Radę
Powiatu Grójeckiego w uznaniu wybitnych zasług położonych w walce
o niepodległość Rzeczypospolitej
Polskiej.
Ponadto w dniu 25 lutego 2021
roku Decyzją Ministra Obrony Narodowej nasz bohater został mianowany na stopień majora.
Mgr inż. Ryszard Ruszkowski
urodził się 5 listopada 1919 r. w miejscowości Lewiczyn. Matka Ryszarda
zajmowała się wychowywaniem 6
dzieci i prowadzeniem gospodarstwa
domowego, natomiast ojciec był organistą w miejscowym kościele. Szkołę powszechną rozpoczął Ryszard w
Lewiczynie, gdzie uczęszczał do 1 i 2
klasy, natomiast naukę w 3 klasie
kontynuował w Nowym Prażmowie
z uwagi na zmianę miejsca pracy
ojca. Po ukończeniu trzy klasowej
szkoły powszechnej w Nowym Prażmowie, od klasy 4 przeniósł się do
Grójca. W tym mieście, w roku 1938,
ukończył również naukę w Prywatnym Gimnazjum im. Piotra Skargi,
otrzymując tzw. małą maturę. Od
września 1938 r rozpoczął naukę w
dwuletnim liceum w Dęblinie. Nieste-

ty wybuch 2 wojny światowej uniemożliwił zdanie matury i rozpoczęcie
nauki w dęblińskiej Szkole Lotniczej
a więc w pierwszych dniach września
Ryszard powrócił z Dęblina do domu
rodzinnego w Grójcu. Działania wojenne na terenie powiatu grójeckiego
w sposób naturalny uaktywniły zaangażowanie Ryszarda w „Szarych
Szeregach” a następnie, od 1 stycznia
1940 r., w Związku Walki Zbrojnej
Armii Krajowej. Przydzielony został
w Okręgu Grójec do Obwodu „Głuszec” z pseudonimem „MIESZKO”.
Pierwsze zadania wykonywał jako
łącznik Oddziału między Grójcem a
Warszawą. Meldunki doręczał osobie
zatrudnionej w banku PKO przy ul.
Targowej. Za namową starszego brata będącego studentem prawa na
Uniwersytecie Warszawskim, Ryszard zainteresował się geodezją i od
1 września 1940 r. rozpoczął naukę w
Państwowej Szkole Budownictwa II
stopnia, na Wydziale Miernictwa. Po
dwóch latach nauki, w dniu 20 lipca
1942 r., Ryszard złożył, z wynikiem
pozytywnym, egzamin ostateczny
przed komisją, której przewodniczył
prof. Edward Warchałowski a członkiem tej komisji był m.in. doc. Stanisław Kluźniak, i uzyskał prawo używania tytułu technik mierniczy. Po
otrzymaniu dyplomu technika, jesienią 1942 r. Ryszard został skierowany
przez dowódcę Obwodu „Głuszec” do
Szkoły Podchorążych Armii Krajowej, którą ukończył wraz z pięciu innymi żołnierzami w roku 1943 ze
stopniem kaprala podchorążego. Kierownikiem kursu był por. Edmund
Świtalski (ps. Marek). Wykłady odbywały się w Grójcu przy ul. Rynek i ul.
Szpitalnej natomiast ćwiczenia żołnierzy prowadzone były w lasach
majątku Machnatka. Egzamin kwalifikacyjny do uzyskania stopnia kaprala podchorążego przeprowadzony
został nocą w gajówce majątku
Machnatka, przy bacznie strzeżonych okolicach gajówki przez oddziały żołnierzy AK. Po ukończeniu
Szkoły Podchorążych Ryszard został
skierowany do Oddziału dowodzonego przez ppor. Stanisława Wiśniewskiego (ps. Morski). Do zadań Odd
z
i
a
ł
u
należały akcje sabotażowo – dywersyjne likwidujące dostawy żywności i
uzbrojenia dla Niemców, przeprowadzane na terenie powiatu grójeckiego,
oraz zapewnienie bezpieczeństwa
drukarni zakonspirowanej we wsi
Grudzkowola. Do najbardziej spektakularnej akcji zbrojnej, w której
uczestniczył Ryszard w nocy z 26 na
27 marca 1944 r. wraz z Oddziałem
Stanisława Wiśniewskiego a także innymi Oddziałami Obwodu „Głuszec”
należy zaliczyć uwolnienie więźniów
Gestapo przetrzymywanych w budynku „Caritas” w Grójcu. Akcja ta

