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Czytaj str. 2

Pomaganie przez głosowanie. 
I ty podaruj książkę do biblioteki
Do 28 listopada można 

oddać głos w ramach akcji 
empiku - Tysiac powodów by 
czytać. Pięć szkół  z najwięk-
szą liczbą głosów otrzyma 
1000 książek do biblioteki 
szkolnej. Wygrana w kon-
kursie daje ogromną szansę 
na poprawę stanu czytelnic-
twa wśród dzieci i młodzieży. 
Uczniowie chętniej sięgają po 
książki, kiedy są to nowości 
wydawnicze. 

W tegorocznej edycji 
konkursu udział bierze Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa 
w Łęczeszycach.

czytaj str. 4

Zmarli 
w przechowalni „beztlenowej”
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Ciała dwóch mężczyzn naro-
dowości ukraińskiej, w wieku 28 
i 46 lat, ujawnił w „beztlenowej” 
chłodni jej właściciel. Mimo, że 
natychmiast powiadomił służby, 
na ratunek było już za późno. 
Policjanci pod nadzorem proku-
ratora wyjaśniają okoliczności 
zdarzenia.

10 listopada 2019 roku około 

Areszt za posiadanie i udzielanie narkotyków
Grójeccy policjanci zatrzyma-

li dwóch mężczyzn i zabezpieczyli 
blisko 170 gramów oraz 35 tabletek 
różnych substancji zabronionych. 
Podejrzani odpowiedzą m.in. za po-
siadanie znacznej ilości narkotyków, 
handel i wprowadzanie do obrotu.

Pierwsze zatrzymanie przeprowa-
dzili operacyjni z grójeckiej komen-
dy. Na podstawie własnych ustaleń 
wytypowali 24-letniego mężczyznę, 
który mógł posiadać narkotyki. Po za-
trzymaniu go w hotelu pod Grójcem, 
funkcjonariusze zabezpieczyli sub-
stancje psychoaktywne. Na rynek nie 
trafiło blisko 19 gramów marihuany, 
13 gramów mefedronu oraz kilkana-
ście tabletek extazy.

Następne działania, m.in. prze-
szukanie pomieszczeń mieszkalnych 
wspólnika zatrzymanego, doprowa-
dziły do ujawnienia kolejnych narko-
tyków ukrytych w różnych miejscach. 
Pod łóżkiem znajdował się słoik z 
zawartością 60 gramów marihuany. 

W związku z napływającymi 
sygnałami mieszkańców gminy 
Pniewy, które były nanoszone na 
Krajowej Mapie Zagrożeń Bez-
pieczeństwa dzięki współpracy z 
miejscowym urzędem gminy dziel-
nicowy po raz kolejny zlokalizował 
nielegalnie gromadzone odpady. 

Na przełomie sierpnia i wrze-
śnia 2019 roku mieszkańcy za-
alarmowali Urząd Gminy w Pnie-
wach o dzikim wysypisku śmieci 
powstającym w lesie w okolicach 
drogi Konie - Wilczoruda. Infor-
mację o wysypisku niezwłocznie 
przekazano dzielnicowemu Gminy 
Pniewy - sierż. szt. Piotrowi Tom-
czakowi, jednocześnie Sekretarz 
Gminy Pniewy, p. Maciej Michal-
ski podjął działania mające na celu 
ustalenie przedmiotów mogących 
wskazać sprawcę. Dzięki wydo-
bytym z odpadów dowodom za-
kupów, sierż szt. Piotr Tomczak 

Kolejne dzikie wysypisko zlikwidowane

wytypował sprawców, a następnie 
doprowadził do ich ukarania i wy-
egzekwował uprzątnięcie wysypi-
ska. W ostatnim czasie, jest to już 
drugie nielegalne wysypisko od-
padów zlikwidowane dzięki ścisłej 
współpracy Urzędu Gminy Pnie-
wy oraz grójeckiej komendy.

