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Hala GOSiR gościła zawodników sztuk walki
Za nami Mistrzostwa Pol-

ski federacji Universal Figh-
ting Rules w sportach walki. 
Odbyły się one w sobotę 15 
października w belskiej hali 
Gminnego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji. 

W kilkudziesięciu walkach 
wystąpiło blisko 190 zawodni-
ków i zawodniczek z dwudzie-
stu jeden klubów z całej Polski. 
Swoich reprezentantów miały 
kluby z Torunia, Ełku, Łodzi, 
Warszawy, Siemiatycz, Wodzi-
sławia Śląskiego, Białej Podla-
skiej, Rypina, Żyrardowa, Rze-
szowa, Ostrołęki czy Grójca.
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Kolejne sukcesy Justyny Kozdryk

Justyna Kozdryk na co dzień 
pracująca w Komendzie Powiato-
wej Policji w Grójcu wciąż imponu-
je sportową formą. Uczestniczyła 
w kolejnych Mistrzostwach Europy 
w podnoszeniu ciężarów, z których 
wróciła ze srebrnym medalem, wy-
ciskając sztangę o ciężarze 95 kg. 
Serdecznie gratulujemy!

Ciężko zliczyć, który to już 
tytuł dla Justyny Kozdryk. Para-
olimpijka, związana z radomskim 
klubem wciąż imponuje. Tym ra-
zem wzięła udział w Otwartych 
Mistrzostwach Europy IPC Para 
Powerlifting Tibilisi 2022 w wyci-
skaniu sztangi leżąc klasycznie i w 
swojej kategorii zajęła imponujące 
drugie miejsce z wynikiem 95 kg.

Jest to już kolejny tytuł naszej 

sztangistki w karierze. Pracująca w 
Komendzie Powiatowej Policji w 
Grójcu zawodniczka zawsze star-
tuje w swojej kategorii wagowej 
- 47 kg. Ma już na swoim koncie 
10 złotych i 4 srebrne medale z mi-
strzostw świata w wyciskaniu leżąc 
oraz 3 srebrne medale z mistrzostw 
świata dla niepełnosprawnych. Po-
nadto może się pochwalić srebr-
nym i brązowym medalem, które 
wywalczyła na Igrzyskach Para-
olimpijskich (Pekin 2008 i Tokio 
2021) w podnoszeniu ciężarów. 
Oprócz tego ma jeszcze 6 złotych 
i 1 srebrny medal z mistrzostw Eu-
ropy w wyciskaniu leżąc.

nadkom. Agnieszka Wójcik
Fot. World Para Powerlifting

UWAŻAJMY NA CMENTARZACH
Zbliża się powoli 1 listopada 

czyli Święto Zmarłych. Grójec-
cy policjanci już pełnią służby 
w rejonie cmentarzy, zwracając 
uwagę na porządek publiczny 
oraz osoby mogące dokonywać 
przestępstw i wykroczeń. Pamię-
tajmy, że jest to okres, w którym 
można się spodziewać zwiększo-
nej aktywności złodziei, którzy 
„odwiedzać" będą cmentarze. 
Jak co roku w tym okresie przy-
pominamy wszystkim o zacho-
waniu czujności.

Kiedy porządkujemy groby 
nie pozostawiajmy bez nadzoru 
naszych rzeczy, w szczególności 
dotyczy to torebek, saszetek i in-
nych cennych czy ważnych przed-
miotów. Udając się na cmentarz 
nie zabierajmy ze sobą większej 
ilości gotówki. Kiedy jesteśmy 
sami trzymajmy torebkę w zasięgu 
wzroku. Warto również czujniej 
spojrzeć na przechodzących, a w 
szczególności na podejrzanie za-
chowujące się osoby, na przykład 
chodzące bez wyraźnego celu, 
choć nie ma się co oszukiwać, zło-
dzieje na pewno będą starali się 
nie wyróżniać wśród odwiedzają-
cych cmentarze.

Należy również pamiętać, aby 
nie pozostawiać cennych przed-
miotów w samochodach zaparko-
wanych na przyległych do cmen-
tarzy parkingach. Najlepiej, jeżeli 
na siedzeniach nie będzie nic, co 
przyciągnęłoby wzrok przestęp-
ców. Bagażnik jest najlepszym 
miejscem na nasze rzeczy, ale pa-

miętać należy, by nie zostawiać w 
nim nic wartościowego.

Okres wzmożonego ruchu 
świątecznego to również zagroże-
nia, jakie płyną ze strony złodziei 
kieszonkowych. Tam, gdzie ruch 
osób jest większy, tam kieszon-
kowcy czują się jak ryba w wodzie: 
targowiska, duże supermarkety, 
środki komunikacji miejskiej, za-
tłoczone cmentarze, nawet peł-
ne w tym okresie kościoły mogą 
być miejscem, gdzie zadziałają 
złodzieje. Tutaj pamiętajmy, by 
przede wszystkim właściwie za-
bezpieczyć noszone przy sobie 
dokumenty i pieniądze. Nie trzy-
majmy ich w zewnętrznych kie-
szeniach a zwłaszcza w tylnych 
kieszeniach spodni.

Portfel powinien znajdować 
się w wewnętrznych kieszeniach 
marynarki, czy kurtki, a ta powin-
na być zapięta. Torebkę najlepiej 
trzymać pod ręką przyciśniętą 
ramieniem, a nie na plecach. Nie-

właściwe jest również noszenie 
portfela w reklamówkach z zaku-
pami. Przecięcie ich nie przyspa-
rza złodziejowi żadnych trudno-
ści.

