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Oddział wewnętrzny zostanie wyremontowany!
Wieloletnie zaniedbania 

remontowo-budowlane w 
grójeckim szpitalu wynika-
ły głównie z braku środków 
finansowych. Jednak dzięki 
zaangażowaniu Zarządu Po-
wiatu oraz lokalnych samo-
rządowców w najbliższym 
czasie to się zmieni. 

Dodatkowo oprócz od-
działu internistycznego, prze-
budowane zostaną też drogi, 
parkingi oraz chodniki wokół 
szpitala. Całość inwestycji bę-
dzie prowadzona równolegle 
z dwoma innymi prowadzo-
nymi inwestycjami, tj. termo-
modernizacją budynku głów-
nego szpitala i przebudową 
bloku operacyjnego.  Czytaj str. 7

Po prawie 50 latach funkcjonowania szpitala, grójecka interna doczekała się gruntownej przebudowy. 
Pierwsze prace budowlane ruszą we wrześniu 2022 roku. Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych z 
Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego to najbardziej wyczekiwana przez mieszkańców, 
pacjentów i personel szpitala inwestycja.

Komfort jazdy 
zostanie zwiększony

Czytaj str. 4

Wójt Gminy Belsk Duży - 
Władysław Piątkowski uczest-
niczył w podpisaniu umowy na 
przebudowę drogi powiatowej 
Sadków-Lewiczyn na odcinku 
od Grotowa do Lewiczyna o 
długości prawie 2,5 kilometra. 
Inwestycja będzie współfinan-
sowana przez naszą Gminę

W środę, 13 lipca 2022 roku 
w siedzibie Starostwa Powia-
towego w Grójcu parafowano 
umowę na przebudowę dro-
gi powiatowej znajdującej się 
na terenie Gminy Belsk Duży. 
Jest to pierwszy etap inwesty-
cji, która planowana jest na lata 
2022/2023. 

Za nami
 jubileuszowa 10. 

SpłyWarka
23 lipca w sobotę odbyło się 

długo wyczekiwane wydarzenie – 
X Ogólnopolski Festiwal Piosenki 
Turystycznej „SpłyWarka”. Pierw-
sza część Festiwalu odbyła się w 
Centrum Edukacyjno-Muzealnym 
przy Muzeum im. Kazimierza Pu-
łaskiego. 

Czytaj str. 8
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Nie miał uprawnień, postanowił uciec 
przed policyjną kontrolą

Grójeccy policjanci za-
trzymali po pościgu 31-let-
niego kierowcę, który wcze-
śniej próbował uniknąć 
kontroli drogowej, ucie-
kając przed funkcjonariu-
szami oplem. Okazało się, 
że nie miał uprawnień do 
kierowania. Teraz grozi mu 
kara do 5 lat pozbawienia 
wolności i zakaz prowadze-
nia pojazdów.

Wczoraj policjanci ruchu dro-
gowego z Grójca podczas służ-
by na terenie powiatu zauważyli 
osobowego opla. Funkcjonariusze 
postanowili zatrzymać go do kon-
troli drogowej, jednak mężczyzna 
siedzący za kierownicą na widok 
mundurowych przyspieszył i za-
czął uciekać.

31-latek jadąc ulicami Grójca 
nie reagował na nadawane przez 
policjantów sygnały świetlne i 
dźwiękowe nakazujące zatrzyma-

nie się. Podczas nieudolnej próby 
uniknięcia spotkania ze stróżami 
prawa kierowca opla zignorował 
szereg obowiązujących przepisów, 
a swoim skrajnie nieodpowiedzial-
nym i niebezpiecznym zachowa-
niem, stworzył realne zagrożenie 
dla bezpieczeństwa swojego oraz 
innych uczestników ruchu drogo-
wego.

Mężczyzna został zatrzymany, 
kiedy uderzył w słupek reklamo-
wy. Okazało się, że powodem jego 

ucieczki był brak uprawnień do 
kierowania i strach przed konse-
kwencjami. Zatrzymanemu grozi 
teraz kara do 5 lat pozbawienia 
wolności oraz zakaz prowadzenia 
wszelkich pojazdów. Uciekinier 
nie uniknie również kary za szereg 
wykroczeń, które popełnił podczas 
swojej niebezpiecznej jazdy, w tym 
spowodowanie kolizji drogowej.

nadkom. Agnieszka Wójcik

KPP Grójec

Do tej pory nasi chłopcy grali 
jedynie w sparingach. Artur znalazł 
się w dwunastce która już 30 lipca 
rozpocznie zmagania w Mistrzo-
stwach Europy. Dywizji A w Turcji 
w kategorii wiekowej U-18.

Artur pierwsze koszykarskie  
kroki stawiał w starej sali grójec-
kiej dwójki choć uczęszczał do 
szkoły nr 1. Zaczynał z rocznikiem 
2003 u trenera Mirosława Andry-
chowicza. Indywidualnie trenował 
z trenerem Ireneuszem Juraszew-
skim a trenerem jego rocznika 
(2004) był Dariusz Fijałkowski. Ze 
swoją drużyną  zdobywał wielo-
krotnie Mistrzostwo Mazowsza a 
grając wspólnie z ekipą Piotrówki 
Radom zajął piąte miejsce w Pol-
sce w kategorii wiekowej U-14.