Mieszkańcom dziękujemy za 

dotychczasową aktywność w ko-
rzystaniu z Krajowej Mapy Za-
grożeń Bezpieczeństwa. Jak widać 
to skuteczne narzędzie dzięki, 
któremu obywatele mogą czuć się 
bezpiecznie. Przypominamy, że z 
aplikacji możemy skorzystać pod 
adresem: https://mapy.geoportal.
gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.
html

Zmarli w przechowalni „beztlenowej”
godziny 11:15 dyżurny rawskiej 
komendy otrzymał informację, że 
w miejscowości Sadkowice wła-
ściciel ujawnił dwóch leżących 
mężczyzn na terenie komory 
chłodniczej przechowalni do prze-
trzymywania owoców. Na miejsce 
natychmiast skierowano policjan-
tów, przed których przybyciem 
mężczyzn z chłodni ewakuowa-
li strażacy. Przybyły na miejsce 

lekarz pogotowia stwierdził ich 
zgon. Jak później ustalili policjan-
ci byli to dwaj obywatele Ukra-
iny w wieku 28 i 46 lat. Policjanci 
zabezpieczyli miejsce zdarzenia, 
przesłuchali świadków, wykonali 
oględziny, o zdarzeniu poinformo-
wali również Ambasadę Ukrainy 
w Warszawie. Śledztwo prowadzi 
Prokuratora Rejonowa w Rawie 
Mazowieckiej.

Natomiast w zamrażalni-
ku schowany był słoik z 
zawartością kryształków 
meta amfetaminy, a pod 
prysznicem waga służąca 
do odmierzania działek. 
Właściciel powyższych 
substancji został zatrzy-
many w poniedziałek na 
terenie Grójca. 28-latek 
miał przy sobie 5 torebek 
z marihuaną, ponad 66 
gramów amfetaminy oraz 
tabletki extazy.

Pierwszy z zatrzyma-
nych usłyszał zarzut po-
siadania znacznej ilości 
narkotyków oraz handel 
tymi środkami, za co gro-
zi mu do 10 lat pozbawia-
nia wolności. Na wniosek 
prokuratury sąd zastosował wobec po-
dejrzanego tymczasowy areszt. Drugi 
mężczyzna usłyszał zarzuty posiada-
nia znacznej ilości narkotyków, udzie-
lania ich oraz wprowadzania do obro-

tu, za co grozi do 12 lat więzienia. Od 
wczoraj kolejne trzy miesiące spędzi w 
areszcie.

/AW

Może Twój bliźniak genetyczny 
potrzebuje pomocy?

Może Twój bliźniak genetyczny
 potrzebuje pomocy?

Przyjdź i zarejestruj się jako potencjalny dawca.
W dniach 6-7 grudnia 2019r. 

AUCHAN w Grójcu,
 ul. Niepodległości 22.

Będziemy tam czekać na Ciebie.

Oddział Rehabilitacji Neurolo-
gicznej został doposażony w bież-
nię rehabilitacyjną. A to wszystko 
dzięki Panom: Tomaszowi Tereba 
i Marcinowi Niedużak, właścicie-
lom firmy gastronomicznej „BI-
STRO U KUCHARZY", którzy 
zakupili ten sprzęt.

Przekazany przez Państwa 
sprzęt, jest bez wątpienia wyrazem 

Nowa bieżnia na Oddziale 
Rehabilitacji Neurologicznej

bezinteresownej chęci niesie-
nia pomocy potrzebującym.

Dziękując, życzymy Pań-
stwu wszelkiej pomyślno-
ści oraz doświadczania na 
co dzień dobra od drugiego 
człowieka – mówi Pani Pre-
zes PCM w Grójcu Joanna 
Czarnecka.
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Sprzedam atrakcyjną działkę o powierzchni 8260 m2 w miejscowo-
ści Rębowola, gmina Belsk Duży, powiat grójecki – dojazd do Warsza-
wy - 40 minut. Działka w kształcie prostokąta o wymiarach 70x118m. 

Nieruchomość położona przy drodze powiatowej, oddalonej około 
800m od drogi 725. Przez działkę przechodzi wodociąg/światło. Idealna 
do inwestycji/budowy. Obecnie na działce rosną czteroletnie drzewka 

owocowe. (MOŻLIWOŚĆ WYDZIELENIA MNIEJSZEJ DZIAŁKI Np: 
1500m2). W pobliżu rezerwat Modrzewina, Pałac Mała Wieś.

Cena: 112 000 zł (do negocjacji). Kontakt: 504 198 135

Do 28 listopada można oddać głos w 
ramach akcji empiku - Tysiac powodów by 
czytać. Pięć szkół  z największą liczbą głosów 
otrzyma 1000 książek do biblioteki szkolnej. 
Wygrana w konkursie daje ogromną szansę 
na poprawę stanu czytelnictwa wśród dzieci 
i młodzieży. Uczniowie chętniej sięgają po 
książki, kiedy są to nowości wydawnicze. 