Uważajmy na zatłoczone miej-
sca, zwłaszcza kiedy obok nas 
tłok zrobi się niespodzianie, na 
przykład przy straganie na targo-
wisku. Tak zwany „sztuczny tłok", 
to częsty sposób działania kie-
szonkowców, którzy w ten sposób 
odwracają naszą uwagę. Przede 
wszystkim jednak bądźmy czujni. 
To najskuteczniejsza broń prze-
ciwko złodziejom.

Grójeccy policjanci już pełnią 
służbę w rejonie cmentarzy zwra-
cając uwagę nie tylko na zwiększo-
ny ruch samochodów, ale także na 
osoby, które mogą być sprawcami 
przestępstw i wykroczeń.

nadkom. Agnieszka Wójcik
KPP Grójec
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Kolejna akcja sprzątania lasu

W miniony weekend kolejna 
grupa skazanych pod nadzorem 
funkcjonariuszy Służby Więziennej 
i pracowników Nadleśnictwa Do-
bieszyn wzięła udział w akcji sprzą-
tania lasu.

Współpraca aresztu z nadle-
śnictwem

We wrześniu br. minął już rok 
od podpisania porozumienia mię-
dzy Aresztem Śledczym w Grój-
cu a Nadleśnictwem Dobieszyn, 
które ma na celu między innymi 
prowadzenie i organizowanie pro-
gramów resocjalizacji sprzyjają-
cych społecznej readaptacji osób 
pozbawionych wolności, edukacji 
z zakresu ochrony przyrody oraz 
rozwijanie świadomości ekolo-
gicznej wśród skazanych oraz po-
prawę warunków bytowych dziko 
żyjących zwierząt na terenie Nad-
leśnictwa Dobieszyn. W ramach 
współpracy realizowane są zajęcia 
profilaktyczne i edukacyjno-infor-
macyjne. Podczas prowadzonych 
programów resocjalizacyjnych, 
osadzeni wykonują także nowe 
urządzenia łowieckie i urządze-
nia wykorzystywane w gospodar-
ce leśnej, które można spotkać w 
parkach i kompleksach leśnych na 
terenie Nadleśnictwa Dobieszyn.

Resocjalizacja
Współpraca aresztu z nadle-

śnictwem to szereg wymiernych 
korzyści dla społeczeństwa, dla 
lasu, dla środowiska naturalne-
go. Jest to także niezwykle ważne 
przedsięwzięcie dla osadzonych, 
sprzyjające przywracaniu skaza-
nych do społeczeństwa. Działanie 
na rzecz ochrony środowiska i 
ekologii wzmacnia poczucie odpo-
wiedzialności, kształtuje właściwe 
nawyki dbania o najbliższe otocze-
nie, a możliwość wykonania pro-
fesjonalnych urządzeń gospodarki 
leśnej sprzyja nabywaniu nowych 
umiejętności zawodowych, uła-
twiających w przyszłości zdobycie 
zatrudnienia. Udział skazanych 
w cyklicznych akcjach sprzątania 
lasu, takich jak w miniony week-
end, to nieoceniona pomoc dla 
całego nadleśnictwa – jak podkre-
ślają leśnicy – szczególnie w okre-
sie trwającego grzybobrania. Wraz 
z grzybiarzami, niestety w lasach 
rośnie ilość śmieci, które dzięki 
skazanym, szybko zostają usunię-
te. To ważny element współpracy, 
który stale się rozwija i przynosi 
wymierne korzyści.     

 
Opracowanie: 

ppor. Bartosz Muszyński
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Hala GOSiR gościła zawodników sztuk walki
Za nami Mistrzostwa Polski 

federacji Universal Fighting Ru-
les w sportach walki. Odbyły się 
one w sobotę 15 października w 
belskiej hali Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. 

W kilkudziesięciu walkach 
wystąpiło blisko 190 zawodni-
ków i zawodniczek z dwudziestu 
jeden klubów z całej Polski. Swo-
ich reprezentantów miały kluby z 
Torunia, Ełku, Łodzi, Warszawy, 
Siemiatycz, Wodzisławia Śląskie-
go, Białej Podlaskiej, Rypina, Ży-
rardowa, Rzeszowa, Ostrołęki czy 
Grójca.

W zawodach rywalizowali 
przedstawiciele reprezentujący 
różne dyscypliny sportów walki m. 
in. boks, walki na pianki (kalaki) 
czy kickboxing.

Organizatorem wydarzenia 
było Mazowieckie Stowarzyszenie 
Karate. Patronat nad zawodami 
objął Wójt Gminy Belsk Duży – 
Władysław Piątkowski. 

Tekst i foto: 
GOSiR Belsk Duży

Co roku do kosza trafia 5 mln ton żywności. Oto wskazówki, jak nie marnować jedzenia
16 października obchodzony 

jest Światowy Dzień Żywności, któ-
ry zwraca uwagę na problemy zwią-
zane z głodem, niedożywieniem i 
ubóstwem, a także marnowaniem 
pożywienia. Tylko w Polsce niemal 
5 milionów ton jedzenia rocznie 
trafia do śmietnika. Oto sposoby, 
jak można zapobiegać temu nega-
tywnemu zjawisku, jednocześnie 
dbając o swój portfel oraz środowi-
sko.

