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Czytaj str. 2

Termomodernizacja Domu Pomocy 
Społecznej w Tomczycach zakończona!

We wtorek 26 listopada 
odbyło się podsumowanie za-
kończonego remontu Domu 
Pomocy Społecznej w Tomczy-
cach. W trakcie uroczystego 
otwarcia wyremontowane-
go obiektu Starosta Grójecki 
Krzysztof Ambroziak podzię-
kował władzom poprzedniej 
kadencji za rozpoczęcie tego 
projektu inwestycyjnego. 

Spotkanie w Tomczycach 
było też doskonałą okazją do 
wręczenia listów z okazji Dnia 
Pracownika Socjalnego dla 
dyrektorów Domów Pomocy 
Społecznej w Tomczycach, 
Nowym Mieście nad Pilicą 
oraz Lesznowoli, Środowi-
skowego Domu Samopomocy                   
w Łychowskiej Woli, a tak-
że Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie. We wtorkowej 
uroczystości, uczestniczyli Starosta 
Powiatu Grójeckiego Krzysztof Am-
broziak, Wicestarosta Jolanta Sitarek, 
członkowie Zarządu Powiatu Gró-

jeckiego, radni Powiatu Grójeckiego, 
Burmistrz Miasta i Gminy Mogielni-
ca Sławomir Chmielewski, Przewod-
niczący Rady Miejskiej w Mogielnicy 
Grzegorz Michalski.          Czytaj str. 5

Areszt za nielegalne 
składowanie niebezpiecznych 
odpadów oraz posiadanie 
17 kg marihuany



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

Poszukiwani 
w rękach policjantów

Grójeccy policjanci codziennie 
podejmują działania w celu zatrzymy-
wania osób ukrywających się przed wy-
miarem sprawiedliwości. Tylko w ciągu 
ostatniego tygodnia zatrzymali aż 16 
takich osób.

W ręce policjantów z grójeckiej 
komendy oraz podległych jednostek 
niemal codziennie wpada osoba po-
szukiwana. Są wśród nich m. in. osoby, 
które powinny trafić do więzienia za 
niezapłacone mandaty lub unikające 
odbycia kary pozbawienia wolności, 
zaginione oraz poszukiwane listami 
gończymi. Od początku 2019 roku 
funkcjonariusze zatrzymali blisko 300 
takich osób.

Ale praca związana z zatrzymywa-
niem osób poszukiwanych to niejed-
nokrotnie długie i mozolne zbieranie 
danych, pozwalających odnaleźć miej-
sce ukrywania się poszukiwanego.

Osoby ukrywające się przed wy-
miarem sprawiedliwości są bardzo 
ostrożne, starają się być wręcz nie 
zauważalne dla otoczenia, nie rzuca-
ją się w oczy. Zdarzają się przypadki 
gdzie, nawet nie wychodzą ze swoich 
kryjówek, a jedzenie lub inne środki 
potrzebne do życia dostarczają im za-
ufane osoby. Osoby ukrywające poszu-
kiwanych muszą liczyć się z odpowie-
dzialnością karną. Za ukrywanie takiej 
osoby grozi nawet do 5 lat pozbawie-

nia wolności.
Pomimo tego że sposobów 

i metod ukrywania się osób po-
szukiwanych jest dużo, to efekty 
pracy z ostatniego tygodnia po-
kazują, że mimo różnych zabie-
gów, funkcjonariusze codziennie 
zatrzymują kolejnych poszuki-
wanych.

Zadaniami związanymi z 
poszukiwaniem osób ukry-
wających się przed wymiarem 
sprawiedliwości lub też osób 
zaginionych, w komendach po-
wiatowych zajmują się specjalne 
zespoły funkcjonariuszy. Rów-
nież w naszej jednostce znajduje 
się taki zespół, który poszukuje 
m. in. najbardziej niebezpiecz-
nych przestępców ukrywających 
się przed wymiarem sprawiedli-
wości.

Osoby zaginione oraz po-
szukiwane przez wymiar spra-
wiedliwości na terenie naszego 
powiatu możemy znaleźć pod 
adresem:

- http://www.mazowiecka.
policja.gov.pl/wgr/kryminalne/
poszukiwani

- http://www.mazowiecka.
policja.gov.pl/wgr/kryminalne/
zaginieni

kom. A. Wójcik

Zatrzymany z narkotykami

Policjanci z Warki zatrzy-
mali poszukiwanego mężczy-
znę. 28-latek miał przy sobie 
amfetaminę i marihuanę. Zo-

stał doprowadzony do aresz-
tu, usłyszał zarzut posiadania 
znacznej ilości narkotyków. 
Grozi mu do 10 lat więzienia.

Dzielnicowa z Warki posia-
dając informację, gdzie może 
przebywać poszukiwany poje-
chała wspólnie z policjantami z 
„patrolówki” do miejsca pracy 
28-latka. Policjanci zatrzymali 
mężczyznę. Podczas czynności 
ujawnili przy nim narkotyki. 
Następnie przeszukując jego 
miejsce zamieszkania znaleźli 
jeszcze ponad 50 gramów nar-
kotyków, w tym amfetaminę 
oraz marihuanę. Mężczyzna 

posiadał też m.in. wagi elek-
troniczne oraz torebki foliowe 
z zapięciem strunowym, które 
mogły mu służyć do porcjowa-
nia narkotyków.

Mieszkaniec Warki usłyszał 
zarzuty posiadania znacznej 
ilości narkotyków oraz przyrzą-
dów służących do niedozwolo-
nego przetwarzania środków 
zabronionych. Sąd zastosował 
wobec mężczyzny środek zapo-
biegawczy w postaci tymczaso-
wego aresztowania. Grozi mu 
do 10 lat więzienia.