W tegorocznej edycji konkursu udział 
bierze Publiczna Szkoła Podstawowa w Łę-
czeszycach z gminy Belsk Duży. W akcję 
włączyło się wiele osób mających wspólny 
cel - wygrać  książki dla dzieci, które tak 
bardzo zaangażowały się w tworzenie pla-
katu konkursowego. Głosowanie jest bar-
dzo proste, odbywa się w aplikacji mobilnej 
empik. Wystarczy pobrać aplikację na swój 
telefon, przystąpić do programu mój em-
pik, zarejestrować się i oddać swój głos na 
PSP w Łęczeszycach. Potrzebujemy 1000 
głosów, żeby znaleźć się w piątce zwycięz-
ców. Jesteśmy o krok od wygranej. Bardzo 
prosimy  Państwa o głosy. Razem możemy 
więcej. Wspólnie promujmy czytelnictwo, 
rozwijajmy w dzieciach pasję czytania, 
wspomagajmy ich rozwój poprzez obcowa-
nie z książką.

Społeczność PSP w Łęczeszycach

Pomaganie przez głosowanie. 
I ty podaruj książkę do biblioteki

Zespół Szkół Specjalnych im. ks. J. 
Twardowskiego w Grójcu świętował 

Zespół Szkół Specjalnych im. ks. J. 
Twardowskiego w Grójcu świętował 101. 
Rocznicę Odzyskania Niepodległości

W piątek 8 listopada, w ZSS w Grójcu 
został zorganizowany już IV Rajd Niepod-
ległościowy, aby uczniowie mogli uczcić 
święto narodowe oraz poznać i utrwalić 
lepiej historię naszego miasta i kraju. W 
tym roku uczestnicy podzieleni na cztery 
drużyny przyjęli nazwy: Sokoły, Niepoko-
nani, Szare Berety i Wędrownicy. Drużyny 
przygotowywały się już od poniedziałku. 
Uczniowie wykonali samodzielnie biało-
-czerwone kotyliony, przypomnieli sobie 
Kodeks Młodego Patrioty, ćwiczyli hymn 
(4 zwrotki!) oraz zakupili znicze. Przed wy-
ruszeniem w teren każda drużyna została 
zapoznana z wydarzeniami związanymi z 
odzyskaniem niepodległości przez Polskę. 

I tak w piątek, 8 listopada uczniowie 
przystąpili do obchodów 101 ROCZNICY 
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. Naj-
pierw gra terenowa, na czas z zadaniami do 

rozwiązania w historycznych miej-
scach Grójca. O godz. 11.11 odśpie-
wanie czterech zwrotek Mazurka Dą-
browskiego w ramach ogólnopolskiej 
akcji "Szkoła do hymnu", a potem 
wspólna zabawa „Jaka to melodia”- 
odgadywanie i śpiewanie żołnier-
skich i patriotycznych piosenek. Na 
zakończenie szkolnych obchodów 
każda klasa otrzymała pamiątkowy 
dyplom. 

Ten radosny dzień umiliły nam 
słodkości firmy Ferrero, za które ser-
decznie dziękujemy.

Nasza szkoła włączyła się rów-
nież w miejskie obchody. Poczet 
sztandarowy Zespołu Szkół Spe-
cjalnych im. ks. J. Twardowskiego w 
Grójcu reprezentował szkołę podczas 
niedzielnych uroczystości.

Info.ZSS
im.ks.J.Twardowskiego

w Grojcu
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Młodzi sportowcy z PSP Łęcze-
szyce okazali się najlepsi podczas 
Finałów Powiatowych w unihokeju 
chłopców. Wśród dziewcząt trzecie 
miejsce zajęła PSP w Lewiczynie. Ry-
walizacja toczyła się w roczniku 2005-
2006 (VII, VIII klasy szkoły podsta-
wowej), a zawody rozegrano w Hali 
Sportowej GOSiR w Belsku Dużym.

Uczniowie z Łęczeszyc nie mieli 
łatwej drogi, by osiągnąć końcowy 
sukces. Stoczyli dwa wyrównane 
boje z drużynami z Goszczyna i 
Lesznowoli. W obu okazali się lepsi o 
jedną bramkę. Dwukrotnie do siatki 
trafił Damian Feshchuk.