W kategorii U-16 awansował z 

ARTUR NIEMIEC 
pierwszym wychowankiem MKS Grójec,
 który zagra w oficjalnym meczu reprezentacji Polski

MKS Grójec do ćwierćfinału Mi-
strzostw Polski (trener Mirosław 
Andrychowicz). Po zakończeniu 
nauki w gimnazjum został wypo-
życzony do MKS Pruszków gdzie 
pod okiem trenera Wojciecha 
Rogowskiego zdobył Mistrzostwo 
Polski w koszykówce 3x3. W tym 
rodzaju basketu reprezentował 
Polskę w Mistrzostwach Europy.

Od roku jest uczniem NLO 
SMS Władysławowo i zawodni-
kiem Trefla Sopot.

Dziś Artur ma 207 cm wzrostu  
i przechodzi do historii grójec-
kiej koszykówki. Wiele lat pracy i 
ogromne samozaparcie sprawiło iż 
chłopiec stawia ogromny krok w 
swojej koszykarskiej karierze.

źródło: Grójecka Koszykówka
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Komfort jazdy 
zostanie zwiększony

Wójt Gminy Belsk Duży - 
Władysław Piątkowski uczest-
niczył w podpisaniu umowy na 
przebudowę drogi powiatowej 
Sadków-Lewiczyn na odcinku 
od Grotowa do Lewiczyna o 
długości prawie 2,5 kilometra. 
Inwestycja będzie współfinanso-
wana przez naszą Gminę

W środę, 13 lipca 2022 roku 
w siedzibie Starostwa Powia-
towego w Grójcu parafowano 
umowę na przebudowę drogi 
powiatowej znajdującej się na 
terenie Gminy Belsk Duży. Jest 
to pierwszy etap inwestycji, 
która planowana jest na lata 
2022/2023. 

Gmina Belsk Duży przekaza-
ła już dofinansowanie w formie 
pomocy rzeczowej na budowę 
tej drogi. Koszt dokumentacji 
wyniósł 129 624,00 złote.

Wykonawcą przebudowy 
drogi jest firma Star Budowa 
ze Starachowic. Umowę z wy-
konawcą podpisali przedstawi-

ciele Starostwa Powiatowego. 
Oprócz pieniędzy przekaza-
nych na dokumentację Gmina 
Belsk Duży będzie współfinan-
sować zadanie.

Dzięki dobrej współpracy 
z Samorządem Województwa 
Mazowieckiego i radnym Lesz-
kiem Przybytniakiem pozyska-
no dofinansowanie w kwocie 
4 milionów złotych. Inwestycję 
wesprą również środki z Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg w 
wysokości 2,7 miliona złotych. 
Swoją cegiełkę dokłada także 

Gmina Belsk Duży.
Droga powiatowa relacji 

Sadków - Lewiczyn jest jedną z 
najbardziej uczęszczanych dróg 
w tej części Mazowsza. Łączy 
ona drogi wojewódzkie nr 725 
i 728 z krajową S7.

Realizację przebudowy dro-
gi wykonawca ma rozpocząć 
już wkrótce. W związku z tym 
możliwe będą utrudnienia w 
przejeździe dla mieszkańców 
między Lewiczynem, a Bel-
skiem Dużym.

Urząd Gminy w Belsku Dużym

Dla młodego pokolenia Bodzewa
Czas na podsumowanie zreali-

zowanych przez Koło Gospodyń 
Wiejskich “Pasja i Sad” z Bodzewa 
w ostatnim czasie projektów.

KGW z Bodzewa wystąpiło z 
inicjatywą budowy placu zabaw 
dla dzieci z ich miejscowości. 
Dzięki uzyskanej dotacji z Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa “Pasja i Sad” zakupiło i 
złożyło domek. Dzięki pieniądzom 
uzyskanym od Fundacji “Koalicja 
dla Młodych” postawiono nato-
miast ściankę wspinaczkową. Na 
placu zabaw stanęła także wy-
konana przez mieszkańców wsi 
huśtawka wagowa oraz palenisko 
ogrodowe. – Dziękujemy bardzo 
za przyznane Nam dotacje oraz 
mieszkańcom, którzy osobiście 
pomogli w budowie placu zabaw 
– napisano na fan page KGW na 
Facebooku.

Przypomnijmy, że Koło Go-
spodyń Wiejskich „Pasja i Sad” 
otrzymało dotację w programie 
Działaj Lokalnie od Fundacji Ko-

alicja dla Młodych w wysokości 
6000 złotych na zadanie “Wszyst-
kie dzieci nasze są”. Gmina Belsk 
Duży na realizację zadań jako 
partner przeznaczyła 25 000 zło-
tych, zaś operator programu doło-
żył kolejne 10 000 złotych. Oprócz 

Pań z Bodzewa dofinansowania 
otrzymały: Stowarzyszenie Aktyw-
ni dla Belska, Łęczeszyckie Stowa-
rzyszenie Wędkarskie, OSP Wola 
Łęczeszycka, KGW “Na Obcasach” 
oraz KGW z Łeczeszyc.