/AW

22.11 przed godziną 14.00 wybuchł pożar dwóch samochodów 
ciężarowych na terenie stacji paliw Lotos w Pniewach. W akcji gaśni-
czej udział brały jednostki straży z terenu gmin: Pniewy i Grójec.

Spłonęły dwa TIRy

Areszt za nielegalne składowanie 
niebezpiecznych odpadów 

oraz posiadanie 17 kg marihuany
Policjanci z Wydziału Kryminalnego 

grójeckiej komendy zatrzymali dwóch 
mężczyzn zajmujących się nielegalnym 
składowaniem niebezpiecznych odpadów. 
Przestępcy w hali magazynowej przecho-
wywali w zbiornikach duże ilości płyn-
nych substancji, w tym m.in. pochodnych 
rozpuszczalników i lakierów. A na strychu 
suszyli ponad 17 kg konopi. Podejrzani 
już trafili do aresztu.

W minioną sobotę policjanci z Grój-
ca pojechali na teren gminy Pniewy, 
gdzie jeden z mieszkańców Wiatrowca 
poinformował ich, że od kilku dni roz-
chodzi się nieprzyjemny zapach, który 
pochodzi z nieużytku rolnego zlokalizo-
wanego pomiędzy sadami. Policjanci we 
wskazanym miejscu ujawnili na trawie 
ślady kleistej cieczy o nieprzyjemnym 
zapachu. Szybko ustalili do kogo należy 
posesja i pojechali do sąsiedniej miej-
scowości. Funkcjonariusze sprawdzając 
miejsce zamieszkania mężczyzny ujaw-
nili 8 200-litrowych beczek, 16 mause-
rów o pojemności 1000 litrów oraz 24 
20-litrowe wiadra z zawartością substan-
cji i odpadów, których przechowywanie 
jest zabronione. Ponadto ustalono, że 
65-letni mężczyzna na terenie swojej 
posesji zanieczyszczał wodę i powietrze 
substancjami chemicznymi zawierają-
cymi lotne związki organiczne. Wszyst-
ko to mogło zagrozić życiu lub zdrowiu 
człowieka lub spowodować istotne obni-
żenie jakości wody lub zanieczyszczenie 
w świecie roślinnym lub zwierzęcym w 
znacznych rozmiarach.

Funkcjonariusze zatrzymali miesz-
kańca gminy Pniewy. Takie postępo-
wanie stwarzało zagrożenie dla życia 
lub zdrowia człowieka, lub mogło po-
wodować skażenie środowiska. Łącznie 
zabezpieczonych zostało ponad 18 tys. 
litrów niebezpiecznych płynów. Pracow-

nicy radomskiej 
delegatury Wo-
jewódzkiego In-
spektoratu Ochro-
ny Środowiska 
oraz Laborato-
rium Głównego 
I n s p e k t o r a t u 
Ochrony Środo-
wiska i Wyspecja-
lizowanej w tym 
zakresie Jednost-
ki Ratownictwa 
Gaśniczego Ko-
mendy Miejskiej 
Straży Pożarnej 
w Warszawie 
współpracowali 
z grójeckimi po-
licjantami w ra-
mach właściwego 
zabezpieczenia 
miejsca oraz 
pobrania próbek w celu ustalenia skła-
du chemicznego. Dzięki profesjonalnej 
współpracy udało się szybko, sprawnie i 
przede wszystkim bezpiecznie przepro-
wadzić czynności. To dzięki tej wzorowej 
współpracy szybko i precyzyjnie udało 
się określić szkodliwość substancji.

W trakcie przeszukania budynku 
mieszkalnego na poddaszu ujawniono 
konopie. Zabezpieczono blisko 17,5 kg 
nielegalnego towaru. W związku z ujaw-
nionymi konopiami zatrzymano również 
syna 65-latka.

Mężczyźni zostali doprowadzeni do 
prokuratury w Grójcu. Starszy usłyszał 
trzy zarzuty, składowania substancji i 
odpadów niebezpiecznych wbrew prze-
pisom oraz zanieczyszczenia wody i po-
wietrza substancjami chemicznymi oraz 
uprawy konopi w znacznej ilości. Nato-
miast 41-latek usłyszał zarzut uprawy 
konopi wspólnie z ojcem. Teraz grozi im 

za to do 8 lat więzienia. Wobec obydwu 
sąd zastosował środek zapobiegawczy w 
postaci tymczasowego aresztowania na 
okres dwóch miesięcy.

Ostrzegamy właścicieli gruntów 
oraz magazynów przed oszustami, zaj-
mującymi się nielegalnym pozbywa-
niem się odpadów poprodukcyjnych, 
niebezpiecznych, toksycznych i rako-
twórczych. Firmy wynajmują magazyny 
i inne nieruchomości, w których później 
gromadzone są odpady. Po wypełnieniu 
takiego obiektu odpadami wynajmujący 
znika, pozostawiając kłopotliwy ładunek 
właścicielom, na których później spo-
czywa obowiązek kosztownej utylizacji. 
To niejednokrotnie wydatek rzędu nawet 
kilku milionów złotych. Nie zapominaj-
my też o środowisku, które w wyniku 
takich działań często zostaje poważnie 
zdegradowane.

Autor: kom. Agnieszka Wójcik
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Jabłkowe desery, prace pla-
styczne i przestrzenne, wiersze, 
piosenki i konkurs na najwięk-
sze jabłko to wszystko czekało na 
uczestników III Gminnego Święta 
Jabłuszka, które odbyło się w tym 
roku w Publicznej Szkole Podsta-
wowej im. Romualda Traugutta w 
Łęczeszycach. 