Światowy Dzień Żywności to 
dobra okazja, by przyjrzeć się z 
bliska problemom związanym z 
żywnością. Negatywnie, zarówno 
na środowisko, jak i finanse, wpły-
wa jej marnotrawienie. Mogłoby 
się wydawać, że za ten stan rzeczy 
odpowiadają głównie restauracje, 
hotele czy sklepy. W rzeczywisto-
ści jednak gastronomia i handel są 
odpowiedzialne łącznie za niespeł-
na 10 proc. wyrzucanych produk-
tów spożywczych. Najwięcej z nich 
trafia do kosza w gospodarstwach 
domowych. Polscy konsumenci 
wyrzucają rocznie aż 3 mln ton 
(ponad 60 proc.) żywności. Do 
takich wniosków doszli autorzy 
raportu „Przeciwdziałanie Marno-
waniu Żywności” Najwyższej Izby 
Kontroli. Jak zaznaczają, wyniki 

mogą być niepełne. Istnieje zatem 
prawdopodobieństwo, że ska-
la problemu jest jeszcze większa. 
Wzrost świadomości społecznej i 
wdrożenie odpowiednich działań 
przez każdego konsumenta są więc 
kluczowe dla ograniczenia rozmia-
ru zjawiska.

– Wielu sytuacji, w których 
marnuje się jedzenie, można 
uniknąć. W tym celu należy od-
powiednio przemyśleć konsump-
cję. Na przykład robiąc zakupy 
z przygotowaną wcześniej listą, 
prawdopodobnie nie kupimy wię-
cej produktów, niż rzeczywiście 
potrzebujemy. Warto również wy-
stawiać produkty z krótszą datą 
przydatności na przód lodówki, 
stosując tzw. FIFO, czyli „First In 
– First Out”. Ta zasada zakłada, że 
najpierw korzysta się z żywności, 
która jako pierwsza pojawiła się w 
kuchni. Dzięki temu szansa, że je-
dzenie zostanie „zapomniane” jest 
mniejsza – mówi Felice Scocci-
marro, prezes Amest Otwock Sp. z 
o.o., działającej w branży gospoda-
rowania odpadami i lider Akade-
mii Ekologicznej Amest Otwock.

Jak nie marnować żywności w 
domu?

Niezwykle istotne w walce 

z marnotrawieniem produktów 
spożywczych w gospodarstwie do-
mowym jest planowanie posiłków 
i zakupów oraz ich odpowiednie 
przechowywanie. Często jedzenie 
trafia do kosza, gdy nie nadaje się 
już do spożycia. Zazwyczaj dlate-
go, że przeleżało swój czas przy-
datności lub utraciło właściwości 
na skutek działania czynników 
zewnętrznych – np. promieni sło-
necznych, wilgoci oraz wysokich 
temperatur. 

– Upał w połączeniu z inten-
sywnym światłem dziennym po-
woduje, że owoce i warzywa szyb-
ko tracą swój apetyczny wygląd i 
smak. W tym przypadku wzrasta 
też ryzyko rozwoju groźnych bak-
terii, które powodują, że produkty 
przestają być zdatne do spożycia. 
Aby ograniczyć taką możliwość, 
warto trzymać je w cieniu. Uwagę 
należy zwrócić również na mięso i 
nabiał, które powinny znaleźć się 
w lodówce. Wyjątkiem jest mleko 
UHT. Przed otwarciem tempera-
tura pokojowa nie jest dla niego 
szkodliwa. Kierując się tymi zasa-
dami będziemy mogli dłużej cie-
szyć się z wysokiej jakości zaku-
pów – mówi Felice Scoccimarro.

Informacje na temat warun-

ków prze-
chowywa-
nia często 
z n a j d u j ą 
się na ety-
k i e t a c h . 
Można też 
znaleźć na 
nich adno-
tacje: „na-
leży spożyć 
do”, która 
mówi o 
granicznej 
dacie bezpiecznej konsumpcji oraz 
„najlepiej spożyć przed”. Druga z 
nich wskazuje na dzień możliwej 
utraty jakości, a ta często nie rzu-
tuje na zdatność do spożycia. Jeżeli 
chodzi o warzywa, owoce i mięsa 
sprzedawane luzem, pomocnych 
wskazówek mogą udzielić sprze-
dawcy. Łatwiej też zatroszczyć się 
o świeżość, gdy jedzenie trzyma się 
w odpowiednich opakowaniach. 

Z jakich pojemników wielora-
zowych korzystać? 

Przede wszystkim należy zwró-
cić uwagę na symbol kieliszka i wi-
delca, który informuje o dopusz-
czeniu opakowania do kontaktu z 
żywnością. Pierwszym wyborem 
będą te ze szkła. Materiał ten jest 

bezpieczny dla żywności, ale nie-
stety łatwo się tłucze. Z drugiej 
strony, jego recykling jest także 
jednym z najbardziej opłacalnych i 
pozwala na ponowne wykorzysta-
nie dużej części odpadów. Warto 
rozważyć również lunchboxy me-
talowe, które nie ulegają zniszcze-
niu tak łatwo, jak ich szklane od-
powiedniki. Szukając połączenia 
trwałości i uniwersalności, można 
zdecydować się na wielorazowy 
pojemnik plastikowy. Dzięki moż-
liwości wielokrotnego użycia, jego 
negatywny wpływ na środowisko 
będzie mniejszy niż w przypadku 
jednorazowego opakowania. 

Mateusz Rosiak
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Dzień Edukacji Narodowej, 
to szczególne święto dla każ-
dej szkoły w Polsce, podczas 
którego dziękujemy nauczycie-
lom, pracownikom oświaty oraz 
uczniom. W tym roku obcho-
dy odbyły się 13 października                                                
w Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego w Nowej 
Wsi. Była to wspaniała okazja 
do podsumowania działań zwią-
zanych ze wspieraniem oświaty                                                                               
w Naszym powiecie oraz wrę-
czenia nagród dla kadry peda-
gogicznej oraz pracowników 
administracji i obsługi, a także 
stypendiów dla uczniów.

