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Podziękowania 

Składamy najszczersze podziękowania 
i wyrazy szacunku wszystkim tym, którzy 

odpowiedzieli na nasz apel i stawili się 
w celu oddania krwi.

Za szczególne zaangażowanie dziękujemy  
Pani Dyrektor Annie Dacce, 

Pani Magdalenie Kmidowskiej-Giszce 
oraz całej społeczności 
CKZiU w Nowej Wsi. 

Agnieszka Legucka z rodziną
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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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NOWY BLOK OPERACYJNY W GRÓJECKIM SZPITALU

12 stycznia odbyło się oficjalne oddanie do użytku, po generalnym remoncie, Bloku Operacyjnego w Powia-
towym Centrum Medycznym w Grójcu. Inwestycja o wartości ponad 5,5 mln zł została dofinansowana w ramach 
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach inwestycji przepro-
wadzono kompleksową moderniza-
cję bloku operacyjnego oraz zaku-
piono nowy sprzęt – między innymi 
stoły i lampy operacyjne, kolumny 
anestezjologiczne i chirurgiczne. 

Wymieniona została cała in-
stalacja wodno-kanalizacyjna, 
elektryczna, klimatyzacyjna oraz 
instalacja gazów medycznych. 
Zmienił się też układ pomieszczeń. 
W rezultacie powstał nowoczesny 
zintegrowany blok operacyjny, 
składający się z nowoczesnych sal 
operacyjnych. Koszt inwestycji to 
5 528 455,78 zł. Powiat Grójecki 
pozyskał na ten cel dofinansowa-
nie w wysokości 4 422 764,62 zł                                                                             
z Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Stra-
tegicznych. Wkład finansowy 
Powiatu Grójeckiego wyniósł                                       

1 105 691,16 zł. Podczas uroczysto-
ści, oficjalnie otwarto inwestycję                                                                              
i przecięto symbolicznie wstęgę. 
Ksiądz Kapelan Andrzej Gro-
chowski wygłosił modlitwę i po-
święcił blok operacyjny. Podczas 
otwarcia głos zabrali: Starosta 
Grójecki Krzysztof Ambroziak, 
Tomasz Sławatyniec Dyrektor Wy-
działu Zdrowia Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego, Teresa 
Bednarska Radna Powiatu Grójec-
kiego, Wiktor Wawreszuk dyrek-
tor ds. rozwoju relacji społecznych                                                                         
w Banku Gospodarstwa Krajowe-
go, Prezes Powiatowego Centrum 
Medycznego Sp. z o.o. Joanna Czar-
necka oraz Ordynator Chirurgii                                                                                      
dr Wojciech Gackowski. Pan Sta-
rosta podziękował osobom, któ-
re dołożyły wszelkich starań, aby 
remont mógł zostać zrealizowany 
oraz tym, które w sposób szcze-

gólny zaangażowały się w pro-
wadzone na bloku operacyjnym 
prace. Mimo trudności w funk-
cjonowaniu szpitala, efekt tych 
działań okazał się spektakularny. 
Wszyscy obecni na uroczysto-
ści zaproszeni goście, radni Rady 
Powiatu, pracownicy szpitala,                                                                    
a w szczególności bloku operacyj-
nego, a także wydziału inwestycji 
Starostwa Powiatowego, wyrazili 
bardzo pozytywne opinie na temat 
wykonanej inwestycji. Mamy na-
dzieję, że również pacjenci bloku 
operacyjnego będą mieli podobne 
odczucia.

Głosowali przeciw inwestycjom w Gminie Belsk Duży
W dniu 29 grudnia 2022 roku 

podczas sesji Rada Powiatu Gró-
jeckiego głosowała nad bardzo 
ważnym dokumentem jakim jest 
Uchwała Budżetowa Powiatu Gró-
jeckiego na rok 2023. W uchwa-
le tej decydowaliśmy jak i na co 
zostanie wydatkowany budżet                     
w kwocie 185 milionów złotych. 
Jestem mieszkańcem gminy Belsk 
Duży oraz Radnym Powiatu Gró-
jeckiego z okręgu obejmującego 
gminy Belsk Duży, Błędów, Pnie-
wy. Dzięki bardzo dobrej współ-
pracy Starosty, Zarządu, Radnych 
z Klubu Przyjazny Powiat oraz 
samorządu Gminy Belsk Duży za-
planowano bardzo dużo inwestycji 
na terenie gminy Belsk Duży na 
łączną kwotę ponad 7,5 miliona 

złoty tj.
1. Przebudowa drogi: 1610W 

Sadków – Lewiczyn w miejscowo-
ści Belsk Duży, odcinek o długości 
1930 metrów z budową chodnika 
do osiedla Modrzewina;

