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w gminie Jasieniec

W dniu 13 grudnia 
2021 r. odbyło się uro-
czyste otwarcie dro-
gi powiatowej Warka 

- Chynów zrealizowanej 
przy wsparciu  Wojewo-
dy Mazowieckiego, Mar-
szałka Województwa 

Mazowieckiego, władz 
samorządowych Powia-
tu Grójeckiego oraz gmin 
Chynów i Warka. 
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Tradycją już jest, że radni z 
Grójca przygotowują bożona-
rodzeniowe prezenty dla osób 
znajdujących się w trudnej sy-
tuacji finansowej.

W związku ze zbliżającymi się 
świętami Bożego Narodzenia radni 
Rady Miejskiej w Grójcu, ufundo-
wali 21 paczek dla najbardziej po-
trzebujących dzieci i seniorów w 
Gminie Grójec, wskazanych przez 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Grójcu.

Świąteczne upominki ze sło-
dyczami, żywnością, artykułami 
spożywczymi i zabawkami zostały 
dostarczone w czwartek 9 grudnia 
do Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Grójcu, a 
następnie będą przekazane miesz-
kańcom gminy, którzy potrzebują 
wsparcia.

Serdecznie dziękuję wszystkim 
radnym za zaangażowanie w naszą 
coroczną akcję oraz pani dyrektor 
Agnieszce Maroszek i pracowni-
kom MGOPS w Grójcu za pomoc 
przy zakupach i kompletowaniu 
paczek.

Święta Bożego Narodzenia to 
okres, w którym nie tylko obda-
rowujemy się prezentami. To rów-
nież czas, w którym powinniśmy 
pamiętać zarówno o osobach sa-

Świąteczne paczki od radnych Rady Miejskiej w Grójcu

motnych oraz tych, którzy znajdu-
ją się w trudnej sytuacji życiowej. 

Karol Biedrzycki
Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Grójcu

BARDZO PILNE! 
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Sprzedam 
działkę 

w całości 5500 m kw.
Grójec ul. Piłsudskiego 
naprzeciwko starostwa, 

ziemia pod bloki 
lub market z dużym parkingiem.

Kontakt: 

796 164 825
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Punkt pobrań w nowomiejskim szpitalu
SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą informuje, że Dyrektor Ma-

zowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 
wyraził zgodę na ponowne uruchomienie punktu pobrań materiału bio-
logicznego do przeprowadzenia testu na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Punkt pobrań będzie funkcjonował w okresie 
od 15.12.2021 roku do 28.02.2022 roku.

Godziny funkcjonowania:

Poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 -13:00
Wtorek, piątek: 14:35 – 19:35
Sobota: 8:00 – 10:00

Wszystkie dzieci marzą o ma-
gicznych świętach. Dzięki ludziom 
dobrej woli Boże Narodzenie, jak i 
każdy inny czas mogą stać się wyjąt-
kowymi. 

Pomoc dla szpitala jest ele-
mentem działań edukacyjnych dla 
dzieci i młodzieży. 

Wyposażenie oddziałów pe-
diatrycznych w drobne zestawy 
upominkowe powoduje, że mali 
pacjenci w trakcie hospitalizacji 
mogą sobie umilić czas, co wydaje 
się szczególnie istotne w obecnym 
czasie ze względu na ograniczenia 
związane z odwiedzinami z powo-
du pandemii koronawirusa. 

Liczne grono przyjaciół szpi-
tala w Nowym Mieście nad Pilicą 
powiększyło się o kolejną grupę 
ludzi wrażliwych na los chorych 
dzieci. 

Serdecznie dziękujemy Kołu 
Gospodyń Wiejskich w Boglewi-
cach, które wraz ze społecznością 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Juliana Suskiego w Jasieńcu 
przeprowadziło zbiórkę z okazji 
Dnia Pluszowego Misia. Zebrane 
rzeczy – maskotki, gry, puzzle i 
książeczki zostały przekazane do 
szpitala w Nowym Mieście nad 
Pilicą na oddział pediatryczny, by 
sprawić najmłodszym pacjentom 

Dary dla Małych Pacjentów 
z oddziału pediatrii nowomiejskiego szpitala

niespodziankę i zobaczyć uśmiech 
na ich buziach. 