Wśród dziewcząt najlepsze oka-
zały się uczennice PSP Lesznowola. 
Dzielnie walczyła PSP Lewiczyn, 
lecz w starciu z PSP Goszczyn pod-
opieczne Tomasza Wesołowskiego 
okazały się minimalnie gorsze tracąc 
bramkę sekundy przez zakończe-
niem meczu.

Wszystkie drużyny uhonoro-
wane zostały medalami oraz pucha-
rami. Wręczała je Dyrektor GZOPO 
w Belsku Dużym – Maria Walewska-
-Żółcik oraz Kierownik GOSiR w 
Belsku Dużym – Marek Szewczyk.

Najlepsze drużyny będą repre-
zentowały Powiat Grójecki podczas 
półfinałów wojewódzkich, które jak 
co roku odbędą się w Radomiu.

Źródło: belskduzy24.pl

W dniu 14 listopada 2019r. Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa im. Ziemi 
Grójeckiej obchodziła jubileusz 5-le-
cia nadania imienia.

Dyrektorka Marzena Jakó-
bowska- Kępka witała gości, wśród 
których nie zabrakło m.in. Wójta 
Władysława Piątkowskiego, Prze-
wodniczącego Rady Gminy Bogu-
sława Sikorskiego, radnych Ewy 
Łubińskiej, Andrzeja Adamczyka i 
Mariusza Gielecińskiego, sekretarz 
gminy Renaty Ostatek, dyrektor 
GZOPO Marii Walewskiej- Żółcik, 
kierownik GOPS Urszuli Kopyc-
kiej, kierownik Gminnej Biblioteki 
Marianny Kornaszewskiej i Izabeli 
Majchrowskiej z lewiczyńskiej filii 
biblioteki, sołtysa Zaborowa Zbi-
gniewa Jakubczaka oraz gości spe-
cjalnych proboszcza lewiczyńskiej 
parafii ks. Sławomira Paszowskiego, 
historyka dr Remigiusza Matyjasa, 
poety Kazimierza Kochańskiego, 
emerytowanych nauczycieli, peda-
gogów oraz społeczności Zaborowa.

W dniu jubileuszu pierwszaki 
składały przysięgę na sztandar szko-
ły, uczniowie wspólnie z pedagogami 
przygotowali przepiękny program 
artystyczny zakończony krótkim 
słowem do zebranych w wykonaniu 
historyka i absolwenta zaborowskiej 
szkoły dr Remigiusza Matyjasa.

Życzenia na ręce dyrektor szkoły 
składał Wójt Władysław Piątkowski, 
przewodniczący Rady Gminy Bogu-
sław Sikorski oraz dyrektor GZOPO 
Maria Walewska- Żółcik.

Jubileusz zakończył się wspól-
nym spotkaniem przy herbacie i 
słodkościach przygotowanych przez 
Radę Rodziców.

E. Tomasiak

Chłopcy z Łęczeszyc mistrzami powiatu!

Jubileusz w Zaborowie

16 listopada uczestniczyliśmy 
w Turnieju Piłki Nożnej Halowej 
o Puchar Wójta Gminy Jasieniec 
Pani Marty Cytryńskiej. Rocznik 
2010 zajął II miejsce, wyróżnienia 
indywidualne zdobyli zawodnicy: 
Mateusz Janota - najlepszy strzelec, 
Michał Korczak - najlepszy bram-
karz, rocznik 2008 zajął V miejsce, 
wyróżnienie indywidualne zdobył 
Mateusz Rosadziński - najlepszy 
bramkarz. Serdecznie wszystkim 
gratulujemy! 

Turniej w Jasieńcu 

Trenuj z Akademią Sportu GA-
LAKTIKOS, rocznik: 2008/2009 
oraz 2010/2011 i młodsi. Zapisy: 
Daniel Krzechowicz – prezes: tel. 
504 198 135, Bogusław Cieślak – 
trener: tel. 696 432 145. Treningi: 
Hala Sportowa w Belsku Dużym. 