Urząd Gminy w Belsku Dużym
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W miejscowości Lipie w Gminie 
Błędów 17.07 b.r. podczas odpustu 
ku czci Matki Bożej Szkaplerznej z 
uroczystą procesją wokół kościoła 
odbył się Piknik Rodzinny promu-
jący zdrowy tryb życia. 

Na świeżym powietrzu można 
było spędzić miło czas przy dźwię-
kach muzyki i potańczyć na de-
chach jak za dawnych lat.

Dla dzieci w tym czasie były 
dostępne za darmo dwie dmucha-
ne zjeżdżalnie i zabawy z anima-
torkami.

Koncert przygotowany przez p. 
Macieja Marczaka zagrało 20-dzie-
stu gitarzystów – młodzież i doro-
śli, którzy biorą udział w lekcjach 
gry na gitarze współfinansowa-
nych przez Urząd Gminy Błędów.

Jak co roku koncertowała Or-
kiestra Dęta OSP Lipie pod batu-
tą dh. Ryszarda Sygnarka. Zespół 
Osób Pozytywnie Zakręconych z 
Lipia prowadzony przez p. Dariu-
sza Bachowicza zaprosił wszyst-
kich do wspólnego śpiewania zna-
nych i lubianych przebojów.

Tradycyjnie strażacy przygoto-
wali loterię fantową z atrakcyjnymi 
nagrodami.

W cieniu romantycznej alei 
drzew do Machnatki odbywały się 
przejażdżki wozem konnym przy 
muzyce z akordeonu.

Koło Gospodyń Wiejskich 
MANCHATAN z Machnatki-Par-
celi przygotowało na swoim sto-
isku coś miłego dla podniebienia, 

czyli pyszne potrawy regionalne i 
zajęło się organizacją całego Pikni-
ku wraz z OSP Lipie.

Dostępna dla zwiedzających 
bywała wystawa historyczna na 
starej plebani przygotowana przez 
Stowarzyszenie Bezbłędna Gmina 
Błędów.

Dzień zakończył się uroczy-
stym Koncertem Uwielbienia w 
wykonaniu Scholi Cordis i Scholi 

 Piknik Rodzinny w Lipiu

z Błędowa.
Dziękujemy za współpracę 

Wójtowi Gminy Błędów p. Miro-
sławowi Jakubczakowi, Komisji 
Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych w Gminie Błędów 
za współfinansowanie i lokalnym 
przedsiębiorcom za wsparcie fi-
nansowe w organizacji Pikniku 
Rodzinnego.  

Organizatorzy. 

Bądźmy bezpieczni w wakacje

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez 
Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Jarosława Nowosiel-
skiego dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu województwa mazo-
wieckiego. Konkurs pn. "BĄDŹMY BEZPIECZNI W WAKACJE" ma na celu popu-
laryzację bezpiecznych zachowań podczas letniego wypoczynku.

Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 16 sierpnia 2022 roku (liczy się data 
stempla pocztowego). Na zwycięzców czekają wyjątkowe nagrody! Więcej in-
formacji znajdą Państwo w Regulaminie Konkursu, który zamieszczony jest 
poniżej: https://www.gov.pl/web/kppsp-grojec/badzmy-bezpieczni-w-wakacje

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu
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Święto Policji w grójeckiej komendzie

W czwartek 21 lipca br. 
w Grójcu odbyły się powia-
towe obchody Święta Po-
licji. Podczas uroczystego 
apelu, który odbył się przed 
Komendą Powiatową Po-
licji w Grójcu, funkcjona-
riusze otrzymali awanse na 
wyższe stopnie służbowe. 
Uroczystość obchodów 103. 
rocznicy powołania Poli-
cji Państwowej zaszczycili 
swoją obecnością przed-
stawiciele władz lokalnych 
oraz służb mundurowych.

W obchodach policyjnego 
święta uczestniczyli przedstawi-
ciele władz samorządowych. Był 
wśród nich m.in. Pan Krzysz-
tof Ambroziak Starosta Powia-
tu Grójeckiego oraz Pan Leszek 
Przybytniak Radny Sejmiku Wo-
jewództwa Mazowieckiego. Nie 
zabrakło również komendantów 
oraz przedstawicieli służb mun-
durowych – m.in. Wojska Pol-
skiego, Państwowej Straży Po-
żarnej, Straży Granicznej, Służby 
Więziennej i ITD oraz zaproszo-
nych gości.

24 lipca 2022 r. minie 103. 
rocznica utworzenia Policji 
Państwowej. Powiatowe obcho-
dy Święta Policji rozpoczęły się 
21 lipca br. Poprzedziła je msza 
święta odprawiona w Kościele 
Parafialnym pw. Miłosierdzia 
Bożego w Grójcu przez Księdza 
Roberta Zalewskiego Kapelana 
Grójeckiej Policji oraz probosz-
cza parafii Księdza Mirosława 
Lewaszkiewicza. Następnie o 
godzinie 12.00 na placu przed 
budynkiem grójeckiej komendy 
rozpoczął się uroczysty apel. Na 
początku, Komendant Powia-
towy Policji w Grójcu podinsp. 
Wojciech Bednarski odebrał mel-
dunek od dowódcy uroczystości. 
Następnie przywitał gości, a w 
swoim przemówieniu podkreślił 
profesjonalizm i zaangażowanie 