Przedsięwzięcie zostało za-
inicjowane przez Szkolny Klub 
Wolontariatu przy Szkole Podsta-
wowej w Jasieńcu. Koordynato-
rami były panie: Alina Stańczak, 
Ewelina Niczewska, Beata Walczak 
wraz z Boglewiczankami z KGW 
Boglewice. 

Przeprowadzona akcja ma 
walor edukacyjny i psychologicz-
ny oraz pomoże nie tylko umilić 
czas przebywającym w placówce 
najmłodszym pacjentom. Pozwoli 
także na chwilowe oderwanie się 
od choroby i zmartwień.

W imieniu Małych Pacjen-
tów i ich rodzin, a także Dyrekcji 
SP ZOZ w Nowym Mieście nad 
Pilicą dziękujemy za przekazane 
dary, które przyczynią się zapewne 
do wsparcia procesu powrotu do 

zdrowia naszych dzieci. 
Serdecznie dziękujemy za ten 

piękny gest, który pacjentom spra-
wi wiele radości.

Wdzięczność wielką czujemy i z 
serca Wam dziękujemy.

SPZOZ Nowe Miasto
nad Pilicą

GALAKTIKOS na turnieju w Jasieńcu

W miniony weekend zawodnicy Akademii Sportu GALAKTIKOS 
uczestniczyli w turnieju organizowanym przez GKS Kraska Jasieniec, 
zajęliśmy miejsca: rocznik 2011 – 2 miejsce, rocznik 2012 – 4 miejsce, 
rocznik 2013 – 5 miejsce, rocznik 2014 – 4 miejsce. Dziękujemy organi-
zatorom oraz zawodnikom za super zabawę.
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Uroczyste otwarcie drogi powiatowej Warka - Chynów

W dniu 13 grudnia 2021 r. odbyło 
się uroczyste otwarcie drogi powiatowej 
Warka - Chynów zrealizowanej przy 
wsparciu  Wojewody Mazowieckiego, 
Marszałka Województwa Mazowieckie-
go, władz samorządowych Powiatu Gró-
jeckiego oraz gmin Chynów i Warka. 

Otwarcie miało miejsce w Gminie 
Warka w miejscowości Michalczew, w 
którym udział wzięli m. in.:  Poseł na 
Sejm RP Mirosław Maliszewski, Mar-
szałek Województwa Mazowieckiego 
Adam Struzik, Radny Sejmiku Leszek 
Przybytniak, Dyrektor Radomskiej 
Delegatury Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego Krzysztof Murawski, 
Proboszcz Parafii Świętej Rodziny w 
Michalczewie ks. Piotr Pałac, Starosta 
Grójecki Krzysztof Ambroziak, Wice-
starosta Jolanta Sitarek, Przewodniczą-

cy Rady Powiatu Grójeckiego Janusz 
Karbowiak wraz z Radnymi Powiatu, 
Członek Zarządu Powiatu Andrzej 
Zaręba, Naczelnik Wydziału Inwesty-
cji, Zamówień Publicznych i Rozwoju 
Powiatu Starostwa Powiatowego  Kry-
styna Jakubczyk, Zastępca Naczelni-
ka WIZPiRP Tomasz Gwardys, Wójt 
Gminy Chynów Tadeusz Zakrzewski, 
Przewodniczący Rady Gminy wraz z 
Radnymi Gminy Chynów, Burmistrz 
Warki Dariusz Gizka, Zastępca Bur-
mistrza Warki Teresa Knyzio, Radni 
Rady Miejskiej w Warce oraz sołtysi 
wsi leżących wzdłuż wykonanej drogi.   