2. Przebudowa drogi: 1606W 
Dobryszew – Trzylatków, odcinek 
Rożce- Rosochów o długości 900 
metrów;

3. Przebudowa drogi: 1618W 
Stara Wieś – Błędów  odcinek                   
o długości 2250 metrów;

4. Budowa chodnika w miej-
scowości Lewiczyn o długości 450 
metrów, od szkoły do skrzyżowa-
nia.

Wyniki głosowania:
Balcerowicz Adam – za
Kołacz-Rosołowska Marzena – 

wstrzymała się
Maciak Adolf – przeciw
Wojtczak Wojciech - przeciw
Dzielę się z Państwem tą in-

formacją żebyście wiedzieli komu 
zależy na rozwoju i inwestycjach                
w gminie Belsk Duży oraz w po-
wiecie, ponieważ z wyżej wymie-
nionych inwestycji korzystają nie 
tylko mieszkańcy gminy Belsk 
Duży, ale całego powiatu. Dziwię 
się, że radny Maciak Adolf oraz 
Wojtczak Wojciech glosują prze-
ciw temu budżetowi i tak ważnym 
sprawom. W poprzedniej kaden-
cji, kiedy to ci Panowie rządzili                                                                      
w powiecie, Pan Wojtczak był 
członkiem Zarządu i Przewodni-
czącym Komisji Transportu Zbio-
rowego i Dróg Publicznych, gmina 

Belsk Duży była pomijana, wyko-
nano zaledwie 240 metrów drogi 
(droga Bartodzieje-Warpęsy), dla 
porównania tylko w 2022 roku 
wykonano  prawie 3,5 kilometra                 
a w 2023 planujemy ponad 5 kilo-
metrów. Kiedy byli przy władzy nie 
wykonywali inwestycji  w Belsku, a 
teraz kiedy chcemy nadrobić zale-
głości poprzedniej kadencji, gło-
sują przeciw. Dlaczego…?  Dlatego 
zastanówmy się kogo wybieramy 
do rady Powiatu Grójeckiego, bo 
Ci ludzie decydują o jakości życia 
w naszym powiecie.

Adam Balcerowicz
Wiceprzewodniczący 

Rady Powiatu Grójeckiego
Przewodniczący Komisji 

Planowania. Budżetu, Finansów
 i Mienia Powiatu
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Komunikat w sprawie remontu centrum administracyjnego Gminy Jasieniec
Szanowni Państwo,

Informujemy, że w budynku Urzędu Gminy Jasieniec rozpoczęły się 
pierwsze prace związane z remontem pomieszczeń administracyjnych 
będących w dyspozycji poszczególnych referatów. Tym samym na tere-
nie obiektu rozpoczęliśmy inwestycję, mającą na celu m.in. likwidację 
barier architektonicznych w ramach przebudowy centrum administra-
cyjnego gminy, na którą uzyskaliśmy dofinansowanie w ramach Polskie-
go Ładu w wysokości 4,25 mln zł.

Ze względu na trwający remont zmierzający do podniesienia jako-
ści i komfortu obsługi mieszkańców, referat rozwoju i promocji gminy 
(pokój nr 11 z 1. piętra) oraz część referatu finansowego, w tym dział 
podatków (pokoje nr 10 oraz nr 11a z 1. piętra), zostały tymczasowo 
przeniesione na salę konferencyjną Urzędu Gminy. Ponadto rozpoczął 
się remont korytarzy w obiekcie.

 Świadczenie usług administracyjnych przez Urząd będzie odbywało 
się w miarę możliwości tak jak dotychczas, uwzględniając jednak zmia-
nę lokalizacji poszczególnych referatów. Wszystkich interesantów Urzę-
du Gminy Jasieniec prosimy o wyrozumiałość i zachowanie szczególnej 
ostrożności w poruszaniu się po budynku.

O dalszych zmianach związanych z funkcjonowaniem Urzędu bę-
dziemy informować na bieżąco, w kolejnych komunikatach.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.
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Wspieramy Polską Policję!

Pozyskujemy liczne dotacje, 
lecz również – jako samorząd 
- je przyznajemy. W ostatnim 
czasie wójt Marta Cytryńska 
uczestniczyła w oficjalnym prze-
kazaniu nowoczesnego radio-
wozu dla Komendy Powiatowej 
Policji w Grójcu. Zakup tego spe-
cjalistycznego pojazdu, o łącznej 
wartości ok. 170 tys. zł, był moż-
liwy dzięki dofinansowaniu w 
wysokości 30 tys. zł, które przy-
znała na ten cel gmina Jasieniec 
(taką samą kwotę zabezpieczyła 
dla mundurowych gmina Belsk 

Duży). Pozostała część środków 
pochodzi z budżetu państwa. 