w służbę grójeckich policjantów, 
wskazując na konieczność po-
stępowania przez podległych mu 
funkcjonariuszy zgodnie z pra-
wem, zasadami etyki zawodowej 
i poszanowania drugiego czło-
wieka. Komendant podkreślił, że 
dzisiaj być policjantem to powód 
do dumy, to zaszczyt nosić mun-
dur. Przekazał wyrazy uznania 
dla swoich podwładnych, któ-
rym życzył wiele radości i satys-
fakcji ze służby oraz sukcesów 
zarówno w życiu zawodowym, 
jak i prywatnym. Komendant 
złożył również życzenia wszelkiej 
pomyślności dla Rodzin Policyj-
nych.

Najważniejszą częścią uro-
czystości było wręczenie awan-
sów i odznaczeń. Akty mianowa-
nia na wyższe stopnie policyjne 
z rąk Komendanta Powiatowego 
Policji w Grójcu odebrało 87 
funkcjonariuszy. W powie-
cie grójeckim awans w stopniu 
otrzymało - 2 funkcjonariuszy w 
korpusie oficerów starszych oraz 
2 w korpusie oficerów młod-
szych, 24 w korpusie aspirantów, 
39 w korpusie podoficerów i 20 
w korpusie szeregowych. W kor-
pusie oficerów starszych na sto-
pień mł. insp. mianowany został 
Komendant Powiatowy Policji w 
Grójcu podinsp. Wojciech Bed-
narski, a wręczenie aktu mia-
nowania odbędzie się w trakcie 
wojewódzkich obchodów Święta 
Policji.

Zgodnie z decyzjami Prezy-
dium Zarządu Głównego Nieza-
leżnego Samorządnego Związ-
ku Zawodowego Policjantów 4 
funkcjonariuszy, w tym Komen-
danta Powiatowego Policji w 
Grójcu odznaczono honorowy-
mi medalami za zaangażowanie 
i zasługi w realizację działalności 
statutowej związków zawodo-
wych.  

nadkom. Agnieszka Wójcik
KPP Grójec
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Oddział wewnętrzny zostanie wyremontowany!

Po prawie 50 latach funkcjonowania szpitala, grójecka interna doczekała się gruntownej przebudowy. Pierwsze prace budowlane ruszą we wrze-
śniu 2022 roku. Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego to najbardziej wyczekiwana 
przez mieszkańców, pacjentów i personel szpitala inwestycja.

Wieloletnie zaniedbania 
remontowo-budowlane w 
grójeckim szpitalu wynika-
ły głównie z braku środków 
finansowych. Jednak dzięki 
zaangażowaniu Zarządu Po-
wiatu oraz lokalnych samo-
rządowców w najbliższym 
czasie to się zmieni. 

Dodatkowo oprócz od-
działu internistycznego, prze-
budowane zostaną też drogi, 
parkingi oraz chodniki wokół 
szpitala. Całość inwestycji bę-
dzie prowadzona równolegle 
z dwoma innymi prowadzo-
nymi inwestycjami, tj. termo-
modernizacją budynku głów-
nego szpitala i przebudową 
bloku operacyjnego.  

Wszystkie inwestycje na 
terenie Powiatowego Cen-
trum Medycznego realizowa-
ne są przez Powiat Grójecki. 

Grójecki szpital nigdy 
jeszcze nie przechodził takiej 

modernizacji. Zamiany zapo-
czątkowała budowa Szpital-
nego Oddziału Ratunkowego. 
Oficjalnie SOR z kontraktem 
z NFZ rozpoczął pełne funk-
cjonowanie od maja 2022 
r, dając nowe możliwości i 
zasady obsługi pacjentów. 
Obecnie jest to jeden z naj-
nowocześniejszych tego typu 
oddziałów w Polsce. Budowa 
kosztowała prawie 16 mln zł.

13 lipca 2022 r. Starosta 
Grójecki podpisał umowę na 
realizację przebudowy Od-
działu Chorób Wewnętrznych 
z pododdziałem Intensyw-
nego Nadzoru Kardiologicz-
nego oraz przebudowę dróg 
manewrowych, parkingów i 
chodników na terenie Powia-
towego Centrum Medycz-
nego w Grójcu. Inwestycja 
ta, to tak naprawdę dwie od-
dzielne przebudowy. Prze-
budowa Oddziału Chorób 
Wewnętrznych to jeden z 

najważniejszych remontów w 
szpitalu ostatnich lat. Dzięki 
dobrej współpracy z Lesze-
kiem Przybytniakiem - Rad-
nym Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego udało się po-
zyskać dofinansowanie z Sa-
morządu Wojewódzka Mazo-
wieckiego w wysokości 4 mln 
zł, co pozwoli zrealizować ten 
ważny dla mieszkańców po-
wiatu projekt.

Przebudowa Oddzia-
łu Wewnętrznego obejmie 
prace budowlane polegające 
na  wymianie całej instalacji 
wodno-kanalizacyjnej oraz 
elektrycznej. Przebudowane 
zostaną gabinety zabiego-
we, pokoje pacjentów oraz 
wszystkie pozostałe pomiesz-
czenia. Zamontowane zostaną 
nowe urządzenia grzewcze, 
wentylacyjne oraz klimatyza-
cja. Oddział zostanie przysto-
sowany do nowy standardów. 