Zadanie wykonano zgodnie z 
umową podpisaną w dniu 16 czerw-
ca br., która przewidywała wartość 
inwestycji na ok. 10 mln. Na odcinku 
długości blisko 11 km wykonano nową 
nawierzchnię bitumiczną układaną 

całą szerokością jezdni tj. 6m, wyko-
nano pobocza o szerokości 1m oraz 
chodnik, na terenie gminy Chynów i w 
miejscowości Michalczew o szerokości 
2m.

Celem inwestycji było dopro-
wadzenie do właściwego stanu tech-
nicznego i użytkowego drogi, która 
stanowi najkrótsze połączenie między 
gminami Chynów i Warka. Po zreali-
zowaniu zadania znacznie poprawił się 
komfort jazdy i bezpieczeństwo użyt-
kowników drogi.

 Zwieńczeniem całej inwestycji 
było wykonanie remontu odcinka 
drogi powiatowej Warka - Chynów o 
długości 440,00 mb. Był to końcowy 
odcinek ponad dziesięciokilometrowej 
inwestycji Powiatu potocznie nazywa-
ny przez mieszkańców „Trylinką”, któ-
ry był w bardzo złym stanie technicz-

nym. Zadanie wykonano zgodnie z 
podpisaną w dniu 10 listopada 2021 r. 
umową na kwotę 498 899,41 zł. Całość 
zadania finansowana była ze środków 
Powiatu Grójeckiego. 

Wartość całkowita  blisko 11-kilo-
metrowej inwestycji to 10  474  376,11 
zł., w tym dofinansowanie  
z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg wyniosło blisko 5 000 000,00 zł,  
natomiast z budżetu Samorządu Wo-
jewództwa Mazowieckiego w ramach 
Instrumentu wsparcia zadań ważnych 
dla równomiernego rozwoju woje-
wództwa mazowieckiego  4 000 000,00 
zł, z budżetu gmin: Chynów 280 348,99 
zł  i Warka 223  618,48 zł a pozostałe 
środki to wkład Powiatu Grójeckiego.

Wykonawcą zadania było 
Przedsiębiorstwo Robót Dro-
gowo – Mostowych Sp. z o. o.  

z  Piotrkowa Trybunalskiego.
Zarząd Powiatu Grójeckiego 

składa serdeczne podziękowania za 
przekazanie środków finansowych 
na realizację największego przedsię-
wzięcia w powiecie grójeckim: Wo-
jewodzie Mazowieckiemu Konstan-
temu Radziwiłłowi, Samorządowi 
Województwa Mazowieckiego na cze-
le z Marszałkiem Adamem Struzikiem, 
samorządom Gmin Chynów oraz 
Warka, Radzie Powiatu Grójeckiego, 
a także wszystkim zaangażowanym  
w powyższą inwestycję drogową. 
Szczególne podziękowania Zarząd 
kieruje w stronę Radnego Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego Leszka 
Przybytniak za nieocenioną pomoc w 
pozyskiwaniu środków finansowych 
na realizację powiatowych inwestycji. 
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Piłkarski weekend w gminie Jasieniec
W piątek odbył się Turniej o 

Puchar Starosty Powiatu Grójec-
kiego, w sobotę o Puchar Wójta 
Gminy Jasieniec, a w niedzielę o 
Puchar Przewodniczącego Rady 
Gminy. W czasie sportowych zma-
gań było wiele wspaniałych emocji 
oraz pięknej walki. Ale najważniej-
szy był wzajemny szacunek pomię-
dzy drużynami biorącymi udział 
we wszystkich tych turniejach.

Zwycięzcami są WSZYSCY 
zawodnicy, trenerzy, sędziowie, 
organizatorzy, współorganizatorzy 
oraz sponsorzy zawodów. Bo to 
dzięki nim mogliśmy w czasie tych 
kilku dni rozpalić blask sporto-
wych pasji i poczuć moc owocnych 
możliwości.

 fot. Powiat Grójecki
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Piątkowe popołudnie,10 grud-
nia br. upłynęło pod znakiem 
Gminnego Turnieju Halowej Piłki 
Nożnej Szkół Podstawowych. Or-
ganizatorem był Gminny Uczniow-
ski Klub Sportowy oraz GKS Belsk 
Duży.