zakończyła się pełnym sukcesem gdyż
wszyscy więźniowie zostali uwolnieni
i przewiezieni w bezpieczne miejsca
poza Grójec i żaden z grupy ok.100
żołnierzy AK uczestniczących w akcji
nie zginął. Na terenie Grójca stacjonowało ok. 350 żołnierzy niemieckich. Powodzenie akcji odbicia uwięzionych żołnierzy Armii Krajowej,
przeprowadzonej przez stosunkowo
niewielką grupę żołnierzy AK, polegało na całkowitym zniszczeniu łączności telefonicznej wszystkich lokalizacji w Grójcu, w których
stacjonowało gestapo jednocześnie z
atakiem na więzienie w piwnicach
budynku „Caritasu”. Brak łączności,
w środku nocy, nie pozwolił Niemcom ochraniającym więzienie na
ściągnięcie pomocy z zewnątrz. Po
wybuchu powstania warszawskiego
Ryszard został skierowany do przetransportowania żołnierzy i broni
pod Warszawę. Pierwszy „transport”
z Mogielnicy, ok. 10 żołnierzy wraz z
karabinami, granatami i bronią krótką, został doprowadzony w okolice
Tarczyna i zakwaterowany we wsi
Suchodół. Kolejne grupy żołnierzy i
uzbrojenia rozlokowane zostały również w pobliskich wsiach. W rezultacie powstał duży oddział liczący około 100 żołnierzy, przygotowany na
wsparcie walczących powstańców
Warszawy, wyposażony w tabor konny, broń maszynową długą i krótką
oraz granaty. Oddział z takim uzbrojeniem, podążając na pomoc powstańcom, zaczął kierować się z okolic Tarczyna na północ w kierunku
Warszawy. We wsi Krakowiany oddział zatrzymał się pod lasem. Tu
przyszedł rozkaz przerwania marszu.
Dowództwo przez długi czas naradzało się jakie podjąć dalsze decyzje.
W godzinach popołudniowych wydano rozkaz rozwiązania oddziału.
Nieujawnione zostały powody stanowiące przyczynę przerwania marszu
na pomoc walczącym w Warszawie
powstańcom i rozwiązania oddziału.
Istnieje prawdopodobieństwo, iż jednym z istotnych powodów rozwiązania oddziału była informacja, która
dotarła do dowództwa o złym stanie
uzbrojenia będącego na wyposażeniu
oddziału. Za przyjęciem jako wiarygodne takiego uzasadnienia przemawia fakt wydania przez dowódcę rozkazu, po rozwiązaniu oddziału,
wypróbowania broni, która była na
wyposażeniu. Najbardziej niezawodne okazały się granaty. Natomiast
amunicja do broni, będąca na wyposażeniu Ryszarda, tylko w 50% okazała się niezawodną. Podobna sytuacja z amunicją występowała u
pozostałych żołnierzy oddziału.
Działalność partyzancka Ryszarda w
okresie okupacji niemieckiej nie przeszkadzała mu w kontynuacji kształcenia zawodowego. Nauka w Pań-

