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Udany rok 
2019!!!

Policjanci odzyskali skradziony ciągnik, 
który był ukryty pod stertą drewna

Kryminalni z KWP i Grój-
ca zatrzymali trzech mężczyzn 
podejrzanych o sprzedaż i 
ukrywanie skradzionego cią-
gnika rolniczego. Funkcjona-
riusze odzyskali pojazd wart 
kilkadziesiąt tysięcy złotych. 
Podejrzani po nocy spędzonej 
w policyjnym areszcie usłyszeli 
zarzuty. Grozi im do 5 lat wię-
zienia.

We wtorek policjanci z 
Wydziału Kryminalnego KWP 
zs. w Radomiu wspólnie z kry-
minalnymi z Grójca zatrzyma-
li trzech mężczyzn w związku 
z kradzieżą ursusa. Ustalili, że 
skradziony na terenie powia-
tu grójeckiego ciągnik może 
znajdować się w jednym z go-
spodarstw rolnych na terenie 
gminy Belsk Duży. Funkcjo-
nariusze zweryfikowali tą in-
formację i od razu pojechali do 

wytypowanego 
gosp o d ars t wa . 
Będąc na miejscu 
potwierdzili swo-
je wcześniejsze 
ustalenia. W ster-
cie drewna odna-
leźli skradziony 
ciągnik.

Trzej (32-60 
lat) zatrzymani to 
mieszkańcy gmi-
ny Belsk Duży. 
Usłyszeli już za-
rzuty paserstwa. 
Teraz sprawa 
znajdzie swój fi-
nał w sądzie. Po-
dejrzanym grozi 
do 5 lat pozba-
wienia wolności.

kom. 
Agnieszka 

Wójcik
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Pijany jechał kradzionym autem

Policjanci z Grójca zatrzymali męż-
czyznę, który kierował samochodem mając 
w organizmie prawie 3 promile alkoholu 
oraz orzeczony zakaz prowadzenia pojaz-
dów. Dodatkowo samochód był przez niego 
wcześniej skradziony. 20-latek usłyszał już 
zarzuty.

W niedzielę wieczorem 20-letni miesz-
kaniec Warki zwrócił na siebie uwagę gró-
jeckich policjantów z ruchu drogowego, po 
tym jak przed rondem w Grójcu zatrzymał 
się i nie mógł ruszyć z miejsca. Policjanci 
podjechali, aby udzielić ewentualnej po-
mocy kierowcy busa. Mundurowi od razu 
zwrócili uwagę na wygląd i zachowanie 
młodego kierowcy, które wskazywało, że 
jest nietrzeźwy.

Podczas prowadzonych czynności na 
miejscu okazało się, że 20-letni mężczyzna 
miał blisko 3 promile alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. Nie był to już pierwszy 
taki przypadek młodego kierowcy, który 

Zakażenia szpitalne stanowią jed-
no z najpoważniejszych zagrożeń dla 
hospitalizowanych pacjentów na całym 
świecie, dlatego w każdym szpitalu ste-
rylizatornia powinna być miejscem o 
szczególnym znaczeniu. Jej podstawo-
wym zadaniem jest bezpieczne przy-
gotowanie wyrobów medycznych. By 
osiągnąć pełną skuteczność sterylizacji 
i sprawność urządzeń sterylizacyjnych 
w styczniu bieżącego roku w SP ZOZ 
Nowe Miasto nad Pilicą rozpoczęła 
się modernizacji sterylizatorni wraz 
z dostawą, montażem i uruchomie-
niem wyposażenia w ramach projektu  
współfinansowanego przez Unię Eu-
ropejską zgodnie z Regionalnym Pro-
gramem Operacyjnym Województwa 
Mazowieckiego. Wartość zadania to 
1 982 375,12 zł. 

Inwestycja ta polegać będzie na 
wykonaniu prac budowlanych oraz na 
zakupie nowego sprzętu:

1.Sterylizator parowy przelotowy 
z wytwornicą pary czystej

 (typ A) – 1kpl. 
2. Sterylizator parowy przelotowy 
wyposażony w wytwornicę pary 

czystej(typ B) – 1 szt. 
3. Myjnia - dezynfektor przelotowa, 

dwudrzwiowa z wbudowaną 
suszarką  –1 szt. 

4. Zgrzewarka rolkowa 

Przebudowa sterylizatorni
w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą

(bez drukarki)  – 1 szt. 
5. Obcinarka z podajnikiem dwupo-

ziomowym – 1 szt. 
6. Pistolet do mycia i przedmuchiwa-

nia wąskich przekrojów – 4 szt. 
7. Urządzenie do ciśnieniowego 

czyszczenia narzędzi parą wodną 
– 1 szt. 