We wspólnej zabawie wzię-
ły udział dzieci ze wszystkich 
oddziałów przedszkolnych bel-
skiej gminy. Gośćmi specjalny-
mi jabłkowego święta byli radna 
Ewa Łubińska, sekretarz gminy 
Renata Ostatek, dyrektor GZO-
PO Maria Walewska – Żółcik, 
dyrektor Banku Spółdzielczego 
im. Stefczyka Tomasz Kabas, Ry-
szard Woźniak z firmy Rajpol i to 
oni znaleźli się w składzie komisji 
konkursowej. Nie zabrakło także 
przedstawicieli Urzędu Gminy, 
Gminnego Zespołu Obsługi Pla-
cówek Oświatowych, dyrektorów 
placówek oświatowych Justyny 
Błońskiej, Teresy Bogdańskiej, 
Ludmiły Kacprzak, Marzeny Ja-
kóbowskiej-Kępka, Ewy Pietrzak, 
Jacka Witczaka, ojców Paulinów 
z ojcem przełożonym Robertem 
Dziewulskim, przedstawicieli 
lokalnym mediów i harcerzy ze 
Szczepu Drużyn im. Prezydenta 
Ryszarda Kaczorowskiego, którzy 
zapewnili najmłodszym uczestni-
kom jabłkowego festiwalu wspól-
ną zabawę.

Na zwycięzców w poszczegól-
nych konkurencjach czekały na-
grody ufundowane przez Wójta 
Władysława Piątkowskiego, firmy 
Ferrero, Activ i Bank Spółdzielczy 
im. Stefczyka, wszyscy uczestnicy 
otrzymali także słodkości oraz 
pamiątkowe dyplomy. Na zakoń-
czenie nie zabrakło poczęstunku 
przygotowanego przez Radę Ro-
dziców łęczeszyckiej szkoły.

Nagrody wręczał wspólnie z 
członkami komisji dyrektor Jacek 
Witczak. Najlepsi okazali się:

 
-> Oddziały przedszkolne: 
Konkurs recytatorski: 
1. Gabriela Figurska - Oddziały 
Przedszkolne przy PSP Łęczeszyce 
2. Antoni Chróst - Niepubliczne 
Przedszkole "Koszałek Opałek" w 
Rożcach

3. Roksana Mirkowska - Od-
działy Przedszkolne przy PSP 
Belsk Duży

Święto Jabłuszka

Konkurs plastyczny:
1. Roksana Matyjas - Oddziały 

Przedszkolne przy PSP Belsk Duży  
2. Piotr Kujawski - Przedszkole 
Publiczne w Starej Wsi

3. Barbara Korczak - Oddziały 
Przedszkolne przy PSP Łęczeszy-
ce 

 
Klasy I - III: Konkurs recytatorski:

1. Gabriel Gabler 
- PSP Belsk Duży 
2. Alicja Puncewicz 
- PSP Lewiczyn
3. Laura Sobczak 
- PSP Łęczeszyce
 

Konkurs plastyczny:
1. Aleksander Rup 
- PSP Lewiczyn
2. Emilia Wielonek - PSP Łę-

czeszyce
3. Iga Kołacz - PSP Lewiczyn
 

Konkurs na największe jabłko:
1. Alicja Borkowska - Oddzia-

ły Przedszkolne przy PSP Belsk 
Duży 

2. Aleksandra Korczak 
- PSP Łęczeszyce
3. Wiktor Sarnowski 
- PSP Lewiczyn
 

Konkurs na najsmaczniejszy deser 
jabłkowy:

1. Niepubliczne Przedszkole 
"Koszałek Opałek" w Rożcach

Wyróżnienie: PSP Belsk Duży 
Serdecznie gratulujemy 

wszystkim uczestnikom tego wy-
jątkowego święta. 

E. Tomasiak

Hala sportowa GOSiR w Belsku Du-
żym gościła uczestników Mistrzostwa 
Powiatu w Unihokeju w kat. Igrzyska 
Dzieci rocznika 2007 i młodszych.  
Wśród chłopców najlepsi okazali się 
młodzi sportowcy z Goszczyna, zaś 
wśród dziewcząt zawodniczki z PSP nr 
1 im. Gabriela Narutowicza w Grójcu.  

Zawody zorganizowali wspólnie 
Gminny Uczniowski Klub Sportowy 
oraz PSP im. Jana Pawła II w Belsku 
Dużym. Pamiątkowe puchary zwy-
cięzcom wspólnie z trenerami wręczy-
ła wicedyrektor szkoły Ewa Szewczyk. 

Podopieczni Łukasza Wiśnika z 
belskiej szkoły, bezkonkurencyjni w 
eliminacjach gminnych uplasowali 
się na III miejscu. Brąz powędrował 
do zespołu w składzie: Jan Lenarcik, 
Mateusz Zaszewski, Jan Jakubczyk, 

Igrzyska dzieci 
– brąz dla Belska i Lewiczyna

Paweł Żółcik, Kacper Nawroc-
ki, Oliwier Kucharski, Jan Bałut, 
Szymon Kot, Kacper Jakubczak, 
Julian Krzechowicz, Piotr Leguc-
ki i Michał Gołaszewski. 

W kategorii dziewcząt pod-
opieczne Tomasza Wesołowskie-
go z PSP im. UNICEF w Lewi-
czynie, które zdobyły komplet 
punktów podczas zmagań gmin-
nych, tu znalazły się na trzeciej 
pozycji. Zespół z Lewiczyna w 
składzie Aleksandra Korczak, 
Milena Milczarek, Natalia Ma-
jak, Alicja Błońska, Natalia Czer-
wińska, Martyna Tul, Martyna 
Nowakowska, Zuzanna Dąbrow-
ska i Julia  Łumińska, odebrał 
brązowe medale i pamiątkowy 
puchar. 