Dziękujemy Panu Wójtowi 
Władysławowi Piątkowskiemu 
oraz Radzie Gminy Belsk Duży za 
okazaną pomoc i wsparcie finan-
sowe w rozwoju naszych zawod-
ników. 
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CENNIK REKLAM:  - ilość modułów na stronie - 40 
- wielkość modułu: 38,8 mm (wysokość) x 50,6 mm  CENA JEDNEGO MODUŁU - na 
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Do muzeum za pół ceny!
Rusza VI edycja akcji „Pol-

ska zobacz więcej – weekend za 
pół ceny”. W przedostatni week-
end listopada każdy będzie mógł 
skorzystać z ciekawych ofert i 
odwiedzić różnego rodzaju mu-
zea i zabytki znajdujące się na 
terenie naszego kraju. Muzeum 
im. Kazimierza Pułaskiego w 
Warce, tradycyjnie przyłącza się 
do akcji ,,WEEKEND ZA PÓŁ 
CENY’’ organizowanej przez 
Polską Organizację Turystyczną 
we współpracy z Ministerstwem 
Sportu i Turystyki.

Jesienna edycja odbędzie się 
w weekend 22-24 listopada.

 
Bilety wstępu do Muzeum im. 

Kazimierza Pułaskiego w Warce, 

będzie można nabyć podczas 
akcji ze zniżką 50%, czyli: 
bilet normalny – 5 zł, bilet 
ulgowy – 3,50 zł.

Proponujemy również 
usługę przewodnicką dla 
osób indywidualnych (mniej 
niż 10 osób) za pół ceny – 
czyli 15 zł. 

Szczegółowe informacje 
o akcji można znaleźć na 
stronie internetowej; www.
polskazobaczwiecej.pl www.
muzeumpulaski.pl

Zapraszamy do 
skorzystania z oferty.

Info.Muzeum
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Do sprzedania Audi quatro q7 3.0 disel rok 2007, skóry, 
klima 4 strefowa, navi 7 osobowe, wyposażenie full zestaw.

Cena: 48 800 Kontakt: 796 164 825 Odi

Pamiętamy o naszych przodkach…
W dniu 5 XI 2019r. ucznio-

wie klasy II PSP w Błędowie wy-
brali się na miejscowy cmentarz 
katolicki w Błędowie.

Był to piękny, słoneczny, 
jesienny dzień. Powiewał lekki 
wiatr i strącał ostatnie koloro-
we liście z drzew. Wszyscy sta-
nęliśmy i pochyliliśmy się nad 
mogiłami poległych żołnierzy, 
którzy walczyli o wolność Oj-
czyzny. Na cmentarzu w Błędo-
wie takich mogił jest wiele. Na 
każdej z nich uczniowie zapalili 
symboliczne znicze i w milcze-
niu oddali hołd poległym.

Później spacerując alejami 
cmentarza zwiedzaliśmy stare, 
zabytkowe pomniki i nagrobki. 
Zobaczyć tam można cząstki hi-
storii, która tkwi w każdym ka-
mieniu, pomniku i krzyżu.

Dłużej zatrzymaliśmy się 
przy osiemnastowiecznych (już 
nieco zniszczonych) pomnikach 

właścicieli majątku Dańkowa. Pomni-
ki te górują nad pozostałymi wyróż-
niając się wielkością i kształtami.

Następnie przeszliśmy wzdłuż alei 
grobów, które zostały przeniesione z 
cmentarza protestanckiego.

Na koniec odwiedziliśmy groby 
zmarłych nauczycieli i pracowników 
szkoły z Błędowa. Pełni zadumy i po-
wagi oraz napełnieni przeszłością wró-
ciliśmy do szkoły. Była to wspaniała 
lekcja historii.

Przebudowa 
Drogi 

Powiatowej 
nr 1614W 

Trzylatków 
– Kozietuły 

(Fotorelacja)
(Tekst str. 9) 

Grant: Polski złoty ma 100 lat! dla PSP Lipie
Publiczna Szkoła Pod-

stawowa im. St. Fiedorowi-
cza w Lipiu uzyskała grant w 
konkursie organizowanym 
przez Narodowy Bank Polski 
pod hasłem: Polski ZŁOTY 
ma sto lat! Celem konkursu 
jest propagowanie wiedzy na 
temat polskiej waluty: od jej 
powstania do czasów współ-
czesnych oraz jak stabilna 
pozycja złotego wpływa na 
umacnianie gospodarki i po-
zycję Polski w świecie.