Uroczystość rozpoczęła się 
od powitania zaproszonych go-
ści przez gospodarza wydarzenia, 
Panią Annę Dackę - dyrektora 
CKZiU w Nowej Wsi. Podczas 
uroczystości Starosta Grójecki 
Krzysztof Ambroziak wraz z Wice-
starostą Jolantą Sitarek podzięko-
wali Dyrektorom i Nauczycielom 
za dobrą organizację pracy powia-

Dzień Edukacji Narodowej

towych placówek oświatowych. 
Było to świetną okazją do wyróż-
nienia nauczycieli oraz dyrektorów 
za ich pełną zaangażowania pracę. 
Edukowanie i wychowanie stano-
wi podstawę działań nauczycieli, 
dbających na co dzień o dobro                  
i bezpieczeństwo uczniów. Oprócz 
słów wdzięczności i serdecznych 
życzeń z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej lokalne władze przy-
gotowały gratyfikacje finansowe. 
Pan Krzysztof Ambroziak – Sta-
rosta Powiatu Grójeckiego – wrę-
czył Nagrody Starosty dyrektorom 
szkół i placówek oświatowych oraz 
wskazanym przez nich wyróżnia-
jącym się w swojej pracy nauczy-
cielom. Nauczyciele i pracownicy 
CKZiU zostali uhonorowani przez 
swoją Panią Dyrektor nagrodami 
Dyrektora Szkoły.

Szczególne podziękowania 
pani Dyrektor złożyła na ręce pana 
Leszka Przybytniaka – Radnego 
Sejmiku Województwa Mazowiec-
kiego – za dofinansowanie przez 
Mazowiecki Urząd Marszałkowski 

budowy boiska wielofunkcyjne-
go z profesjonalną nawierzchnią 
i obszarami do uprawiania róż-
nych dziedzin sportu. Z kolei pan 
Krzysztof Ambroziak – Starosta 
Powiatu Grójeckiego – otrzymał 
podziękowania dla Rady Powiatu             
i Zarządu za sfinansowanie re-
montu szkolnej sali gimnastycznej.

Wiele ciepłych słów, podzię-
kowań i życzeń przekazali pra-
cownikom oświaty oraz uczniom 
zaproszeni goście. Podkreślali oni 
w swoich wystąpieniach, jak odpo-
wiedzialna jest praca nauczyciela, 
ponieważ edukacja młodych po-
koleń wpływa na przyszłość całego 
społeczeństwa. „To zawód z pa-
sją i misją” - twierdzili, zwracając 
uwagę na konieczność wdrażania 
nietuzinkowych rozwiązań dydak-
tycznych wobec wymagań współ-
czesnego świata.

Pan Mirosław Maliszewski 
– Poseł na Sejm RP w swoim wy-

stąpieniu przywołał postać Toma-
sza Nocznickiego – patrona szkół 
wchodzących w skład Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego w Nowej Wsi. Zwrócił 
uwagę na dostrzeganą przez tego 
wybitnego działacza ludowego 
dwudziestolecia międzywojenne-
go konieczność zdobywania wie-
dzy przez wszystkich obywateli 
naszego kraju.

Ważną częścią uroczystości 
było podpisanie umów patronac-
kich z lokalnymi firmami, które 
współpracują ze szkołą w zakresie 
kształcenia w zawodach: technik 
ogrodnik, technik architektury 
krajobrazu, technik ekonomista.

Z rąk Zarządu Powiatu Grójec-
kiego, 21 uczniów CKZiU Nowa 
Wieś otrzymało stypendia za 
świetne wyniki w nauce. Odbyło 
się też ślubowanie uczniów klas 
pierwszych. Wzruszeni pierwszo-
klasiści zobowiązali się „dobrze 

się uczyć, uczciwie i rzetelnie pra-
cować, nigdy nie splamić honoru 
szkoły”.

Program artystyczny nawią-
zujący do okoliczności powstania 
Komisji Edukacji Narodowej wraz 
z dostojnie zatańczonym polone-
zem przygotowali – panie Mał-
gorzata Bosak-Baran, Magdalena 
Kmidowska-Giszka, Paulina Kop-
czyńska oraz pan Karol Olszów-
ka. Po części artystycznej miało 
miejsce oficjalne otwarcie boiska 
wielofunkcyjnego, które poświęcił                
ks. Wojciech Piórko Proboszcz Pa-
rafii Św. Izydora Oracza.

Obchody Powiatowego Dnia 
Edukacji Narodowej zakończy-
ła Pani Dyrektor Anna Dacka 
kierując słowa podziękowania 
wszystkim, którzy przyczynili się 
do przygotowania uroczystości, 
przede wszystkim współorganiza-
torowi obchodów – Starostwu Po-
wiatowemu w Grójcu.

Oficjalne otwarcie boiska wielofunkcyjnego Stypendyści w roku szkolnym 2022/2023

Nagrody dla Dyrektorów placówek oświatowych
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W dniu czwartego paź-
dziernika  2022 roku od-
była  się  kolejna  tura  
negocjacji  Zarządu  Woje-
wództwa  Mazowieckiego  z 
przedstawicielami  Komi-
sji Europejskiej w sprawie 
Programu Regionalnego  
dla Mazowsza - Funduszu 
Europejskiego dla Mazow-
sza  na lata 2021 - 2027.Wy-
negocjowana została kwota  
2 mld 89 mln EURO. 