Gratulujemy!
E. Tomasiak  
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25 listopada 2019 mia-
ło miejsce uroczyste otwar-
cie boiska wielofunkcyjne-
go przy Zespole Szkół im. 
1 Pułku Lotnictwa Myśliw-
skiego „Warszawa” w Warce.                                        
Wydarzenie było połączone ze 
ślubowaniem klas pierwszych 
oraz apelem z okazji Święta 
Niepodległości.

W uroczystości uczest-
niczyli: Radny Sejmiku Wo-
jewództwa Mazowieckiego 
Leszek Przybytniak, Starosta 
Grójecki Krzysztof Ambro-
ziak, Wicestarosta Jolanta 
Sitarek, Członek Zarządu 
Andrzej Zaręba, Radny Po-
wiatowy Cezary Kołodziej-
ski, przedstawiciel z 23. Bazy 
Lotnictwa Taktycznego oraz 
Wiceburmistrz Warki Teresa 

We wtorek 26 listopada od-
było się podsumowanie zakoń-
czonego remontu Domu Pomo-
cy Społecznej w Tomczycach. 
W trakcie uroczystego otwarcia 
wyremontowanego obiektu Sta-
rosta Grójecki Krzysztof Am-
broziak podziękował władzom 
poprzedniej kadencji za rozpo-
częcie tego projektu inwestycyj-
nego. 

Spotkanie w Tomczycach 
było też doskonałą okazją 
do wręczenia listów z okazji 

Knyzio.
Przebudowa boiska sporto-

wego wielofunkcyjnego przy Ze-
spole Szkół Ponadgimnazjalnych                    
w Warce” odbyła w ramach „Ma-
zowieckiego instrumentu Wspar-
cia Infrastruktury Sportowej Ma-
zowsze 2019”. Zakres rzeczowy 
przebudowy boiska sportowego 
wielofunkcyjnego przy Zespo-
le Szkół Ponadgimnazjalnych                
w Warce obejmował:

- boisko wielofunkcyjne o łącz-
nej powierzchni 1056,00 m2 o wy-
miarach 44 x24 m2 o nawierzchni 
poliuretanowej do gry w siatków-
kę, koszykówkę oraz piłkę ręczną,

- wyposażenie boisk w sprzęt 
sportowy tj: 2 słupków do siatków-
ki, 4 słupów do koszykówki z tabli-
cami i obręczami do koszykówki,  
2 bramek do piłki ręcznej z siatka-

Uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego w Warce
mi wraz z piłkochwytami.

W zakres prac związanych                
z przebudową boiska wchodzą: 
wykonanie robót rozbiórkowych, 
wykonanie robót ziemnych, profi-
lowanie terenu pod budowę boiska, 
wykopy ręczne pod fundamenty 
sprzętu sportowego, wykonanie 
warstwy odsączającej z piasku 
pod nawierzchnię boiska wielo-
funkcyjnego, wykonanie warstwy 
podbudowy z kruszywa łamane-
go stabilizowanego mechanicz-
nie pod konstrukcję boiska, wy-
konanie warstwy wyrównawczej                                                                   
z kruszywa, wykonanie warstwy 
podbudowy dynamicznej ET gr                                                                    
3 cm ze żwiru i granulatu SBR 
łączonych lepiszczem poliureta-
nowym, wykonanie warstwy na-
wierzchni boiska wielofunkcyj-
nego z granulatu SBR i lepiszcza, 
wykonanie warstwy nawierzchni 
boiska wielofunkcyjnego z ko-
lorowego granulatu, ustawienie 
obrzeży betonowych 8x30 na ławie 
betonowej z oporem wokół boiska, 
zamontowanie bramy wjazdowej 
dwuskrzydłowej, furtki jedno-
skrzydłowej oraz wykonanie od-
wodnienia.

Całkowita wartość 
projektu po przetargu: 

408 482,30 zł
Dofinansowanie: 

95 250,00 zł
Środki własne: 
324 220,30 zł

Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach zakończona!

Dnia Pracownika Socjalnego dla 
dyrektorów Domów Pomocy Spo-
łecznej w Tomczycach, Nowym 
Mieście nad Pilicą oraz Lesznowoli, 
Środowiskowego Domu Samopomocy                                                                                                 
w Łychowskiej Woli, a także Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie. 
We wtorkowej uroczystości, uczest-
niczyli Starosta Powiatu Grójeckiego 
Krzysztof Ambroziak, Wicestarosta 
Jolanta Sitarek, członkowie Zarządu 
Powiatu Grójeckiego, radni Powiatu 
Grójeckiego, Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Mogielnica Sławomir Chmielew-
ski, Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Mogielnicy Grzegorz Michalski, 
przedstawiciele instytucji wspierają-
cych realizację tej inwestycji dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej Mazo-
wieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
Anna Olszewska, dyrektorzy placó-
wek zaprzyjaźnionych i współpracu-
jących z Domem Pomocy Społecznej, 
wykonawcy prac modernizacyjnych, 
a także pracownicy i opiekunowie.

Inwestycja w Tomczycach obej-
mowała termomodernizację obiektu 
wraz z wymianą stolarki okiennej                
i drzwiowej. Wykonany został remont 
i przebudowa instalacji centralnego 
ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej 
i elektrycznej oraz budowa i montaż 
kolektorów słonecznych dla potrzeb 
budynku mieszkalnego. 

Jestem bardzo zadowolony z prze-
prowadzonej inwestycji. Wprowadzo-
ne nowe rozwiązania techniczne wpły-
ną pozytywnie na aspekt ekonomiczny 
związany z funkcjonowaniem placów-
ki w Tomczycach. Z całą pewnością 
polepszą się także warunki lokalowe 
podopiecznych ośrodka - dodaje Staro-
sta Krzysztof Ambroziak.