stwowej
Szkole
Budownictwa
zakończona uzyskaniem dyplomu
technika mierniczego rozbudziła u
Ryszarda zainteresowanie geodezją
co przyczyniło się w październiku
roku 1943 do podjęcia studiów w
utworzonej w roku 1942 Państwowej
Wyższej Szkole Technicznej. Szkoła
ta, stanowiąca okupacyjną namiastkę Politechniki Warszawskiej, w latach 1942 – 1944 uruchomiła 5 wydziałów, w tym Wydział Mierniczy
kierowany przez prof. Jana Piotrowskiego. Przyjęcie do szkoły poprzedzone było trudnym egzaminem gdyż
ilość zgłoszonych osób, w tym byłych
studentów P.W. znacznie przekraczała możliwości lokalowe i dydaktyczne
szkoły. Ryszard szczęśliwie zdał egzamin wstępny i pomyślnie zaliczył
cztery semestry studiów, choć nie łatwo było mu pogodzić uczestniczenie
w wykładach i zajęciach praktycznych na uczelni z obowiązkami spoczywającymi na żołnierzu Armii
Krajowej. Wielokrotnie o planowanych akcjach dywersyjnych czy też
zbrojnych oddziału dowiadywał się
od kuriera z wyprzedzeniem, które
pozwoliło mu tylko na zabranie tego
czym w danej chwili dysponował i
najbliższym pociągiem kolejki udawał się do wskazanego miejsca. Powrót do zajęć na uczelni następował
po dwóch czasem trzech dniach, co
oczywiście wiązało się z potrzebą
uzupełnienia wykładów i zaliczenia
ćwiczeń w dodatkowym terminie. Po
reaktywowaniu Politechniki Warszawskiej w styczniu 1945 r. Ryszard
przyjęty został na piąty semestr Wydziału Geodezji a studia ukończył w
roku 1948 otrzymując dyplom magistra, inżyniera geodety. Pracę zawodową rozpoczął bezpośrednio po
ukończeniu studiów w Referacie Pomiarów Starostwa Powiatowego w
Grójcu. Po kilku miesiącach otrzymał
propozycję pracy w Głównym Urzędzie Pomiarów Kraju, w którym prof.
Edward Warchałowski – Prezes
Urzędu, kompletował zespół wykonawczy specjalistów w związku z rozpoczynającymi się pracami związanymi z odbudową zniszczonej
działaniami wojennymi sieci geode-

zyjnej odniesień przestrzennych. 4
maja 1949 roku Ryszard został zatrudniony w Zarządzie Centralnym
GUPK w Warszawie przy pracach
projektowych triangulacji wypełniającej. W roku 1950 z Głównego Urzędu Pomiaru Kraju wyodrębnione zostało Państwowe Przedsiębiorstwo
Geodezyjne, które przejęło specjalistów i zadania wykonawcze związane z zakładaniem sieci triangulacyjnej na terenie całego kraju. W
przedsiębiorstwie tym przez cały czas
jego funkcjonowania Ryszard kierował pracami terenowymi zespołów
obserwacji sieci geodezyjnej poziomej
I rzędu, sieci wypełniającej i zagęszczającej a także Wydziałem Projektów. Od roku 1970 do 1 marca 1972 r.
kierował pracami terenowymi obejmującymi obsługę geodezyjną budownictwa drogowego oraz budownictwa przemysłowego w Niemczech.
W pierwszym etapie była to obsługa
geodezyjna wiaduktów drogowych
budowanych z prefabrykatów żelbetowych natomiast w drugim etapie
obsługa geodezyjna budowy fabryki
porcelitu w Ilmenau. Po powrocie do
kraju kierował grupą pomiarową wykonującą obserwacje geodezyjne sieci
triangulacji zagęszczającej. W roku
1974 wyjechał powtórnie z kraju,
tym razem do Libii gdzie podczas
rocznego kontraktu wykonywał pomiary realizacyjne projektów drogowych. Zakończenie kontraktu libijskiego Ryszarda i powrót do kraju
zbiegło się czasowo z reorganizacją
państwowych przedsiębiorstw geodezyjnych. Od 1 stycznia 1976 r., w wyniku połączenia Państwowego Przedsiębiorstwa
Geodezyjnego,
Państwowego Przedsiębiorstwa Fotogrametrycznego i Warszawskiego
Okręgowego Przedsiębiorstwa Mierniczego, powstało Państwowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne,
w
którym
Ryszard
kontynuował pracę zawodową na
stanowiskach kierowniczych w wykonawstwie prac terenowych a także
nadzorował prace pomiarowe zespołów terenowych do przejścia na emeryturę w kwietniu 1980 r.
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Wyniki konkursu p.t. Autumn
- Jesień w PSP2 w Grójcu