Projekt PSP Lipie, koor-
dynowany przez dyrektora 
szkoły Panią Janinę Bacho-

wicz, będzie realizowany od 2 
grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 
r. W ramach projektu zostaną zor-
ganizowane warsztaty historyczne, 
podczas których uczniowie będą 
pogłębiać wiedzę na temat historii 
polskich pieniędzy oraz stworzą 
gry planszowe „Polski ZŁOTY 
ma 100 lat!” oraz „Denary, duka-
ty, talary, boratynki …”. Uczniowie 
zainteresowani informatyką w cza-
sie warsztatów informatycznych 
będą mieli okazję zaprojektować 
program komputerowy „Sortow-
nia pieniędzy” oraz prezentacje 
„Historia polskiego złotego”. Dzie-
ci z  klas I-III zaprezentują swoje 

zdolności plastyczne i techniczne 
biorąc udział w konkursie „Pro-
jekt banknotu”. W lutym 2020 r. 
zostaną zorganizowane wyjazdy 
do Centrum Pieniądza NBP, gdzie 
odbędą się zajęcia edukacyjne dla 
uczniów całej szkoły. Cały projekt 
znajdzie swój finał w marcu 2020 
r. podczas szkolnej uroczystości 
„Forum finansowe: Polski ZŁOTY 
ma 100 lat!”. Uczestnicy projektu 
w dzień finału zaprezentują nowo 
zdobytą wiedzę oraz umiejętno-
ści. Na wszystkie działania szkoła 
otrzyma środki finansowe w wyso-
kości 9640,00 zł.

Agata Gawryła, PSP Lipie
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Telefon:             Adres: 
534 060 015      Goliany 11a, Błędów.

Sprzedam łyżworolki 2 w 1 (2 
kółka z tyłu a 1 z przodu tak jak 
na zdjęciu dla większej stabilno-
ści na początku nauki jazdy oraz 
możliwość zmiany na 3 kółka 
w jednej linii) + kask + zestaw 
ochraniaczy nadgarstków, łokci 
i kolan. Kółka PVC. Używane. 
Stan bdb. Rozmiar regulowany 
od 27 do 30.

Cena: 60 zł
Tel. 509 603 239
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Otwarcie Drogi powiatowej 1614W Trzylatków - Kozietuły

Na ostatniej sesji Rady Po-
wiatu, która odbyła się pod 
koniec października radni jed-
nogłośnie zdecydowali o doka-
pitalizowaniu spółki Powiatowe 
Centrum Medyczne w Grójcu          
w wysokości 17  280 000 zł. 
Znacząca część tej kwoty to wy-
kup wyemitowanych obligacji. 
Natomiast kredyt w wysokości           
6 000 000 zł stanowi dodatkowe 
zobowiązanie. 

Pochodzące z nowego 
kredytu 3 mln złotych prze-
znaczone zostaną na pokrycie 
kosztów budowy Specjalistycz-
nego Oddziału Ratunkowego. 
Kolejne 3 mln złotych będą za-
gospodarowane na spłatę zobo-
wiązań spółki z lat 2017-2018 
(pożyczek, poręczeń, wierzy-
telności). 

Musimy dołożyć 3 mln 
złotych do budowy SOR-u po-
nieważ Ministerstwo Zdrowia 
zmniejszyło nam wysokość 
dofinansowania. Stało się to 
za sprawą błędnie przeprowa-
dzonego postępowania prze-
targowego w 2018 roku przez 

poprzednią panią prezes szpitala 
oraz bezpodstawnie zawartej umowy                                                                              
z wykonawcą bez zabezpieczenia 
100% wartości tego etapu inwesty-
cji, przez co zostaliśmy ukarani. Po-
nadto brakuje nam ok. 1 mln zł na 
wyposażenie w specjalistyczny sprzęt 
medyczny. Kara jest bardzo dotkliwa 
ponieważ wszyscy wiemy, jak ciężka 
jest sytuacja finansowa Powiatu Gró-
jeckiego – mówi Starosta Krzysztof 
Ambroziak.

Powiatowe Centrum Medycz-
ne  w Grójcu odgrywa ważną rolę                    
w systemie ochrony zdrowia i pro-
cesie leczenia mieszkańców naszego 
powiatu, dlatego też Zarząd Powiatu 
wspólnie z Radą Powiatu dokładają 
wszelkich starań, aby zapewnić tej 
placówce jak najlepsze warunki i ze-
stawy urządzeń wykorzystywanych 
na co dzień do ratowania życia i zdro-
wia pacjentów. Doskonałym przykła-
dem jest przeznaczenie dodatkowych 
2 650 000 zł na remont traktu poro-
dowego z oddziałem  ginekologiczno 
– położniczym, kompleksowego re-
montu oddziału wewnętrznego, prac 
remontowych i adaptacyjnych innych 
pomieszczeń w szpitalu oraz zakup 
sprzętu medycznego.  