Rozmowy, w których 
uczestniczyli Radny Powiatu 
Grójeckiego Krzysztof Fiks i 
Dyrektor SPZOZ w Nowym 
Mieście nad Pilicą Barbara 

Spotkanie z Marszałkiem  Województwa  Mazowieckiego
Gąsiorowska dotyczyły pro-
blemów z jakimi  borykają  
się  szpitale oraz zapoznali 
się z większością priorytetów  
i działań  dla woj. mazowiec-
kiego.  Blisko  40% środków  
z tego budżetu  będzie  prze-
znaczonych  na rozwiązanie  
problemów  związanych  z 
kwestiami  klimatycznymi  i 
energetycznymi. 

 Marszałek  Adam Struzik  
zapoznał  swoich rozmów-
ców z głównymi  złożeniami  
programu.

Krzysztof  Fiks

Cała prawda o przejmowaniu Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście nad Pilicą
W związku z pytaniami ja-

kie otrzymuję od mieszkańców 
miasta i gminy, a dotyczącymi 
przejęcia Liceum Ogólnokształ-
cącego w Nowym Mieście nad 
Pilicą przez gminę Nowe Miasto 
nad Pilicą od Starostwa Powia-
towego w Grójcu, pragnę przed-
stawić okoliczności i obiektywną 
rzeczywistość związaną z wyżej 
wymienionym przejęciem.

Od kilku lat powielana jest nie-
prawda, że Starostwo Powiatowe 
w Grójcu jakoby nosiło się z za-
miarem likwidacji nowomiejskie-
go liceum. W starostwie nie ma 
dokumentów potwierdzających, 
by chciano zlikwidować wyżej wy-
mienioną szkołę. Na sesjach Rady 
Powiatu, komisjach i spotkaniach 
w Starostwie Powiatowym nie było 
jakiejkolwiek informacji na ten te-
mat.

Jestem radnym powiatowym 
nieprzerwanie od roku 2006 i za-
świadczam, że w powiecie nigdy 
nie było mowy o likwidacji liceum. 
Nie ma żadnych dokumentów 
świadczących o tym, by powiat 
pierwszy wystąpił z takim zamia-
rem. Przejrzałem wszystkie doku-
menty z lat 2006-2014, w nich nie 
ma żadnej wzmianki na ten temat, 
a z wypowiedzi członków Zarządu 
w latach 2014-2018 wynika, że ni-
gdy nie stawiano tej sprawy na Za-
rządzie Powiatu Grójeckiego. 

Osoby związane z dzisiejszą 
władzą w gminie Nowe Miasto 
nad Pilicą wielokrotnie podnosi-
ły, że dobrze byłoby, gdyby gmina 
– na wzór Mogielnicy – przejęła 
placówkę od starostwa. 

Od roku 2015, po objęciu urzę-
du przez nowego burmistrza (z 
przeprowadzanych rozmów i czy-
nionych kroków) stało się jasne, 

że gmina Nowe Miasto nad Pili-
cą dąży do przejęcia liceum, co w 
niedługim czasie stało się faktem, 
gdyż gmina wystąpiła z inicjatywą 
przejęcia liceum.

Liceum Ogólnokształcące w 
Nowym Mieście nad Pilicą dalej 
by funkcjonowało, tak jak licea w 
Grójcu i w Warce,  których władze 
nigdy nie zdecydowały się na prze-
jęcie tych szkół w swoje admini-
strowanie. Natomiast gmina Nowe 
Miasto nad Pilicą nie dokładałaby 
niepotrzebnie do funkcjonowania 
szkoły bardzo dużych pieniędzy. 

Przyglądając się funkcjonowa-
niu szkół średnich w Polsce – co 
związane jest ogólnie z prawem 
oświatowym i przyjętymi standar-
dami – naturalnym i zasadnym 
jest, by takimi szkołami zajmowały 
się powiaty ze względu na większe 
możliwości finansowe i organiza-
cyjne.

Zastanawiającym jednak jest, 
dlaczego władze gminy Nowe 
Miasto nad Pilicą, przejmując 
obowiązek prowadzenia szkoły - 
de facto tylko uchwałą i arkuszem 
organizacyjnym - nie poczyniły 
żadnych kroków, by przejąć całą 
infrastrukturę (działki, budynek, 
wyposażenie czyli krzesła, stoliki, 
komputery, sprzęt itd.). Z informa-
cji publicznej wynika, że w 2016 
r. gmina dołożyła do subwencji 
oświatowej otrzymywanej na dzia-
łalność liceum aż  621.487,54 zł, 
w 2017 r – 563.760,78 zł, w 2019 
r. 622.755,44zł. Kwoty, które do-
łożyła w późniejszych latach nie 
znam. Inwestując w nie swój teren 
łamie się zasady dobrego gospoda-
rowania. A przecież można byłoby, 
wzorem poprzedniej burmistrz, 
która wykupiła Ośrodek Pracy 
Pozaszkolnej od Starostwa Grójec-
kiego, wyjść z taką inicjatywą. 

Swym wyborcom obiecałem, 
że nie pozwolę na likwidację szko-
ły, która ma wieloletnie tradycje i 
co do istnienia której powiat nie 
miał żadnych zastrzeżeń, jednak 
polityka prowadzona przez wła-
dze gminy Nowe Miasto nad Pilicą 
zdecydowała, że liceum zmieniło 
swój organ prowadzący.