W październiku odbył się konkurs na słowniczek obrazkowy w
języku angielskim o tematyce jesiennej. Konkurs skierowany był
do uczniów klas I-III. Praca należało wykonać w formie książeczki lub plakatu. Wyrazy związane
z jesienią były zapisane w języku
angielskim w kolejności alfabetycznej i zilustrowane za pomocą
dowolnej techniki. Słowniki zawierały co najmniej 10 słów.
Cele konkursu:
• zapoznanie uczniów z pracą ze
słownikiem
• rozwijanie umiejętności plastycznych
• wzbudzanie zainteresowania
językiem angielskim
• poszerzanie zakresu słownictwa w języku angielskim
W konkursie udział wzięły 53
osoby. Wszystkim należą się wielkie brawa za piękne prace. W szkole została zorganizowana wystawa
wszystkich słowniczków. Każdy
uczestnik dostał drobny upominek, a zwycięzcy zostali nagrodzeni.

Zwycięzcy konkursu
na słowniczek obrazkowy:
1. Maja Wolska 3a
2. Julian Owczarski 1a
oraz Jan Maliszewski 1a
3. Gabrysia Maciak 2b
Wszystkim gratuluję
i dziękuję za udział
w konkursie.
Justyna Banasiewicz

Twoja reklama w Nowych Dniach - reklama@nowedni.pl
Do wynajęcia mieszkanie
dwupokojowe 43m2:
dwa pokoje, kuchnia,
łazienka, korytarz, balkon,
strych, piwnica. Podstawowe
wyposażenie. Trzecie piętro,
ostatnie, bez windy.
Ul. Orzeszkowej
w Grójcu.
Dostępne od grudnia.
1500zl plus liczniki.
Kaucja 1500zl.

Tel. 509603239

Sprzedam łóżeczko dziecięce,

drewniane, z szufladą,
wyjmowanymi dwoma szczebelkami,
regulacją wysokości, materacem.

Cena 100zl.
Tel. 509603239.

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@nowedni.pl,
tel. 504 198 135, 510 005 664
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Gabinet Fizjoterapii Centrum Medyczne AXIS

TELEFON: 502 84 66 44

Gabinet Fizjoterapii w Belsku Dużym od stycznia 2021
prowadzi działalność jako Centrum Medyczne AXIS. Świadczenia udzielane w placówce
mają na celu utrzymanie zdrowia, profilaktykę i diagnostykę schorzeń oraz rozpoznanie
chorób i ich leczenie, a także
usprawnianie i leczenie bólu.
Centrum Medyczne dysponuje
nowoczesnym zapleczem diagnostycznym i zabiegowym zapewniając:
– rehabilitację,
- wizyty umawiane na konkretną godzinę,
- diagnostykę wad postawy,
-genowe testy nietolerancji
pokarmowej
-iniekcje dostawowe przeciwbólowe i z kwasu hialuronowego
-diagnostykę USG, holter,
-poradnie neurologiczną, ortopedyczną, diabetologiczną, endokrynologiczną, osteopatyczną.
- profesjonalną i miłą obsługę
Wizytówką placówki nadal
pozostaje rehabilitacja, a rozszerzenie działalności umożliwi pacjentom dostęp do specjalistów
i diagnostyki w jednym miejscu.
Mocną propozycją w ofercie są
genowe testy nietolerancji pokarmowej. Dzięki nim możemy

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 skutecznie leczenie choroby skóry oraz chorób
metabolicznych jak np. cukrzyca czy
problemy z tarczycą.
Centrum Medyczne Axis w ramach programu 'Zdrowe Plecy' prowadzi 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 niezmiennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Zapraszamy rodziców do zapisywania swoich dzieci na bezpłatne badania. Telefon: 790210765. Zachęcamy 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
..............................................................................