Całkowity koszt zadania inwe-

stycyjnego pn. „Termomodernizacja 
wraz z wymianą stolarki okiennej            
i drzwiowej, remontem i przebudo-
wą instalacji centralnego ogrzewania, 
instalacji wodno-kanalizacyjnej, in-
stalacji elektrycznej wraz z budową                 
i montażem kolektorów słonecznych 
dla potrzeb budynku mieszkalnego 
- Dom Pomocy Społecznej w Tom-
czycach, usytuowanego na działkach 
176/7, 176/10 poł. w Tomczycach, gm. 

Mogielnica” wyniósł 2.567.665,86 zł, 
a na jego realizację udało się pozyskać 
z Europejskiego Fundusz Regionalne-
go w ramach osi priorytet IV „Przej-
ście na gospodarkę niskoemisyjną” 
1.223.551,15 zł. Dofinansowanie sta-
nowi 55,3% kosztów kwalifikowanych 
całej inwestycji. 

Pozostałe środki w wysokości 
1.344.114,71 zł pochodzą z budżetu 
powiatu.
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Szkolny Dzień Profilaktyki w CKZiU 
w Nowej Wsi – „Wolni od nałogów”

14 listopada 2019 r. w naszej szkole 
odbył się Szkolny Dzień Profilaktyki. Te-
matem tego dnia była walka z najgroźniej-
szymi używkami: alkoholem, narkotykami 
oraz nikotyną.

W ramach obchodów tego dnia, 
uczniowie klasy pierwszej 5-letnie-
go technikum architektury krajobrazu 
przygotowali wystawę plakatów profilak-
tycznych, które sami przedtem wykona-
li. Głównym punktem Szkolnego Dnia 
Profilaktyki było przedstawienie, przy-
gotowane przez uczniów klasy pierwszej 
technikum 4-letniego, kształcących się w 
zawodach technik ekonomista oraz tech-
nik reklamy, pod kierunkiem szkolnej pe-
dagog – pani Anny Wiktorowskiej, wspie-
ranej przez bibliotekarkę – panią Paulinę 
Kopczyńską. Przedstawienie wokalnie 
uświetnił chór szkolny pod opieką pani 
Barbary Kaczmarczyk.

Przedstawienie miało formę rozpra-
wy sądowej, w której oskarżonymi były 
trzy najczęstsze źródła nałogów: alkohol, 
narkotyki oraz nikotyna. Celem przedsta-
wienia było przekonanie uczniów naszej 
szkoły, że zażywanie substancji psychoak-
tywnych jest wysoce szkodliwe, a wręcz 
śmiercionośne dla społeczeństwa i używ-
ki są zagrożeniem zwłaszcza dla ludzi 
młodych, niedojrzałych, nieświadomych 
grożącego im niebezpieczeństwa.

Przedstawienie obejrzeli również za-
proszeni wcześniej goście: Dyrektor Sądu 

Rejonowego w Grójcu - pani Joanna Cu-
ryło; kurator sądowy Sądu Rejonowego w 
Grójcu, pani Urszula Kisiel; przedstawi-
ciele Komendy Powiatowej Policji w Grój-
cu – kom. Agnieszka Wójcik oraz sierż. 
sztab. Paweł Krawczyk; przedstawiciel 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w Grójcu – pani Bożena Janus, dy-
rektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Nowej Wsi – pani Marzena Tomaszew-
ska i przedstawiciele Aresztu Śledczego w 
Grójcu – kap. Arkadiusz Wencel oraz star. 
szereg. Paulina Brzozowska, którym to-
warzyszył osadzony w grójeckim areszcie 
pan Piotr.

Po zakończeniu spektaklu miało 
miejsce niezwykłe spotkanie uczniów z 

panem Piotrem, który opowiedział 
jak wygląda jego życie po kilku-
nastu latach pobytu w więzieniu. 
Szczere wyznania zrobiły niemal 
piorunujące wrażenie na mło-
dzieży, która w milczeniu słuchała 
opowieści osadzonego. Pan Piotr 
wyjaśnił, jak używki wpłynęły na 
wybory i decyzje, jakie podejmował 
w młodości i przestrzegł słuchaczy 
przed podejmowaniem działań pod 
wpływem substancji psychoaktyw-
nych lub presji kolegów. Dla nowo-
wiejskiej młodzieży była to swoista 
lekcja życia i opowieść o tym, jak 
uczyć się na cudzych błędach, by 
samemu ich uniknąć.
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Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Błędów z przykrością informuje, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, iż na skutek działania pra-
cownika Urzędu Gminy Błędów dane osobowe z rejestru PESEL, w tym adres zamieszkania i numer PESEL zostały ujaw-
nione osobie nieuprawnionej.

Z ustaleń wynika, że prawdopodobnie w okresie od 10.03.2016 r. do 24.11.2017 r. pracownica Urzędu Gminy 
w Błędowie mogła  przekroczyć swoje uprawnienia służbowe, w ten sposób, że działając bez podstawy prawnej i 
faktycznej logując się do elektronicznej bazy danych PESEL, uzyskała dostęp do danych osobowych, w tym miejscu 
zamieszkania i numerów PESEL, a następnie działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dla innej osoby ujaw-
niła nieuprawnionej osobie informacje o danych, w tym miejscu zamieszkania, które to dane zostały użyte podczas 
pozyskiwania klientów przez Kancelarię Prawną.

Niniejsza sprawa stanowi obecnie przedmiot postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Radom 
– Zachód w Radomiu.