Powiat Grójecki zawsze dbał 
i dba o oświatę na swoim terenie, 
o czym świadczy między innymi 
utworzenie przez Starostwo Po-
wiatowe klas liceum ogólnokształ-
cącego przy Ośrodku Szkolno-Wy-
chowawczym w Nowym Mieście 
nad Pilicą, za co wszyscy jesteśmy 
bardzo wdzięczni.

Z wyrazami szacunku,
Krzysztof  Fiks

Radny Powiatu Grójeckiego
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Dzień Pułaskiego 2022

W tym roku Dzień Kazimierza 
Pułaskiego upamiętniający 243. 
rocznicę śmierci Patrona muzeum 
świętowaliśmy 7 października.

Uroczystość zgromadziła licz-
ne grono osób, które zechciały 
uczcić pamięć bohatera Polski i 
Stanów Zjednoczonych. Gości-
liśmy przedstawicieli władz sa-
morządowych, instytucji z tere-
nu powiatu oraz miasta. Licznie 
reprezentowane były szkoły, a w 
szczególności Publiczna Szkoła 
nr 2 im. Kazimierza Pułaskiego w 
Warce. Do Muzeum przybyli rów-
nież przedstawiciele Uniwersytetu 
Technologiczno-Humanistycz-
nego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu, delegacje instytucji 
kultury, organizacji społecznych, 
środowisk kombatanckich, firm 
zlokalizowanych na terenie miasta, 

grup seniorskich, duchowieństwo, 
przyjaciele instytucji.

Obchodom towarzyszyło ślu-
bowanie uczniów klas I Publicz-
nej Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Kazimierza Pułaskiego w Warce 
oraz kuratorskie oprowadzanie 
po nowej wystawie czasowej „Ra-
mię krzep – Ojczyźnie służ.135. 
rocznica powstania Sokolstwa Pol-
skiego w Ameryce”, przygotowanej 
przez Instytut Pamięci Narodowej. 
Dzień Pułaskiego uświetniła asy-
sta wojskowa Centrum Rozpozna-
nia i Wsparcia Walki Radioelek-
tronicznej w Grójcu, z pocztem 
sztandarowym pod dowództwem 
por. Mariusza Kozery i Orkiestra 
Wojskowa 42. Bazy Lotnictwa 
Szkolnego w Radomiu, na czele z 
tamburmajorem sierż. Kamilem 
Węgrzyniakiem.

Część patriotyczną uroczysto-

ści otworzyła dyrektor muzeum 
Iwona Stefaniak. Po niej głos za-
brali: Członek Zarządu Powiatu 
Grójeckiego Andrzej Zaręba i wi-
ceburmistrz Warki Teresa Knyzio. 
Następnie dzieci z klas I Publicz-
nej Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
K. Pułaskiego w Warce złożyły 
uroczyste ślubowanie przy pomni-
ku patrona swojej szkoły i zostały 
przyjęte w poczet uczniów przez 
dyrektor Marylę Szajner. Zapre-
zentowały też krótki program ar-
tystyczny oraz wręczyły gościom 
uroczystości białe róże.

W dalszej części, liczne delega-
cje złożyły kwiaty przy pomniku 
Kazimierza Pułaskiego, po czym 
orkiestra wojskowa wykonała 
Pieśń Reprezentacyjną Wojska 
Polskiego.

Na zakończenie wszyscy mogli 
zobaczyć pokaz historyczny grupy 
rekonstrukcyjnej, z Pułaskim w 

roli głównej. W części artystycz-
nej goście zwiedzali nową wysta-
wę czasowa, poświęconą historii 
Sokolstwa Polskiego w Ameryce 
wspólnie z kuratorami ekspozycji, 
pracownikami Archiwum Instytu-
tu Pamięci Narodowej – Grzego-
rzem Trzyną i Bożeną Witowicz.

Jeszcze raz serdecznie dzięku-
jemy wszystkim Gościom za pa-
mięć i udział w obchodach Dnia 
Pułaskiego.

 W uroczystości wzięły udział 
następujące Poczty Sztandarowe:

- Centrum Rozpoznania i 
Wsparcia Walki Radioelektronicz-
nej

- Starostwo Powiatowe w Grój-
cu

- Urząd Miejski w Warce
- Browar Warka
- Uniwersytet Technologiczno 

– Humanistyczny im. Kazimierza 
Pułaskiego w Radomiu

- PTTK Oddział im. Wiktora 
Krawczyka w Warce

- Liceum Ogólnokształcące im. 
Piotra Wysockiego w Warce

- Zespół Szkół im. I Pułku Lot-
nictwa Myśliwskiego Warszawa

- Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego w Nowej 
Wsi

- Publiczna Szkoła Podstawo-
wa nr 1 im. P. Wysockiego w Warce

- Publiczna Szkoła Podstawo-
wa nr 2 im. K. Pułaskiego w Warce

- Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. Stefana Czarnieckiego w 
Ostrołęce

- Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. Stefana Kardynała Wyszyń-
skiego we Wrociszewie

fot. Rafał Donica
Info. Muzeum
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PRZEBUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO 
= GODNE WARUNKI DLA MIESZKAŃCÓW

Wójt Marta Cytryńska, wraz ze 
skarbnik gminy Anetą Kwiatkow-
ską, w obecności przewodniczącego 
Rady Gminy Marcina Manowieckie-
go, podpisała umowę z wykonawcą 
(Korporacja Budowlana „DARCO” 
Dariusz Żak), dotyczącą wyko-
nania projektu oraz przebudowy 
centrum administracyjnego gminy 
Jasieniec. To historyczny moment, 
który stanowi początek dostosowa-
nia głównego budynku użyteczno-
ści publicznej w gminie do wyzwań 
rozwojowych, jak również do odpo-
wiednich standardów, związanych 
z obecnymi czasami (wymaganych 
polskim i unijnym prawem).