10 - TY ZŁOTY MEDAL MŚ JUSTYNY KOZDRYK
Justyna Kozdryk wciąż imponuje sportową formą. Na co
dzień pracująca w grójeckiej komendzie zawodniczka zajęła 1.
miejsce z wynikiem 97,5 kg. Pobiła tym samym trzykrotnie rekord Europy weteranek.
Ciężko zliczyć, który to już tytuł dla Justyny Kozdryk. Paraolimpijka, związana z radomskim klubem wciąż imponuje. Tym razem
wzięła udział w mistrzostwach
świata w wyciskaniu sztangi leżąc klasycznie i w swojej kategorii okazała się bezkonkurencyjna.
Mistrzostwa Świata w wyciskaniu
leżąc, odbyły sie w tym roku w
Wilnie na Litwie. Justyna Kozdryk
zajęła 1. miejsce z wynikiem 97,5
kg. Pobiła tym samym trzykrotnie
rekord Europy weteranek.
Jest to już 10 tytuł mistrzyni
świata naszej sztangistki w karierze. Pracująca w Komendzie
Powiatowej Policji w Grójcu zawodniczka zawsze startuje w najlżejszej kategorii 47 kg. Łącznie
to 19 medal zdobyty w największych imprezach światowych. Ma

już na swoim koncie 10 złotych
i 4 srebrne medale z mistrzostw
świata w wyciskaniu leżąc oraz 3
srebrne medale z mistrzostw świata dla niepełnosprawnych. Ponadto może się pochwalić srebrnym i
brązowym (w tym roku w Tokio)
medalem, które wywalczyła na

Igrzyskach Paraolimpijskich w
podnoszeniu ciężarów. Oprócz
tego ma jeszcze 6 złotych i 1 srebrny medal z mistrzostw Europy w
wyciskaniu leżąc.
nadkom. Agnieszka Wojcik

Szacunek do przeszłości fundamentem przyszłości
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

Już po raz trzeci Ministerstwo Edukacji i Nauki organizuje akcję ,,Szkoła pamięta”.
CKZiU w Nowej Wsi przystąpiło do akcji, podejmując szereg
działań, celem upamiętnienia
ważnych rocznic, wydarzeń i
postaci historycznych.
Przed dniem Wszystkich
Świętych, młodzież technikum
wraz z opiekunem Samorządu,
panią Marią Kocewiak, porządkowała bezimienne, opuszczone
groby na cmentarzach w Boglewicach i Wrociszewie, a także
grób Patrona szkoły Tomasza
Nocznickiego na cmentarzu w
Lipiu. Młodzież zapaliła znicze,
złożyła wiązankę.
Społeczność szkoły pamięta o
tych, którzy swoją działalnością
zapisali się w historii ogólnonarodowej i lokalnej.
Uczniowie klasy drugiej pięcioletniego Technikum Organizacji Reklamy, Technikum Usług
Fryzjerskich, wraz z wychowawcą panią Małgorzatą Bosak, 29
października, odwiedzili lokalne
miejsce pamięci w Gołębiowie
– zbiorową mogiłę powstańców

styczniowych z oddziału majora
Władysława Grabowskiego. Powstańcy polegli w bitwie stoczonej z wojskiem carskim, w dniu
13 maja 1863r. Dla upamiętnienia poległych wzniesiono murowany obelisk, ufundowany po
pierwszej wojnie światowej przez
dziedzica Nowej Wsi - Tadeusza
Mariana Daszewskiego. W 1926
r. usypany został w tym miejscu kopiec, na którym w 2013r.
umieszczono tablicę pamiątkową.

Młodzież poznała historię
tego miejsca, złożyła kwiaty i
zapaliła znicze; pielęgnując tym
samym pamięć o bohaterach
wolności, związanych z historią
regionu i społeczności. Uczniowie dostrzegli, że nasi bohaterowie kształtowali nie tylko dzieje
tego miejsca, ale też nasze wyobrażenia o wartościach moralnych: poświęcenia, odpowiedzialności, odwagi – dziś są już
częścią historii.
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