Zarząd Powiatu Grójeckiego z wotum zaufania i absolutorium!
We wtorek 27 lipca odbyła 

się sesja Rady Powiatu Gró-
jeckiego. W porządku obrad 
znalazły się uchwały w spra-
wie udzielenia Zarządowi 
Powiatu Grójeckiego wotum 
zaufania i absolutorium z wy-
konania budżetu za 2021 rok! 
Rada Powiatu dużą większo-
ścią głosów (17 głosów ZA, 
1 przeciw i 1 wstrzymujący 
się) zdecydowała o udziele-
niu absolutorium oraz wotum 
zaufania dla Zarządu Powiatu 
w składzie: Starosta - Krzysz-
tof Ambroziak, Wicestarosta-  
Jolanta Sitarek, Członkowie 
– Marzena Kołacz-Rosołow-
ska, Paweł Siennicki, Andrzej 
Zaręba.



Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl

Za nami jubileuszowa 10. SpłyWarka

23 lipca w sobotę odbyło się długo 
wyczekiwane wydarzenie – X Ogólno-
polski Festiwal Piosenki Turystycznej 
„SpłyWarka”. Pierwsza część Festiwalu 
odbyła się w Centrum Edukacyjno-Mu-
zealnym przy Muzeum im. Kazimierza 
Pułaskiego. Od godz. 9:30 na miejscu 
pojawiły się zespoły i soliści gotowi 
zaprezentować swoją twórczość przed 
Jury i powalczyć o nagrody i statuetkę 
Grand Prix. Choć wszystkim zależało 
na zajęciu jak najwyższego miejsca, to 
atmosfera przed konkursem nie wska-
zywała na jakąkolwiek rywalizację. Dla 
niektórych był to moment poznania no-
wych, ciekawych osób, dla innych długo 
wyczekiwane spotkanie ze znanymi już 
twórcami – jedno jest pewne – muzycy, 
którzy spotkali się w Warce razem stwo-
rzyli wspaniałe grono reprezentujące 
jeden nurt muzyczny, jednak w różnych 
odsłonach.

Konkurs piosenki będący pierwszą 
częścią “SpłyWarki” otworzyli dyrek-
tor Muzeum im. K. Pułaskiego Iwona 
Stefaniak oraz dyrektor Gminnej In-
stytucji Kultury “Dworek na Długiej” 
Andrzej Zaręba. Komisja konkursowa 
w składzie: Jerzy Krużel (przewod-
niczący), Maciej Służała oraz Adrian 
Szary otrzymała duże i trudne wyzwa-
nie, aby ocenić wykonawców i wydać 
werdykt. W konkursie wzięło udział 
9 zespołów i 2 solistów: Bez Zgrzytu 
(Milanówek), Igły i liście (Piaseczno), 
Mariusz Dekiel (Kielce), Maryleen 
(Kędzierzyn-Koźle), Pod Prąd (Wło-
cławek), Vis a Vis (Nowy Sącz), Z dna 
szuflady – Krzysztof Grzela (Siemia-
nowice Śląskie), Zbigniew Żuk (Brwil-
no), Peron Wędrowny ( Tupadły, gmi-
na Inowrocław), Sweterek (Warszawa), 
TRIOdoKWARTETU (Milanówek). 
Każdy z wykonawców zaprezentował 
po dwa lub trzy utwory w zależności 
od życzenia Komisji. Choć konkurs 
skupiał w sobie piosenkę poetycką i 
turystyczną, to każdy z wykonawców 
reprezentował własny, oryginalny styl 
muzyczny i przekazał Jurorom oraz 
publiczności własną, za każdym razem 
niezwykle ciekawą muzyczną drogę.

Po zakończeniu przesłuchań kon-
kursowych obyły się obrady Jury. 
Długie, niełatwe, bogate w wiele cie-
kawych wniosków… Udało się jednak 
wybrać zwycięzców, przyznać wyróż-
nienia, a także zauważyć w każdym 
zespole coś wyjątkowego. Ogłoszenie 

wyników odbyło się na Kempingu nad 
Pilicą, gdzie miała miejsce druga część 
wydarzenia.

O godz. 17 nastąpiło oficjalne 
otwarcie X Ogólnopolskiego Festiwa-
lu Piosenki Turystycznej „SpłyWarka” 
przez Organizatorów: Andrzeja Zarę-
bę – dyrektora „Dworku na Długiej” 
oraz dwóch lokalnych artystów - Lesz-
ka Owczarczyka i Dariusza Rączkę.