Punktem wyjścia do dzisiejszej 
chwili było pozyskanie przez nas 
kolejnej znaczącej dotacji, tym ra-
zem w ramach Polskiego Ładu, w 
wysokości 4,25 mln zł. 

Dzięki negocjacjom koszt 
o 50 tys. zł niższy 
Następnie, dzięki staraniom 

Referatu Rozwoju i Promocji Gmi-
ny i przemyślanemu zaplanowaniu 
kolejnych kroków związanych z 
wdrażaniem inwestycji, w ramach 
ogłoszonego przetargu zastosowa-
ny został tryb wyboru wykonawcy 
z opcją negocjacji ostatecznej kwo-
ty przedsięwzięcia. Dzięki temu, 
w toku rozmów z firmą DARCO, 
udało się nam obniżyć zapropo-
nowany wstępnie koszt inwestycji 
o 50 tys. zł: wynosi on więc 5,1 
mln zł brutto. Biorąc pod uwagę 
obecny, znaczący wzrost cen na 
materiały i usługi budowalne, jak 
również duże trudności ze znale-
zieniem wykonawców tego rodza-
ju zadań, jest to dla naszej gminy 
bardzo korzystna oferta.

Nowoczesna infrastruktura
Po realizacji inwestycji za-

planowanej na lata 2022-2024 
(2022-2023 wykonanie projektu 
i uzyskanie pozwolenia na bu-
dowę; 2023-2024 przebudowa 
obiektu), siedziby Urzędu Gmi-
ny Jasieniec, Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Jasieńcu oraz 

Zakładu Usług Komunalnych w 
Jasieńcu będą miały zapewnione 
odpowiednie dla mieszkańców i 
bieżących potrzeb warunki infra-
strukturalne. 

Multimedialna sala 
konferencyjna
W planach jest m.in. budowa 

wielofunkcyjnej bazy społeczno – 
kulturalnej, w tym przestrzennej, 
multimedialnej sali konferencyj-
nej, przeznaczonej zarówno na 
potrzeby społeczności lokalnej 
(większe możliwości w zakresie 
prowadzenia różnego rodzaju za-
jęć i warsztatów kulturalno-edu-
kacyjnych), jak również do orga-
nizacji wydarzeń o charakterze 
reprezentacyjnym, np. sesji Rady 
Gminy, ślubów udzielanych przez 
USC, szkoleń dla sadowników czy 
spotkań z delegacjami/gośćmi od-
wiedzającymi gminę. 

Szereg udogodnień
Udogodnieniami dla miesz-

kańców będą ponadto m.in.:
- przebudowane wejście do 

Urzędu oraz klatki schodowe,
- budowa windy,
- powstanie Biura Obsługi 

Mieszkańców.
Dla naszej gminy będzie ozna-

czało to nie tylko nadrobienie 
narastających latami braków in-
frastrukturalnych, lecz również 
godne wyjście naprzeciw dalszym 
planom rozwojowym.

Dziękuję wszystkim osobom, 
które wspierały i wspierają nas w 
realizacji tej ważnej inwestycji, 
przede wszystkim tym Radnym 
gminy, którzy poparli przedsięwzię-
cie, głosując za zabezpieczeniem w 
budżecie kwoty wkładu własnego: 
Roman Andziak, Andrzej Czama-
ra, Radosław Dąbrowski, Arkadiusz 
Idzikowski, Marcin Manowiecki, 
Sylwester Michowski, Zenon Sar-
niak, Konrad Świacki, Marcin Wal-
czak, Andrzej Wiśnik, Waldemar 
Żurawski.

Wójt Gminy Jasieniec

 
Marta Cytryńska

#RazemMożemyWięcej #dota-
cjazadotacja #PolskiŁad #Owoc-
niePołączeni #JasieniecGórą
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ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY WINCENTEGO WITOSA, ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS 1, 
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W JASIEŃCU

Wśród świąt kalendarzowych 
każdej szkolnej społeczności pierw-
sze skrzypce odgrywa Dzień Edu-
kacji Narodowej. Tego dnia obcho-
dzimy dzień polskiego szkolnictwa 
i oświaty. Każdy dorosły Polak pa-
mięta beztroskie chwile spędzone w 
murach swojej szkoły. 

Towarzyszyły im również 
sterty wypracowań oraz skompli-
kowane zadania matematyczne. 
Jest to jednak tylko część wspo-
mnień, bowiem okres edukacji 
wiąże się z rozwojem wrodzo-
nych predyspozycji, inspirujący-
mi przemówieniami nauczycieli, 
nauką krytycznego myślenia oraz 
kształtowaniem własnej tożsamo-
ści. Trudno się dziwić, że Dniu 
Edukacji Narodowej zawsze towa-
rzyszy dopracowany program ar-
tystyczny. To święto niewątpliwie 
na niego zasługuje. Zespół Szkół  
im. Wincentego Witosa w Jasieńcu  
darzy podobnym szacunkiem jesz-
cze jeden wyjątkowy dzień – Dzień 
Patrona. Jedną z najważniejszych i 
najdłuższych tradycji naszej szkoły 
są połączone obchody Dnia Edu-
kacji Narodowej i Dnia Patrona. 
Ten znak równości jest skromnym 
gestem, który ma wyrazić nasz sza-
cunek dla niezwykłego patrioty, ja-
kim był Wincenty Witos. 