Obowiązkiem Wójta jest poinformować Państwa, że w związku z tym, iż mogło dojść ujawnienia danych, możli-
we jest że ktoś będzie próbował wykorzystać Państwa dane m.in. w celu

    Uzyskania kredytu w instytucji parabankowej, która umożliwia uzyskanie kredytu bądź pożyczki w łatwy i 
szybki sposób np. przez Internet lub telefonicznie,

    Uzyskania informacji o osobie, w tym informacji o stanie zdrowia w jednostkach, które przetwarzają dane 
osobowe, a które umożliwiają dostęp do usług i informacji przez Internet lub za pomocą infolinii,

    Wyłudzenia ubezpieczenia lub środków z ubezpieczenia, co może powodować dla negatywne konsekwencje 
związane z próbą przypisania osobie, której dane dotyczą odpowiedzialności za dokonanie takiego oszustwa,

    Zawarcia umowy, której osoba wykorzystująca dane nie zamierza wykonać co może powodować powstanie po 
stronie osoby, której dane dotyczą zadłużenia.

 
W związku z powyższym, prosimy Państwa o czujność. W celu uniknięcia negatywnych konsekwencji narusze-

nia zalecamy Państwu także m.in.:
    Założenie konta w systemie informacji kredytowej i gospodarczej celem bieżącej weryfikacji Państwa aktyw-

ności kredytowej,
    Zachowania wzmożonej czujności przy podawaniu danych osobowych innym osobom, w szczególności za 

pośrednictwem Internetu lub telefonu,
    Zachowania wzmożonej ostrożności w przypadku otrzymywania wiadomości e-mail lub SMS/MMS od nie-

znanych nadawców,
    Zgłoszenie faktu naruszenia właściwym organom np. policji w celu zapobieżenia kradzieży tożsamości.

W przypadku uzyskania informacji o ewentualnych próbach wykorzystania Państwa danych, prosimy o nie-
zwłoczne zawiadomienie organów ścigania oraz kontakt z Wójtem Gminy Błędowa.

Wójt Gminy poinformował o naruszeniu organ nadzorczy – Urząd Ochrony Danych Osobowych. 
 Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, by wyjaśnić w pełni okoliczności zaistniałego naruszenia. Podjęli-

śmy działania,  aby nie dopuścić do wystąpienia podobnej sytuacji w przyszłości. 
Jeśli będziecie mieć Państwo mieć dodatkowe pytania, czy zechce nam przekazać dodatkowe informacje doty-

czące zdarzenia, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych Maciejem Sobierajem – na adres Urzędu Gminy 
Błędów (ul. Sadurkowska 13, 05-620 Błędów) lub  mailowo (iodo@spotcase.pl ).

Informacja dotycząca naruszenia ochrony danych osobowych

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień
Światowy Dzień Życzliwości i Po-

zdrowień (World Hello Day), to świę-
to wywodzące się ze Stanów Zjedno-
czonych. Powstało z inicjatywy braci 
Briana i Michaela McCormacków, 
którzy w 1973 roku zaprotestowali 
przeciwko konfliktowi zbrojnemu 
pomiędzy Egiptem a Izraelem. Obec-
nie Światowy Dzień Życzliwości i 
Pozdrowień jest obchodzony 21 listo-
pada w ponad 180 krajach i ma nieco 
inny wymiar – mniej polityczny, a 
bardziej społeczny. Jego cele są pro-
ste: uwrażliwianie ludzi oraz wzbu-
dzanie w nich pozytywnych emocji.           

Ten dzień obchodziliśmy w 
naszej szkole w piątek 22.11.2019. 
Przygotowania do tego święta po-
czyniliśmy już wcześniej. Przez cały 
tydzień dzieci adresowały kartki z 
życzliwymi słowami do swoich ko-
leżanek, kolegów jak również na-
uczycieli oraz pracowników szkoły 
i wrzucali do specjalnie przygoto-
wanej skrzynki. Dodatkowo Samo-
rząd Uczniowski przygotował dla 
wszystkich małe karteczki z miłym 
słowem. Słowa: „Dziękuję za to 
że jesteś…”, „Wszystkiego dobre-

go…” czy „Miłego dnia,” – to proste, znane 
wszystkim zwroty, dzięki którym może-
my mieć pewność, że wywołają radość i 
uśmiech u innych.

25 listopada swoje święto obchodzi 
Pluszowy Miś. 

To nie jest przypadkowa data, bo wła-
śnie tego dnia przypada rocznica powstania 
tej maskotki. Samo święto nie ma jednak 
długiej tradycji, obchodzimy je dopiero od 
2002 roku, kiedy to pluszowy miś obcho-
dził swoje setne urodziny.

W naszej szkole obchodziliśmy ten 
dzień nieco wcześniej. Uczniowie i nauczy-
ciele przynieśli ze sobą swoje pluszowe mi-
sie. Oddziały przedszkolne oraz uczniowie 
klas I-III stanęli razem do wspólnego zdję-
cia ze swoim przyjacielem.

Miłym akcentem dnia było obdaro-
wanie wszystkich uczniów i pracowników 
szkoły słodkimi pierniczkami z okazji zbli-
żającego się Dnia Piernika.

  Monika Miszczyk
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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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Do sprzedania przyczepa kempingowa 
Hobby Prestige 560 rok 2010, 4 osobowa. Duże małżeńskie i 2 po-

jedyncze łóżka. Prysznic, ciepła i zimna woda, ubikacja oddzialnie plus 
umywalka też oddzielnie, podgrzewana podłoga, klimatyzacja, telewi-
zor plus własny napęd. Prąd i oświetlenie 220V, 12V i gaz. Dodatkowo 

nowy przedsionek wraz z podłogą. Stan idealny. 
Cena: 68 000. TELEFON: 796 164 825

Do sprzedania Audi quatro q7 3.0 disel rok 2007, skó-
ry, klima 4 strefowa, navi 7 osobowe, wyposażenie full 

zestaw. Cena: 48 800 
Kontakt: 796 164 825

Do sprzedania
Suzuki SX4 - 2011 rok 2.0 

D 4X4/Klimatronic/KeylessGo/
Alufelgi

Moc silnika 135 KM, 
Przebieg 143 204 km. 