Zmagania odbyły się w hali 
sportowej belskiego GOSiR-u. 
Do rywalizacji przystąpiły szkoły 
z Belska Dużego, Lewiczyna, Łę-
czeszyc oraz Zaborowa. Zostały 
one podzielone na dwie kategorie 
wiekowe. W jednej rywalizowały 
dzieci z klas IV-VI, zaś z drugiej 
młodzież z VII i VIII klasy.

Uroczyste otwarcie odbyło 
się kilka chwil po godz. 14:00. W 
imieniu Wójta Gminy Belsk Duży 
młodych sportowców powitała 
Maria Walewska-Żółcik. Dyrek-
tor Gminnego Zespołu Obsługi 
Placówek Oświatowych wyraziła 
zadowolenie z ciekawej inicjatywy, 
a także fakt, że poprzez rywaliza-
cję piłkarską gminne szkoły mogą 
się zintegrować. W imieniu GKS-
-u Belsk Duży piłkarzy oraz pił-
karki powitał Sekretarz Zarządu 
– Krzysztof Kowalski.

Piłkarskie zmagania upłynęły 
w duchu fair-play. Szans swoim 

Piłkarskie zmagania szkół podstawowych

konkurentom w obu kategoriach 
wiekowych nie dali młodzi spor-
towcy z Belska Dużego. Wszystkie 
mecze były jednak bardzo ciekawe, 
a w pewnych momentach atmosfe-
ra na trybunach była porównywal-
na z meczami rozgrywanymi na 
wielkich stadionach.

Na zakończenie puchary dla 
najlepszych wręczył Wójt Gminy 
Belsk Duży – Władysław Piąt-
kowski. Włodarz belskiej gminy 
nawiązał do najlepszego polskiego 
piłkarza – Roberta Lewandowskie-
go, który podobnie jak uczniowie 
szkół zaczynał na takich turnie-
jach. Głos zabrał również Prezes 
GKS-u Belsk Duży – Kamil Bo-
cheński oraz Przewodniczący 
GUKS – Tomasz Wesołowski.

Klasyfikacje końcowe:
Klasy IV-VI:
1. PSP Belsk Duży
2. PSP Zaborów
3. PSP Lewiczyn
4. PSP Łęczeszyce

Klasy VII-VIII:
1. PSP Belsk Duży
2. PSP Lewiczyn
3. PSP Łęczeszyce

Źródło: belskduzy24.pl
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W niedzielę 12 grudnia o 
godz.16.00 w siedzibie OSP w Błędowie 
odbył się wernisaż wystawy fotogra-
ficznej i wieczór autorski związany z 
promocją albumu „Kapliczki Błędow-
skie” artysty fotografika Bogdana Sar-
wińskiego, który w latach 2005 – 2018 
mieszkał w Błędowie.

Licznie przybyłych mieszkańców i 
gości z zewnątrz przywitał  wójt gminy 
Błędów Mirosław Jakubczak. Spotka-
nie prowadził znany regionalista, autor 
ponad 30 książek Andrzej Zygmunt 
Rola-Stężycki. Przedstawił on sylwet-
kę fotografika Bogdana Sarwińskiego 
oraz swoje refleksje dotyczące sytuacji i 
roli twórcy we współczesnych realiach.  
Podkreślił znaczenie, niedocenianych 
zazwyczaj twórców i artystów regio-
nalnych. Głos zabierali m.in. ks. Piotr 
Kodym, wikariusz parafii błędowskiej 
w latach 2010-2013, następnie o. An-
drzej Majewski, szef Redakcji Katolic-
kich Polskiego Radia. Wszyscy z nich 
napisali teksty dotyczące kapliczek, 
zamieszczone w albumie. Za wydanie 
tego albumu podziękował autorowi też 
ks. proboszcz Leszek Bruliński.