Zaraz po otwarciu nastąpiło wycze-
kiwane przez wszystkich ogłoszenie wy-
ników konkursu – Organizatorzy oraz 
Jury przedstawili werdykt:

• Nagroda Grand Prix – zespół 
Peron Wędrowny (nagroda finansowa 
ufundowana przez Agroturystykę nad 
Jeziorem „NIEBO DO WYNAJĘCIA” 
– KLONDAIK oraz niezwykle orygi-
nalna statuetka, której twórcą jest wa-
recki artysta Jacek Matlakowski)

• I miejsce – zespół Maryleen (na-
groda finansowa ufundowana przez 
firmę DELTIMA)

• II miejsce – zespół TRIOdo-
KWARTETU (nagroda finansowa 
ufundowana przez firmę TERMO-
PLAST Drzwi Okna Bramy)

• III miejsce – zespół Bez Zgrzy-
tu (nagroda finansowa ufundowana 
przez firmę TRANS-MED Dariusz 
Witkowski)

• wyróżnienie za sprawne zespoło-
we granie – zespół Pod Prąd

• wyróżnienie za czarowanie sło-
wem – Zbigniew Żuk

• wyróżnienie za pozostawione w 
pamięci ślady – duet Vis a Vis

 Jury zwróciło uwagę na wszystkie 
występujące w konkursie zespoły i za-
uważyło coś szczególnego w każdym z 
nich:

• duży potencjał zespołowy do wy-
korzystania – zespół Igły i Liście

• aktualność poruszanych tema-
tów – zespół Mariusza Dekiela

• wyraźny postęp w rozwoju ze-
społu – zespół Sweterek

• podtrzymanie tradycji balla-
dy bardowskiej – Z dna szuflady – 
Krzysztof Grzela

W momencie ogłoszenia wyników 
załamała się pogoda, zerwał się silny 
wiatr, przez co pod znakiem zapytania 
stanęły prezentacje laureatów konkur-
su. Finalnie zaprezentowali się tylko 
zdobywcy nagrody Grand Prix – ze-
spół Peron Wędrowny, który zaraz po 
swoim występie został zaproszony do 

udziału w kolejnej edycji „SpłyWarki” 
w 2023 roku, aby mogli wystąpić z peł-
nowymiarowym koncertem.

Zaraz po koncercie odbył się 
„Spływ na Byle Czym”. Wzdłuż nowej 
wareckiej plaży zaprezentowała się tyl-
ko jedna drużyna. Po Pilicy przepłynął 
efektowny „Pociąg do Lwowa”. Był on 
jednocześnie zapowiedzią nowej re-
stauracji, która niebawem zostanie 
otwarta przy ul. Niemojewskiej. Jest 
to inicjatywa przebywających w Warce 
Ukrainek wsparta przez mieszkankę 
Warki będącą pochodzenia ukraiń-
skiego. Będzie tam można zakupić 
prawdziwą lwowską kawę a także tra-
dycyjne ukraińskie produkty i specjały.

Po „Spływie na Byle Czym” pogo-
da nieco się ustabilizowała, burzowe 
chmury odeszły zostawiając za sobą 
przyjemny po upalnym dniu chłód.

W końcu przyszedł czas na wy-
czekiwane koncerty wieczorne. Na 
początek na scenie pojawił się Roman 
Tkaczyk – solista z Mikołajek, któ-
ry podczas konkursu „SpłyWarka” w 
2021 roku zdobył najwyższą nagrodę 
Grand Prix. Jego twórczość idealnie 
wpisywała się w turystyczny, nadpilic-
ki klimat.

Na zakończenie X. „SpłyWarki” 
odbył się koncert Roberta Kasprzyc-
kiego z zespołem. Wyjątkowe teksty, 
kunszt muzyczny oraz sielski klimat to 
połączenie idealne. Podczas koncertu 
można było poczuć się jak w niebie… 
w "Niebie do wynajęcia".

Z niecierpliwością czekamy na ko-
lejny rok i ponowne letnie spotkanie 
z piosenką turystyczną. Mamy także 
nadzieję na odkrycie kolejnych cieka-
wych zespołów oraz spotkanie z tymi, 
którzy wzięli udział w dotychczaso-
wych edycjach konkursu.

Organizatorzy:
• Samorząd Warki
• Gminna Instytucja Kultury 

„Dworek na Długiej”
• Leszek Owczarczyk
• Dariusz Rączka
Współorganizatorzy:
• Samorząd Województwa Mazo-

wieckiego
• Powiat Grójecki
• Muzeum im. Kazimierza Puła-

skiego w Warce
• Kemping nad Pilicą w Warce
Patronat Honorowy:
• Marszałek Województwa Mazo-

wieckiego – Adam Struzik
• Starosta Grójecki – Krzysztof 

Ambroziak
• Burmistrz Warki – Dariusz Gizka
Patronat Medialny:
• Radio dla Ciebie
• Radio Ostrowiec
• Echo Dnia
• Jabłonka
• Nowe Dni
• Kurier Warecki
• www.warka24.pl
• www.gminawarka.pl
• www.grojeckie24.pl
• www.tv.warka.pl
Sponsorzy:

• Samorząd Warki
• Gminna Instytucja Kultury 

„Dworek na Długiej”
• Samorząd Województwa Mazo-

wieckiego
• Starostwo Powiatowe w Grójcu
• Agroturystyka nad jeziorem 

NIEBO DO WYNAJĘCIA
• DELTIMA
• TERMOPLAST – Okna Drzwi 

Bramy
• TRANS-MED – Dariusz Wit-

kowski
• DEWELOPER Janusz Lipka
• Grupa Żywiec S.A. – Browar w 

Warce
• STAŃCZYK - Nauka Jazdy
• Usługi Budowlane – Zbisław Za-

torski
• KLONDAIK HOTEL CORNER
• Browar Rzemieślniczy BRO-

WARKA
•ADDESIGNER.PL – Adam Ku-

rowski
• Centrum Medyczne VINEA
• FAGOBRUK
• M-WET Gabinet Weterynaryjny
• Serwis samochodowy PRIMA-