CENA: 24 000 zł.
Do sprzedania świeżo spro-

wadzony samochód Suzuki SX4 
z z dołączanym napędem 4X4, 
samochód w bardzo dobrym 
stanie technicznym i wizualnym.

Wyposażenie
- ABS
- ESP
- Klimatronic

- Napęd 4X4
- radio CD fabryczne
- alufelgi
- 4X szyby elektryczne
- elektryczne i podgrzewane 
lusterka
- skrzynia biegów manualna 6
- system keyless
- kierownica wielofunkcyjna
- i inne
samochód po wszystkich opłatach, 

przygotowany do rejestracji. Samo-
chód w bardzo dobrym stanie tech-
nicznym i wizualnym.

tel: 795 538 099, 697 367 826

Uwaga na leśne 
zwierzęta 
na drodze

Grójeccy policjanci apelują do kierow-
ców o zwiększenie ostrożności podczas jazdy 
przez tereny leśne i zadrzewione. Na drogach 
powiatu grójeckiego dochodzi do zdarzeń 
z udziałem leśnych zwierząt. Zderzenie sa-
mochodu z sarną, dzikiem, czy łosiem może 
być tragiczne w skutkach, nie tylko dla tego 
stworzenia, ale także dla kierowców i pasa-
żerów. Radzimy jak zredukować ryzyko wy-
padku z udziałem dzikich zwierząt.

Sarny, łosie, lisy czy dziki szukając 
resztek jedzenia często zbliżają się na nie-
bezpieczną odległość do dróg, którymi 
podróżujemy. Niektóre zwierzęta walcząc 
o swe leśne terytorium wbiegają wprost 
pod koła jadącego pojazdu. Skutki takie-
go zderzenia mogą być katastrofalne. Przy 
zderzeniu auta z 20 kilogramową sarną, siła 
uderzenia sięga do pół tony, a w przypad-
ku kilkuset kilogramowego łosia siła z jaką 
przyszłoby nam się zderzyć to już 3,5 tony. 
Na drogach powiatu grójeckiego, w każdej 
gminie dochodzi do zdarzeń z udziałem le-
śnych zwierząt.

Grójeccy policjanci radzą jak zreduko-
wać ryzyko wypadku z udziałem leśnych 
zwierząt:

1. W okolicach leśnych powinniśmy 
zachować szczególną ostrożność na dro-
gach, szczególnie w godzinach wieczor-
nych i nocnych.

2. Nigdy nie powinniśmy lekceważyć 
znaku drogowego A18-b „Uwaga dzikie 
zwierzęta". Takie znaki są ustawiane w 
miejscach, gdzie to zagrożenie często wy-
stępuje. Pamiętajmy też, że zwierzę może 
wyskoczyć na drogę zarówno z lewej, jak i 
z prawej strony.

3. Kiedy już dostrzeżemy dzikie zwie-
rzę przy drodze, powinniśmy natychmiast 
zwolnić. Spróbujmy oddać kilka ostrzeżeń 
migając światłami i użyć sygnału dźwię-
kowego. Nie próbujmy na siłę wyprzedzać 
zwierzęcia, a raczej pozwólmy mu spokoj-
nie przejść na drugą stronę, jeśli już jest 
na jezdni. Pamiętajmy, że zwierzę jest nie-
obliczalne i podczas próby wyprzedzania, 
może wbiec nam wprost pod koła samo-
chodu lub wskoczyć na maskę. Nie zapo-
minajmy także o tym, że zwierzęta kopytne 
najczęściej przebywają w stadzie, więc jeśli 
już jedno zwierzę przebiegnie nam przed 
maską, za chwilę może pojawić się kolejne.

4. Gdy już, niestety, dojdzie do potrą-
cenia, w pierwszej kolejności musimy za-
bezpieczyć miejsce zdarzenia przez wysta-
wienie trójkąta ostrzegawczego. Następnie 
należy wezwać pomoc i poprosić policję o 
zawiadomienie służb leśnych w celu udzie-
lenia pomocy rannemu zwierzęciu lub usu-
nięcia go z drogi. Nigdy nie powinniśmy 
dotykać rannego lub martwego zwierzęcia 
pamiętając, że oprócz infekcji, istnieje nie-
bezpieczeństwo, że zwierzę nas kopnie lub 
ugryzie. Jeśli pozwoli na to sytuacja, dla 
uspokojenia zwierzęcia można ze szczegól-
ną ostrożnością nakryć mu głowę kocem 
lub innym materiałem.       /AW
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Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i 
Opiekuńczym  małżonkowie w małżeń-
stwie mają równe prawa  i obowiązki. 
Zasadę  równości między małżonkami 
jak również równości między  kobietą i 
mężczyzną wprowadza art.33. Konstytu-
cji RP. W oparciu o obowiązujące prawo 
(art.23.Kodeksu Rodzinnego Opiekuń-
czego) wyróżniamy cztery podstawowe 
obowiązki małżonków względem siebie  
tj.: wspólnego pożycia (dotyczy więzi du-