Decyzja radnych gminy 
Jasieniec o wsparciu stróżów 
prawa to prawdziwy wyraz od-
powiedzialności za bezpieczeń-
stwo naszych mieszkańców. 
Dzięki tej pomocy policja zy-
skała zaawansowany technolo-
gicznie samochód, co wpłynie 
z pewnością na jeszcze większą 
skuteczność funkcjonariuszy i 
podniesie ich komfort pracy! 

Płacił cudzą kartą, usłyszał zarzut
Policjanci z grójeckiej komendy 

ustalili i zatrzymali 51-latka, po-
dejrzanego o kradzież karty płatni-
czej i dokonywanie płatności przy 
jej użyciu. Zatrzymany usłyszał już 
zarzut w tej sprawie. Grozi mu 10 
lat więzienia.

Do przywłaszczenia karty ban-
komatowej przez 51-latka doszło 
w ubiegłym tygodniu. Mężczyzna 
zabrał należącą do nieznajomej 
kartę bankomatową i w ciągu kil-
ku dni użył jej 7-krotnie, płacąc 
zbliżeniowo za różnego rodzaju 
zakupy. 

Ustaleniem sprawcy kradzieży 
karty zajęli się kryminalni. Zgro-
madzone w tej sprawie informacje 
wskazywały, że przestępstwa mógł 
dokonać 51-latek. Mężczyzna zo-
stał zatrzymany. Na podstawie 
zebranego materiału dowodowego 
usłyszał zarzuty. Odpowie łącz-
nie za 7 czynów - kradzież karty 
płatniczej i pieniędzy oraz 7 wła-
mań do systemu bankowego. Za te 

przestępstwa grozi mu kara 10 lat 
pozbawienia wolności.

Do zwolenników płatno-
ści elektronicznych apelujemy o 
ostrożność. Przypominamy, aby 
przy korzystaniu z tego typu płat-
ności właściwie zabezpieczać karty 
płatnicze, ponieważ ich zgubienie 
bardzo szybko może zostać wyko-
rzystane przez przestępców. Waż-

ne jest aby na bieżąco kontrolować 
stan konta, a w przypadku poja-
wienia się w historii transakcji, 
których nie dokonaliśmy, natych-
miast poinformować bank oraz 
zastrzec swoją kartę. Pamiętajmy 
również o odebraniu karty z ban-
komatu, czy terminala po zakoń-
czeniu transakcji.

nadkom. Agnieszka Wójcik
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Samorząd Gminy Belsk Duży 
wraz z Samorządem Gminy Jasie-
niec dofinansowały zakup specja-
listycznego pojazdu dla Komendy 
Powiatowej Policji w Grójcu. 

W połowie stycznia 2023 roku 
odbyła się oficjalna prezentacja i 
przekazanie nowego radiowozu 
marki Kia Sportage policjantom z 
Grójca. Tego dnia z Wójtem Gmi-
ny Belsk Duży – Władysławem 
Piątkowskim, Przewodniczącym 
Rady Gminy – Bogusławem Sikor-
skim oraz Wójtem Gminy Jasie-

Radiowóz dofinansowany przez belski samorząd

niec – Martą Cytryńską spotkał się 
Komendant Powiatowy Policji w 
Grójcu – mł. insp. Wojciech Bed-

narski. 
Gmina Belsk Duży oraz Gmi-

na Jasieniec przeznaczyły na ten 
cel po 30 tysięcy złotych. Reszta 
środków pochodziła z Komendy 
Głównej Policji. Tabor grójeckiej 
komendy wzbogacił nowoczesny 
radiowóz, który doskonale spraw-
dzi się w pracy na wiejskim terenie 
przy okazji powiększając komfort 
pracy funkcjonariuszy. 

Inwestycje, takie jak ta, są bar-
dzo niezbędne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa mieszkańców nie 
tylko powiatu grójeckiego, ale tak-
że Gminy Belsk Duży.

Źródło: własne/KPP w Grójcu
Urząd Gminy w Belsku Dużym

Błędów w hołdzie Powstańcom Styczniowym

Żołnierze wolnej Polski, po-
wstańcy 1863 roku są przykładem  
wielu cnót, które należy naśla-
dować.  Potrzebujemy ich hartu 
ducha. Dziękując za wspaniałych 
ludzi, którzy 160 lat temu poszli 
walczyć o naszą wolność uczmy się 
od nich patriotyzmu i poświęcenia 
– mocno wybrzmiało w czasie dzi-
siejszych uroczystości w Błędowie.

Na  błędowskim  cmentarzu 
oddano szacunek i wyrażono 
wdzięczność za życie w wolnej 
Ojczyżnie   składając  kwiaty i za-
palając  znicze pamięci na grobach  
powstańców styczniowych:

Porucznika Teofila Stani-
sławskiego, mieszkańca Błędowa 
odznaczonego przez Prezydenta 
Polski w 1930 roku Krzyżem Nie-

podległości z Mieczami i Andrzeja 
Bidermana zmarłego w Błędowie 
w 1923 roku.