Mówcy podkreślali ogrom wysił-
ku, które podjął autor i znaczenie jego 
bogato udokumentowanej zawiera-
jącej nie tylko piękne zdjęcia, ale też 
historie kapliczek i ludzi, które autor 
zebrał w ciągu kilku lat pracy. Takiej 
książki o kapliczkach i krzyżach przy-
drożnych jeszcze w Polce nie było. Al-
bum zawiera w sobie niezwykłe połą-
czenie pracy artysty, dokumentalisty, 
historyka, reportera i literata. Jak po-
wiedział o. Andrzej Majewski :„Album 
jest monumentalny, jest to taka praca, 
której nikt by się nie powstydził. Jest 
tak bogaty materiał faktograficzny, tyle 

KAPLICZKI BŁĘDOWSKIE 
Bogdana Sarwińskiego

wiadomości, zdjęć, tyle 
komentarzy, że naprawdę 
zaskakuje i ma się wra-
żenie, że to jest jakby ko-
miks też, wydany bardzo 
współcześnie. Może słu-
żyć to zarówno młodszym 
jak i starszym w takim 
przemierzaniu szlaków 
kapliczek błędowskich, 
nie tylko zresztą”

Autor na 336 stronach 
zamieścił zdjęcia i histo-
rie ponad 100 kapliczek 
i krzyży przydrożnych z 
terenu parafii Błędów. Jak 
sam pisze we wstępie: 

„To, co udało mi się 
zebrać, jest prawdziwym skarbem, któ-
ry z szacunkiem i miłością przekazuję 
Wam i przyszłym pokoleniom, które 
będą mieszkać na Ziemi Błędowskiej”

Doceniając pracę artysty, jak i 
jego wcześniejsze działania na terenie 
Błędowa, podejmowane wraz z jego 
zmarłą żoną Grażyną, wójt gminy Błę-
dów Mirosław Jakubczak podziękował  
na koniec następującymi słowami:

„Bogdan, za to, że jesteś wśród nas, 
wśród Błędowian, wśród całej Gminy 
Błędów, za to, że oddałeś tu swoje ser-
ce, za to że wspierasz nas swoją osobą, 
swoją twórczością, swoją ciężką pracą, 
ja w swoim imieniu, w imieniu całej 
społeczności z całego serca bardzo, 
bardzo mocno Ci dziękuję. I proszę 
byś nadal był z nami, byś tutaj był 
obecny jeśli ci tylko czas pozwoli to 
zawsze drzwi są dla Ciebie w Błędowie 
otwarte. Dziękuję Ci serdecznie z ca-
łego serca.”

Mieszkańcy na stojąco długimi 
oklaskami przyłączyli się do tych po-
dziękowań.

Remigiusz Malczewski odczytał 
swój wiersz napisany specjalnie dla 
bohatera wieczoru „Drogi Przybyszu 
wielkiego formatu”

Pozostałą oficjalną część wieczoru 
uświetnił zespół muzyczny „Retro” z 
Błędowa, pod przewodnictwem Izy 
Stromeckiej, wykonując kilka piose-
nek wybranych ze swojego repertuaru. 

To był wspaniały wieczór pełen 
dobrych emocji i wzruszeń.

W sąsiedniej sali eksponowana jest 
wystawa fotograficzna towarzysząca 
promocji albumu. 

Album jest do nabycia w Błędowie 
w kiosku Marii Byliniak i w biurze „Ja-
sta” przy ul. Długiej 15.