Powiat wspiera finansowo szpital w Grójcu

Stan techniczny oddziałów jaki 
przejęliśmy po poprzednim staroście           
i pani prezes był tragiczny, a jedynym 
rozwiązaniem była jego kapitalna 
przebudowa – dodaje Starosta Krzysz-
tof Ambroziak.

Dodatkowo Starosta Krzysztof 
Ambroziak zabiega o dwie nowe ka-
retki dla Powiatowego Centrum Me-
dycznego w Grójcu.

Na zdjęciu: Obecny stan oddziału

14 listopada w miejscowości 
Bielany (gmina Błędów)  uroczy-
stego przecięcia wstęgi wyremon-
towanej drogi powiatowej o stra-
tegicznym znaczeniu dla całego 
powiatu, a także województwa 
dokonali Marszałek Województwa 
Mazowieckiego Adam Struzik, Sta-
rosta Powiatu Grójeckiego Krzysz-
tof Ambroziak, Przewodniczący 
Rady Powiatu Grójeckiego Janusz 
Karbowiak, Poseł na Sejm RP Mi-
rosław Maliszewski, Radny Sejmi-
ku Województwa Mazowieckiego 
Leszek Przybytniak, Burmistrz 
Mogielnicy Sławomir Chmielew-
ski, Wójt Gminy Błędów Mirosław 
Jakubczak oraz Wiceprezes Grupy 
Producentów RAJPOL Ryszard 
Woźniak. Obecni również byli 
Członkowie Zarządu Powiatu, rad-

ni powiatowi, radni gmin Mogielnica                
i Błędów, ks. Leszek Bruliński, który po-
święcił drogę, ks. Grzegorz Wolski, soł-
tysi miejscowości Kozietuły, Roztworów                                                                                   
i Bielany oraz udziałowcy Grupy RAJPOL. 
Inwestycja była w 60 % współfinansowana 
z budżetu Samorządu Województwa Ma-
zowieckiego. 

Droga ta odgrywa rolę ponadlo-
kalną. Zapewnia spójność innych sieci 
dróg publicznych, przede wszystkim 
posiada powiązanie komunikacyjne                               
z drogami wojewódzkimi nr 725 oraz nr 
728 łączącymi województwa mazowiec-
kie, łódzkie i świętokrzyskie. Ponadto 
ma ogromne znaczenie dla dostaw pło-
dów rolnych, głównie jabłek do jednego                                    
z największych zakładów przetwórczych 
w Polsce, znajdującego się  w miejsco-
wości Kozietuły.  Droga powiatowa                  
nr 1614W Trzylatków-Kozietuły była                      

w bardzo złym stanie   i wymagała pil-
nych inwestycji.   Środki własne powiatu                                                                             
i gmin niestety nie pozwalały na kom-
pleksowe wykonanie modernizacji drogi, 
dlatego 9 maja 2019 złożony został wnio-
sek do Urzędu Marszałkowskiego o dofi-
nansowanie inwestycji w ramach progra-
mu zadań ważnych dla równomiernego 
rozwoju województwa mazowieckiego. 
Ze względu na ogromne znaczenie  cią-
gu komunikacyjnego podjęto decyzję 
o złożeniu wniosku do Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego o dofinanso-
wanie w/w przebudowy drogi w ra-
mach Funduszu Dróg Samorządowych. 
      28  sierpnia 2019r. została podpi-
sana umowa przez Starostę Powiatu 
Grójeckiego Krzysztofa Ambroziaka                             
z Marszałkiem Adamem Struzikiem na 
dotację w wysokości 60% kosztów inwe-
stycji przebudowy drogi. Pozostałe koszty                                                                                                             

w związku z niewystarczającym budżetem 
Powiatu zadeklarowała Grupa Producen-
tów RAJPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Bie-
lanach oraz Gminy Błędów i Mogielnica, 
które również zostały stronami umowy. 
   Przebudowa drogi polegała na wyko-
naniu jezdni o nawierzchni bitumicznej 
o szerokości 6 m i łącznej długości 2350 
mb z obustronnym ustawieniem oporni-
ków betonowych zatopionych.