Dzień Patrona rozpoczął się od 
zgromadzenia uczniów klas pierw-
szych przed pomnikiem Wincen-
tego Witosa. Pierwszoklasiści w 
skupieniu wysłuchali krótkiego 
przemówienia odczytanego przez 
Pana Pawła Zegarskiego. Następ-
nie wystąpiła delegacja uczniów 
klas pierwszych  z wieńcem oraz 
zniczami. Złożenie tych skrom-
nych dowodów pamięci było zna-
czącym gestem dla pierwszoklasi-
stów, którzy tego dnia rozpoczęli 
również swoją oficjalną drogę, jako 
uczniowie naszej placówki. Cało-
ści dopełniło wprowadzenie Pocz-
tu Sztandarowego naszej szkoły.  

Uroczyste obchody Dnia Pa-
trona oraz Dnia Edukacji Naro-
dowej odbyły się na hali sporto-

wej. Zgromadzili się tam wszyscy 
– zaproszeni goście, kadra kie-
rownicza, rodzice, nauczyciele, 
inni pracownicy szkoły oraz nasza 
wspaniała młodzież. 

Ten ważny dla szkoły dzień 
zaszczycili swoją obecnością: 
Pani Marta Cytryńska Wójt Gmi-
ny Jasieniec, Pan Dariusz Dylicki 
Prezes Banku Spółdzielczego w 
Jasieńcu, Pan Grzegorz Zalewski 
Prezes PKS w Grójcu, Pan Marcin 
Błoński Komendant Państwowej 
Straży Pożarnej w Grójcu, Pani 
Aneta Kochańska -Przewodniczą-
ca Rady Rodziców, Przedstawicie-
le Rodziców ze wszystkich klas. 
Pierwszym punktem programu 
były uroczyste obchody Dnia Pa-
trona. W akademii wzięli udział 
uczniowie klas czwartych. Za recy-
tację wierszy odpowiedzialne były 
nasze zdolne uczennice – Roksana 
Wójcik i Patrycja Marczak. Na sce-
nie pojawił się również sam Win-
centy Witos! W jego rolę wcielił 
się Jakub Orzechowski, który od-
czytał nam skróconą historię życia 
naszego patrona. Najważniejszym 
punktem ceremonii było wręcze-
nie patronowi wspaniałego portre-
tu, którego autorką jest Aleksandra 
Stępień. Akademię z okazji Dnia 
Patrona przygotowała Pani Pauli-
na Gozdek. 

Po obchodach Dnia Patro-
na nastąpiło uroczyste ślubowa-
nie uczniów klas pierwszych. Na 
scenę wkroczyli przedstawiciele 
pierwszoklasistów, którzy złożyli 
uroczyste przysięgi. Podczas całej 
ceremonii uczniowie mogli liczyć 
na pomoc i wsparcie Pana Pawła 
Zegarskiego.

Dzień Edukacji Narodowej 
rozpoczął się od budującego prze-
mówienia Pani Dyrektor Doroty 
Nowak Michałowskiej, która przy-
pomniała wszystkim zebranym, 
jak ważna jest współpraca uczniów, 
nauczycieli oraz innych pracowni-
ków szkoły. Dzięki niej wszyscy 
wspólnie budują sukces naszej pla-
cówki. Następnie na scenę zostali 

zaproszeni wszyscy pracownicy 
naszej szkoły. Przy tej okazji padło 
również wiele ciepłych słów z ust 
naszych wspaniałych gości.

Ostatnim punktem naszego 
programu była akademia z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej, którą 
przygotowała klasa 2TŻ. Wspa-
niały program artystyczny był 
prowadzony przez naszych kon-
feransjerów – Jakuba Tokarskiego 
oraz Kingę Piątek. W tej wspania-
łej akademii nie mogło zabraknąć 
wierszy, które recytowały: Mag-
dalena Herka, Aleksandra Orze-
chowska, Julia Radomska. Część 
artystyczna nie ograniczała się je-
dynie do poezji, bowiem nasi zdol-
ni uczniowie przygotowali również 
wspaniałe występy w wykonaniu 
zespołu wokalnego, w którego 
skład wchodzą: Aleksandra Zgó-
rzak, Karolina Zgórzak, Karolina 
Kaleta, Jakub Kocewiak, Gabriela 
Grzesiak-Trzaska, Andrzej Słupek, 
Kornelia Sałajczyk, Zofia Czacha-
rowska, Jakub Kocewiak, Sylwester 
Jabłoński, Norbert Napiórkowski. 
Ostatnim i punktem programu był 
humorystyczny skecz, który uka-
zywał zabawną scenkę rozgrywa-
jącą się w pokoju nauczycielskim. 
Uczniów klasy drugiej wspomógł 
swoim wspaniałym głosem Jakub 
Jabłoniec z klasy 4TMŻ, który peł-
nił rolę narratora. Nad organizacją 
i przebiegiem akademii z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej czuwała 
Pani Edyta Suwalska. Pieczę nad 
śpiewającymi uczniami   sprawo-
wała Pani Karolina Nowak, zaś za 
stronę wizualną wszystkich świąt 
odpowiadały Pani Edyta Suwalska, 
Benadeta Suwała oraz Pani Pauli-
na Gozdek.

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim osobom, które zaangażowały 
się w obchody tych wspaniałych 
świąt. Mamy szczerą nadzieję, że 
ciepła atmosfera, która towarzy-
szyła tym świętom będzie z nami 
przez cały rok.

Paulina Gozdek

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

naprzeciwko starostwa, ziemia pod bloki 
lub market z dużym parkingiem.
Kontakt: 796 164 825

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



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

TELEFON: 502 84 66 44



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