-AUTO
• Przychodnia PRIMA-MED
• JABŁKA GRÓJECKIE
• Tuszyński – Miody z tradycjami
• NASZA TŁOCZNIA – Konary
• TWÓJ OWOC
• SERWIS OPON – Robert Sikor-

ski
• CEMTEX Hurtownia Materia-

łów Budowlanych
• Sklep Wędkarski AMIK
• Zakład Usług Komunalnych w 

Warce Sp. z o.o.
• PLASTUSIOWO AGAT OFFICE
• PC MAGIK
Wydarzenie było współfinanso-

wane przez Samorząd Województwa 
Mazowieckiego. 

Organizatorzy kierują serdeczne 
podziękowania do Sponsorów i Part-
nerów, Komisji Konkursowej, zespo-
łów biorących udział w konkursie oraz 
wszystkich obecnych podczas X Ogól-
nopolskiego Festiwalu Piosenki Tury-
stycznej „SpłyWarka”. Do zobaczenia 
za rok!

Dworek na Długiej



Twoja reklama w Nowych Dniach - reklama@nowedni.pl

Sprzedam działkę 
w całości 5500 m kw. Grójec ul. Piłsudskiego 

naprzeciwko starostwa, ziemia pod bloki 
lub market z dużym parkingiem.

Kontakt: 

796 164 825

Crossbooking w Sułkowicach

Na placu zabaw obok szkoły 
podstawowej w Sułkowicach sta-
nęła biblioteczka plenerowa. Jest 
to zasługa Klubu Seniora „Spo-
tkajmy się” w Sułkowicach, który 
we współpracy ze Stowarzysze-
niem Przyjaciół Gminy Chynów 
otrzymał dofinansowanie projektu 
„Wtorkowe spotkania międzypo-
koleniowe” w ramach programu 
„UTW-Seniorzy w akcji” organi-
zowanego przez Polsko-Amery-
kańską Fundację Wolności i Towa-
rzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.

Dzięki dofinansowaniu orga-
nizowane są już od kilku miesięcy 
„Wtorkowe Spotkania Między-
pokoleniowe” dla dzieci w Szkole 
Podstawowej w Sułkowicach, pod-
czas których czytane są opowia-
dania oraz prowadzone zajęcia z 
rękodzieła.

Pojawienie się biblioteczki 
miało miejsce podczas trwające-
go Tygodnia Bibliotek, który w 

dniu 8 maja został zapoczątkowa-
ny Dniem Bibliotekarza. Oficjalne 
otwarcie nastąpiło w dniu 29 maja 
2022 o godz. 11. Tego dnia odbyły 
się również plenerowe warsztaty 
malarskie, a w późniejszych termi-
nach inne aktywności związane z 
czytelnictwem.

„Mamy nadzieję, że biblioteka 
plenerowa będzie ciekawym miej-
scem do spotkań z książką” – mó-
wią członkowie Stowarzyszenia 
Przyjaciół Gminy Chynów.

Już teraz można podzielić się 
przeczytanymi książkami oraz 
grami planszowymi zostawiając je 
w sułkowickiej czytelni codziennie 
w godzinach otwarcia placu zabaw 
tj. 8-21.

Biblioteczka powoli się zapeł-
nia, więc Klub Seniora serdecznie 
zaprasza już teraz do wypożycza-
nia pierwszych publikacji.



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



Gabinet Fizjoterapii w Belsku Du-
żym od stycznia 2021 prowadzi dzia-
łalność jako Centrum Medyczne AXIS. 
Świadczenia udzielane w placówce 
mają na celu utrzymanie zdrowia, pro-
filaktykę i diagnostykę schorzeń oraz 
rozpoznanie chorób i ich leczenie, a 
także usprawnianie i leczenie bólu. 
Centrum Medyczne dysponuje nowo-
czesnym zapleczem diagnostycznym i 
zabiegowym zapewniając:

– rehabilitację, 
- wizyty umawiane na konkretną 

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

mowej
-iniekcje dostawowe przeciwbólowe 

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

dyczną, diabetologiczną, endokrynolo-
giczną, osteopatyczną. 

- profesjonalną i miłą obsługę

Wizytówką placówki nadal po-
zostaje rehabilitacja, a rozszerzenie 
działalności umożliwi  pacjentom  do-
stęp do specjalistów i diagnostyki w 
jednym miejscu. Mocną propozycją 
w ofercie są genowe testy nietoleran-
cji pokarmowej. 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 cho-
rób 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 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

Mikroplastik – gigaproblem. 
Oto, dlaczego niewielkie odpady 

zagrażają przyrodzie
Każdego roku na świecie pro-

dukuje się ponad 380 milionów ton 
plastiku. Niestety, znaczna część od-
padów z tego surowca trafia do śro-
dowiska naturalnego – do mórz czy 
oceanów. Tam tworzą się dryfujące 
śmieciowiska. Jednym z nich jest pra-
wie pięciokrotnie większa od Polski 
Wielka Pacyficzna Plama Śmieci, 
która przyczynia się do powstawania 
mikroplastiku i zatruwania zwierząt 
oraz… ludzi.