W piątek 10 grudnia br. do-
konano oficjalnego oddania ko-
lejnego odcinka dróg gminnych. 
Tym razem ogromną radość z in-
westycji drogowej pokazali licznie 
zgromadzeni na przecięciu wstęgi 
mieszkańcy Bolesławca Leśnego. 
Przebudowa drogi we wsi Bolesła-
wiec Leśny obejmowała odcinek 
680 mb. wraz z wykonaniem po-
boczy z kruszywa oraz przebudo-
wę przepustu. Całość inwestycji to 
koszt 240 191,51 zł., w tym 240 000 
zł. to kwota z Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych, środki 
własne gminy to 191,51 zł.

Wójt Gminy Mirosław Jakub-
czak powitał przybyłych licznie 
mieszkańców Bolesławca i są-
siednich miejscowości. Proboszcz 
Parafii, Ksiądz Prałat Marek Woj-
ciechowski poświęcił zrealizowaną 

NOWĄ DROGĄ PRZEZ BOLESŁAWIEC LEŚNY

inwestycję. Wśród zaproszonych 
gości obecni byli: wiceprzewodni-
czący Rady Gminy jednocześnie 
sołtys wsi Wilków Drugi Piotr Pie-
karski radni w osobach: Krzysztof 
Kołacz, Dominik Górecki, Woj-
ciech Nowocień, Leszek Bobrow-
ski, Andrzej Kępka. inspektor nad-
zoru Stanisław Gabriel, sekretarz 
Urzędu Gminy Jacek Adamski, 

skarbnik Urzędu Gminy Angelika 
Szmulska, główny specjalista Mie-
czysława Sitarek. 

W imieniu mieszkańców ser-
deczne podziękowania dla Wójta 
Mirosława Jakubczaka oraz całego 
samorządu złożył sołtys wsi Tade-
usz Rusinowski.

 Święta Bożego Narodzenia to 
czas szczególny, to najbardziej ro-
dzinne święta. Choinka, opłatek, 
życzenia, tworzą niezapomnianą 
atmosferę. Wszyscy przygotowu-
jemy się na ten czas robiąc zakupy, 
pakując prezenty, czy ubierając cho-
inkę.    

Z tej to okazji Wójt Gminy Błę-
dów Mirosław Jakubczak z przed-
stawicielem GOPSU i Gminnej 
Komisji Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych 
odwiedzili dzieci i dorosłych z naj-
bardziej potrzebujących rodzin. W 
sumie 69 „słodkich świątecznych 
paczek” sprawiło radość malusiń-
skim. 

Paczki od Wójta Gminy
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Gabinet Fizjoterapii w Belsku 
Dużym od stycznia 2021 prowadzi 
działalność jako Centrum Medycz-
ne 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 Medycz-
ne dysponuje nowoczesnym zaple-
czem diagnostycznym i zabiego-
wym zapewniając:

– rehabilitację, 
- wizyty umawiane na konkretną 

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

karmowej
-iniekcje dostawowe przeciwbó-

lowe i z kwasu hialuronowego 
-diagnostykę USG, holter,
-poradnie neurologiczną, ortope-

dyczną, diabetologiczną, endokryno-
logiczną, osteopatyczną. 

- profesjonalną i miłą obsługę
Wizytówką placówki nadal po-

zostaje rehabilitacja, a rozszerzenie 
działalności umożliwi  pacjentom  
dostęp do specjalistów i diagnosty-
ki w jednym miejscu. Mocną pro-
pozycją w ofercie są genowe testy 
nietolerancji pokarmowej. Dzięki 
nim możemy wyeliminować aler-

Gabinet Fizjoterapii Centrum Medyczne AXIS

geny z naszej diety likwidując przez to 
przyczynę choroby, nie lecząc jedynie 
objawów za pomocą leków. Po wyeli-
minowaniu produktów alergennych 
zwiększa się odporność organizmu 
oraz zwiększa się skutecznie leczenie 
choroby skóry oraz chorób metabo-
licznych jak np. cukrzyca czy proble-
my 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 rodzi-
ców 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 zapi-
sywania swoich dzieci na bezpłatne 
badania. Telefon: 790210765. Zachę-
camy do polubienia i śledzenia na-
szego 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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