W uroczystości udział wzięli 
Mirosław Maliszewski Poseł na 
Sejm RP, Wójt Błędowa Mirosław 
Jakubczak, Radni Rady Gminy 
Błędów. Szczególnie podniosłego 
charakteru uroczystości nadało 
wystawienie posterunków hono-
rowych  i udział Wojska Polskiego 
z Garnizonu Grójec. Włodzimierz  
Malczewski - rekonstruktor histo-
ryczny – przywołał etos powstań-
czy  jaki żywił Marszałek Piłsudski.

W tej żywej lekcji historii  cen-
ny był udział  uczniów wraz z Dy-
rekcjami i wychowawcami szkół 
Gminy Błędów.

 Wieczna chwała powstańcom 
styczniowym.
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W minioną niedzielę braliśmy 
udział w Halowym Turnieju Pił-
ki Nożnej OSKAR CUP Przysucha 
2023. Udział brało osiem drużyn, 
nasi zawodnicy zajęli III miejsce. 
Wśród trzech najlepszych zawod-
ników turnieju znalazł się Karol 
Paczkowski, najlepszy zawodnik 
drużyny Patryk Kowalski.

Dziękujemy organizatorom 
oraz zawodnikom za super zaba-
wę.

Zapraszamy do Akademii 
Sportu GALAKTIKOS, rocznik 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015 i 
młodsi (strój klubowy dla każde-
go zawodnika, miesięczna składka 
80 zł), treningi poniedziałek/środa 
Hala Sportowa w Belsku Dużym. 
Zapisy: tel. 504 198 135, 696 432 
145

GALAKTIKOS na III

Żołnierze CRiWWRE uczcili 160. rocznicę 
wybuchu Powstania Styczniowego

Uroczystości rozpoczęły 
się Mszą Świętą, następnie de-
legacje żołnierzy oraz zapro-
szeni goście udali się na groby 
Powstańców Styczniowych w 
Grójcu, Worowie oraz Belsku 
Małym, aby zapalić symbolicz-
ne znicze pamięci. Dziękujemy 
wszystkim przybyłym za obec-
ność podczas uroczystości.

Klub Wojskowy 
Grójec - criwwre
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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

XXX Wieczór z Kulturą 
,,TANGO MYCH MARZEŃ I SNÓW’’

Muzeum im. Kazimierza 
Pułaskiego w Warce zaprasza 
na wyjątkowy XXX ,,Wieczór 
z Kulturą’’ w rytmie tanga.

28 stycznia o godz. 17.00

W programie "TANGO 
MYCH MARZEŃ I SNÓW" 
usłyszymy przede wszystkim 
tanga okresu międzywojenne-
go Warsa, Szpilmana, Peters-
burskiego, ale także innych 
wybitnych kompozytorów tego 
gatunku, jak Gardela, Rodrigu-
eza, Gade, czy Piazzolli w wy-
konaniu:

 Anna Wandtke – skrzypce
Piotr Kopietz - bandoneon
Mirosław Feldgebel - fortepian
Sebastian Wypych 
- kontrabas/kierownictwo 
artystyczne
oraz
Lala Czaplicka - wokal

Anna Iberszer i Piotr Woźniak - 
para mistrzów tanga

Kompilacja kompozycji pol-

skich i argentyńskich repertuaru 
zespołu nawiązuje do kolebki i 
wzoru stylu, czyli tanga argentyń-
skiego, ale także odnosi się i pie-
lęgnuje ogromny dorobek twór-
czości tangowej kompozytorów 
okresu międzywojennego. Pisywa-
li je zarówno autorzy muzyki lek-
kiej, jak i kompozytorzy muzyki 
poważnej. Mówi się o około 3000 
tang polskich z tego okresu.

Jeden z najwybitniejszych po-
etów tanga Enrique Santos Di-
scépolo nazwał tango smutną 
myślą, którą się tańczy, dlatego w 
skład GANG TANGO wchodzą 
najwybitniejsi polscy mistrzowie, 

tancerze tango.

Informacje organizacyjne:
- Bilety na koncert w cenie 70 

zł od osoby będzie można zarezer-
wować przez Internet pod adre-
sem rezerwacja@muzeumpulaski.
pl  lub nabyć w kasie muzeum: tel.  
48/667 20 20 w. 21 

- Ilość miejsc jest ograniczona. 
Miejsca rezerwujemy wg kolejno-
ści zgłoszeń. Bilet uważa się za za-
rezerwowany po zapłaceniu.

CEM - Sala koncertowa mu-
zeum, ul. K. Pułaskiego 24, Warka

Info. Muzeum



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