Świat nauki podejmuje działa-
nia, które mają na celu ograniczenie 
wpływu plastiku na życie zwierząt 
oraz ludzi. Badacze z Uniwersytetu 
Syczuańskiego w Chinach pracu-
ją nad minirobotami, które mają 
usuwać niebezpieczny mikroplastik 
z oceanów. Już teraz urządzenia, 
przypominające kształtem małe 
ryby, potrafią skuteczne pochłaniać 
plastik w płytkiej wodzie. Aktualnie 
zespół naukowców skupia się na 
ulepszeniu tej technologii. Pozwoli 
to efektywnie działać robotom na 
większych głębokościach, a także 
na bieżące przekazywanie przez nie 
informacji potrzebnych do analizy 
stanu zanieczyszczenia wód.

Dlaczego mikroplastik jest tak 
niebezpieczny?

Mikroplastik to drobiny nie-
wielkich rozmiarów, które powstają 
na skutek rozpadu tworzyw sztucz-
nych. Najmniejsze fragmenty są 
niewidoczne dla ludzkiego oka – 
mają zaledwie 1 mikrometr (0,0001 
cm). Niestety również te substancje 
trafiają do sieci pokarmowej – są 
spożywane przez zwierzęta, a w 
efekcie tego pojawiają się także na 
naszych talerzach.

– Eliminacja mikroplastiku ze 
środowiska naturalnego to wielkie 
wyzwanie dla ludzkości, bez które-
go nie uratujemy ekosystemu. Tego 
rodzaju odpady z jednej strony są 
niezwykle groźne dla organizmów 
żywych, a z drugiej zaś trudne do 
usunięcia tradycyjnym metodami. 
Wykorzystanie najnowocześniej-
szych technologii to kierunek dzia-
łania, który będzie uzupełniany in-
nymi rozwiązaniami. Jednym z nich 
jest wykorzystanie „superrobaka”, 
czyli gatunku chrząszcza, który, co 
ostatnio odkryli naukowcy, z powo-
dzeniem trawi polistyren – mówi 
Felice Scoccimarro, prezes spółki 
Amest Otwock, działającej w bran-
ży gospodarowania odpadami.

Naukowcy od lat dostrzegają 
mikroplastik też w ciele człowieka. 
Badania wykazały jego obecność 
m.in. w płucach, jelitach, łożysku 
czy nawet w mózgu. Natomiast ze-

spół z Vrije Universiteit w Amster-
damie – jako pierwszy – odkrył ją w 
niektórych próbkach krwi. Wykryte 
tworzywa to PET (używany do pro-
dukcji butelek), polistyren (powsta-
ją z niego np. pojemniki jednora-
zowe na żywność) oraz polietylen 
(wykorzystywany do produkcji to-
reb na zakupy).

Szkodliwe fragmenty plastiku są 
już niemal wszędzie, od gleb i wód 
gruntowych, przez lodowce, aż po 
górskie szczyty i oceany. Skalę pro-
blemu oddaje dryfująca po Oceanie 
Spokojnym „wyspa” odpadów z 
tworzyw sztucznych. Powierzchnia 
Wielkiej Pacyficznej Plamy Śmieci 
to aż 1,6 mln km2, co stanowi nie-
mal pięciokrotność obszaru nasze-
go kraju. Plastik tam zgromadzony 
jest konsumowany przez żywe or-
ganizmy. Elementy niemożliwe do 
strawienia przez zwierzęta blokują 
ich układ pokarmowy, w konse-
kwencji powodując śmierć.

Równie ważna profilaktyka
Odpady w oceanach nie poja-

wiają się znikąd, a w dużej mierze 
za ten stan rzeczy odpowiada czło-
wiek. Podobnie jak w akwenach, 
również w lasach i parkach znajdują 
śmieci z plastiku, które ulegają dłu-
gotrwałemu procesowi rozkładu. 
Niekontrolowane procesy uniesz-
kodliwiania, powstawanie nielegal-
nych dzikich wysypisk, sprzyjają 
przedostawaniu się mikroplastiku 
do przyrody. Tam z kolei może on 
być spożywany przez okoliczną dzi-
ką zwierzynę i przenikać do organi-
zmów żywych.

– Jednym ze skutków nie-
prawidłowego postępowania z 
tworzywami sztucznymi jest ich 
przedostawanie się do środowiska 
naturalnego. Te odpady, które nie 
trafiają do podmiotów zajmujących 
się ich profesjonalnym unieszkodli-
wianiem, pozostają w ekosystemie. 
A z tego rodzaju zanieczyszczeniem 
niezwykle trudno się uporać. Dlate-
go lepiej zapobiegać niż leczyć, cho-
ciażby właściwie segregując odpady 
i wyrzucając je w odpowiednich 
miejscach – podsumowuje Felice 
Scoccimarro.
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