Prawa i obowiązki małżonków
chowej, fizycznej i gospodarczej małżon-
ków), wzajemnej pomocy, wierności oraz 
współdziałania dla dobra rodziny. Po-
wstaje z mocy ustawy wspólność majątko-
wa. Można podpisać intercyzę znosząca tę 
wspólność. Małżonkowie w małżeństwie 
mają obowiązek zaspakajać potrzeby 
majątkowe swojej rodziny. W przypad-
ku braku chęci do zaspokajania potrzeb 
majątkowych rodziny, któregokolwiek z 
małżonków polegające na zaspokojeniu 
codziennych potrzeb małżonka i rodziny, 
występuje obowiązek alimentacyjny, nie 
tylko w stosunku do dzieci, ale również 
do współmałżonka.  Obowiązek  zaspoka-
jania potrzeb odnosi się do  teraźniejszych 
potrzeb i w przyszłości.  Niedochodzenie 
potrzeb alimentacyjnych we właściwym 
czasie wygasa. Ustalając obowiązek ali-
mentacyjny Sąd bierze pod uwagę po-
trzeby osób występujących o alimenty, 
jak również możliwości zarobkowe oso-
by zobowiązanej do świadczeń alimen-
tacyjnych. Obowiązek alimentacyjny w 
przypadku braku rozwodu małżonków  i 
przebywanie w konkubinacie w świetle 
orzecznictwa nie znajduje uzasadnienia. 
Kolejnym możliwym  elementem zaspo-

kojenia potrzeb rodziny i małżonka 
od drugiego małżonka uchylające-
go się od ciążącego obowiązku jest 
orzeczenie/nakaz Sądu wypłaca-
nia wynagrodzenia małżonka do 
rąk drugiego małżonka w części 
lub całości. Ważną przesłanką do 
budowania więzi rodzinnych  jest 
również sytuacja mieszkaniowa 
małżonków a mianowicie jeżeli 
prawo zamieszkania przysługuje 
jednemu z małżonków drugi mał-
żonek jest również uprawniony do 
korzystania z tego mieszkania. To 
samo dotyczy ze sposobu korzy-
stania z przedmiotów urządzenia 
mieszkania (art.28/1 Kodeksu ro-
dzinnego i opiekuńczego). Sytuacja 
taka dotyczy kiedy małżeństwo 
trwa. W przypadku rozwiązania 
małżeństwa lub zgonu małżonka 
prawo do lokalu należy ustalić na 
innych zasadach. Kolejny element, 
z którego małżonek może korzystać 
oczywiście, bez sprzeciwu drugiego 
małżonka jest załatwianie codzien-
nych spraw za małżonka nie prze-
kraczających czynności zwykłego 
zarządu. Należy również zauważyć, 
że małżonkowie są solidarnie od-
powiedzialni za zobowiązania za-
ciągnięte przez jednego z nich do 
zaspokojenia potrzeb rodziny. 

Przepisy prawa poza ustale-
niem porządku prawnego budzą w 
moim odczuciu wiele kontrowersji 
chociażby zaciąganie zobowiązań 
na potrzeby rodziny, dla jednego z 
małżonków coś jest potrzebą rodzi-
ny a dla drugiego nie. Małżeństwo 
jak każda instytucja  zależy od do-
brych intencji  każdej strony. 

Małgorzata Woźniak



Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl
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Turniej Sztuk i Sportów Walki w Grójcu
16.11.19 w PSP nr 2 w Grójcu 

rozegrane zostały Turniej Karate i 
Turniej Bokserski. Wzięło w nich 
udział 85 zawodników i zawodni-
czek. Rywalizowali oni w trzech 
konkurencjach Turnieju Karate o 
Puchar Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Grójcu p. Karola Bie-
drzyckiego.

Zawodnicy w wieku od 5 do 
15 lat walczyli w Nunchaku Sporto-
wym, Mieczach Piankowych i Walce 
z Cieniem. 

 W Turnieju Bokserskim wzięli 
udział zawodnicy w wieku od 12 lat, 
młodzież i dorośli. Podzieleni byli 
na kat. wagowe i wiekowe.

Organizatorem zawodów było 
Mazowieckie Stowarzyszenie Kara-
te i Grójecka Szkoła Sportów Walki 
MARCELI TEAM założona w 1992 
r.

Najlepszymi zawodnikami w 
Karate zostali: Igor Przybylski, Piotr 
Zgieb, Natalia Górzyńska, Martyna 
Chrzanowska, Sebastian Niczewski, 
Krzysztof Nowacki, Czarek Mar-
czak, Janek Rosiak, Mikołaj Koło-
mański, Oliwia Taraszewska, Patryk 
Dąbrowski, Jan Rzepka.

Puchary wywalczyli: Sebastian 
Niczewski, Jan Rzepka, Ala Roso-
łek, Antek Przybytniak, Julia Tara-

szewska, Miłosz Trzaska, Kuba Wojtczak, 
Tomek Kramarz, Oliwia Suchecka, Bartosz 
Taborski.

W Turnieju Bokserskim zwycięzcami 
w swoich kategoriach zostali: Nikola Du-
dek, Sebastian Niczewski, Marceli Bińkow-
ski, Hubert Skotarski, Daniel Szuchnicki i 
Bartek Broniecki.

Dekoracji pucharami i medalami do-
konali: Przewodniczący Rady Miejskiej p. 
Karol Biedrzycki i Radny Rady Miejskiej p. 

Dariusz Prykiel.
Sędziami zawodów byli: Grzegorz Kos-

sowski, Ewelina Cieślak, Michał Bińkowski, 
Kamil Zajkowski,Mateusz Pulkowski,Mate-
usz Król, Marceli Bińkowski sędzia i koor-
dynator Turniejów.

Dziękujemy dyrekcji PSP nr 2 w Grój-
cu za udostępnienie sali sportowej oraz 
wszystkim osobom, które przyczyniły się 
do organizacji zawodów.

MARCELI TEAM

Sprzedam używany 
sterownik temperatury 

ARISTON. 

Umożliwia wygodne 
sterowanie pracą ko-
tła. Regulator Clima 
Manager posiada pro-
gramowanie dzienne i 
tygodniowe. Reguluje 
temperaturę ogrzewa-
nia i wody użytkowej. 

Cena: 90 zł. 
Telefon: 

510 005 664

CENNIK REKLAM:  
- ilość modułów na stronie 

- 40 
- wielkość modułu: 38,8 mm 

(wysokość) x 50,6 mm  CENA 
JEDNEGO MODUŁU - na pierw-
szej 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



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