W ramach przebudowy powsta-
ły obustronne pobocza z destruktu                                                           
o szerokości 1,0 m oraz odwodnie-
nie powierzchniowe. Inwestycja obej-
mowała również wykonanie ozna-
kowania poziomego i pionowego. 
   Na dzień dzisiejszy pojawiła się moż-
liwość dofinansowania brakującego 
wkładu własnego z Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych. 

Całkowity koszt inwestycji wynosi:
3 151 123,71 zł. 

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego: 
1 871 751,24 zł.
Pozostałe środki pochodzą z:  Grupy 

Producentów RAJPOL Sp.z  o.o.,    dofi-
nansowania Mazowieckiego Urzędu Wo-
jewódzkiego w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych  oraz  z  budżetów powia-
tu i gmin Mogielnica oraz Błędów.

Modernizacja drogi powiatowej 
łączącej dwie drogi wojewódzkie jest 
doskonałym przykładem współpracy sa-
morządu na każdym szczeblu z sektorem 
prywatnym.

Cieszymy się, że infrastruktura na-
szego powiatu dzięki zaangażowaniu 
władz samorządu województwa, gmin 
oraz przedsiębiorstw działających na na-
szym terenie staje się siecią nowoczesną 
i dostosowaną do potrzeb mieszkańców. 
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SolidnyDruk

Foldery, katalogi, prospekty, czasopisma, broszury, gazety, plakaty, 
ulotki, banery i inne. GWARANCJA DOSKONAŁEJ JAKOŚCI.
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Małżeństwo w świetle przepi-
sów prawa nie zostało prawnie zde-
finiowane, faktem jest, że zgodnie z 
obowiązującym prawem jest to sto-
sunek prawny łączący tylko męża 
i żonę (wg mojej oceny umowa cy-
wilno-prawna między mężczyzną 
a kobietą spełniająca określone 
przesłanki w kodeksie rodzinnym i 
opiekuńczym).

 Małżeństwo winno być zawar-
te w oparciu o następujące zasady 
oczywiście mówimy o prawie pol-
skim tj. jednożeństwo (wyłączny 
związek między kobietą a mężczy-
zną), forma zawarcia wyznaniowa 
lub świecka, trwałość małżeństwa 
- nierozerwalność co wiąże się z 
wprowadzeniem instytucji utrud-
niających rozwiązanie małżeństwa 
(obostrzenia rozwiązania przez 
sąd gdzie, niektóre  państwa w 
swoim obrocie prawnym takich 
obostrzeń nie stosują i rozwód jest  

Małżeństwo, rodzina podstawowa 
jednostka życia społecznego

możliwy przed kierownikiem usc). 
Równość praw i obowiązków w ich 
stosunkach  osobistych i majątko-
wych  jak również równość wobec 
dzieci  z uwzględnieniem dobra 
dzieci oraz ograniczenia swobody 
małżonków. Ważną przesłanką do 
zawarcia małżeństwa jest stan cy-
wilny czyli przyszli małżonkowie 
muszą być stanu wolnego: kawaler, 
panna, wdowiec, wdowa, rozwie-
dziony, rozwiedziona.

 Art.206 kodeksu karnego sta-
nowi „kto zawiera małżeństwo 
mimo, że pozostaje w związku 
małżeńskim podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat 2. Są 
inne przesłanki wg, których mał-
żeństwo nie może być zawarte 
między innymi pokrewieństwo, 
powinowactwo czy stosunek przy-
sposobienia między przyszłymi  
małżonkami. Małżeństwo może 
być unieważnione z wielu przy-
czyn między innymi na wadę 

oświadczenia woli, może 
być rozwiązane przez roz-
wód lub może być ogłoszo-
na separacja małżeństwa. 
Zawierając małżeństwo wy-
bieramy również nazwiska 
jakie będziemy nosić po za-
warciu małżeństwa dla sie-
bie i dzieci. Małżonkowie 
mogą pozostać przy swoich 
nazwiskach przyjąć nazwi-
sko męża i żony, do swojego 
nazwiska dodać nazwisko 
męża lub żony. Dzieci mogą 
nosić nazwisko matki lub 
ojca lub nazwiska połączone. 
W przypadku braku zgody 
małżonków co do noszonych 
nazwisk przez dzieci kierow-
nik  usc z urzędu wybiera 
nazwisko dla dzieci tzn. do 
nazwiska matki dodaje na-
zwisko ojca.

Z pozdrowieniem
Małgorzata Woźniak
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