8. Uniwersalny przyrząd do mycia
 i dezynfekcji – 1 szt. 

9. Wózek do transportu materiałów 
opatrunkowych i materiałów steryl-

nych– 1 szt. 
10. Wózek do przechowywania i 

transportu papieru do pakowania 
– 2 szt. 

11. Inkubator testów biologicznych 
– 1 szt. 

12. Lampa z podświetlaną 
soczewką – 1 szt.

Materiały sterylne są pod-
stawą działania każdej placów-
ki medycznej, dlatego też, tak 
ważna jest rozbudowa steryli-
zatorni w naszym szpitalu. Ta 
inwestycja na pewno przyczyni 
się do  uniknięcia wielu niepo-
trzebnych zdarzeń, takich jak 
rozwój szkodliwych patogenów, 
czy przedłużony pobyt pacjenta 
w szpitalu. Podjęte kroki stano-
wią niezbędną dziś profilaktykę 
zakażeń szpitalnych.

SP ZOZ Nowe Miasto 
nad Pilicą

ma obowiązujący zakaz prowadzenia po-
jazdów. Od października ubiegłego roku i 
przez kolejne 3 lata nie powinien w ogóle 
wsiadać za kierownicę.

Kiedy policjanci wykonywali czyn-
ności z nietrzeźwym kierującym dyżurny 
grójeckiej komendy otrzymał zgłoszenie o 
kradzieży pojazdu na terenie powiatu gró-
jeckiego. Okazało się, że chodziło o volks-
wagena, którego już zatrzymali policjanci. 
Zatrzymany nietrzeźwy kierujący to jedno-
cześnie pracownik sezonowy, który zabrał 
bez pozwolenia pojazd swojego pracodaw-
cy, w którym znajdowały się kluczyki.

Pojazd przekazano właścicielowi, a 
20-latek trafił do policyjnej celi. Na podsta-
wie zgromadzonych dowodów mężczyzna 
usłyszał trzy zarzuty, kierowania pojazdem 
w stanie nietrzeźwości posiadając już zakaz 
prowadzenia pojazdów oraz krótkotrwałe-
go użycia samochodu. Grozi za to kara do 5 
lat pozbawienia wolności.

kom. A. Wójcik
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Kolejni poszukiwani w rękach policjantów
Grójeccy policjanci codziennie po-

dejmują działania w celu zatrzymywania 
osób ukrywających się przed wymiarem 
sprawiedliwości. Tylko w ciągu jednego 
dnia zatrzymali aż 9 takich osób.

W ręce policjantów z grójeckiej ko-
mendy oraz podległych jednostek nie-
mal codziennie wpada osoba poszuki-
wana. Są wśród nich m. in. osoby, które 
powinny trafić do więzienia za nieza-
płacone mandaty lub unikające odbycia 
kary pozbawienia wolności, zaginione 
oraz poszukiwane listami gończymi. 
Ale praca związana z zatrzymywaniem 
osób poszukiwanych to niejednokrot-
nie długie i mozolne zbieranie danych, 
pozwalających odnaleźć miejsce ukry-
wania się poszukiwanego.

Osoby ukrywające się przed wy-
miarem sprawiedliwości są bardzo 
ostrożne, starają się być wręcz nie za-
uważalne dla otoczenia, nie rzucają się 
w oczy. Zdarzają się przypadki gdzie, 
nawet nie wychodzą ze swoich kryjó-
wek, a jedzenie lub inne środki potrzeb-
ne do życia dostarczają im zaufane oso-
by. Osoby ukrywające poszukiwanych 
muszą liczyć się z odpowiedzialnością 
karną. Za ukrywanie takiej osoby grozi 

nawet do 5 lat pozbawienia wolności.
Pomimo tego, że sposobów i me-

tod ukrywania się osób poszukiwanych 
jest dużo, to efekty pracy pokazują, że 
mimo różnych zabiegów, funkcjonariu-
sze codziennie zatrzymują kolejnych 
poszukiwanych. Tylko jednego dnia 
policjanci zatrzymali aż 9 osób poszu-
kiwanych, w tym mężczyznę w terenu 
gminy Warka poszukiwane w celu od-
bycia 4 lat pozbawienia wolności za po-
pełnione przestępstwa przeciwko mie-
niu oraz z ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii.

Zadaniami związanymi z poszuki-
waniem osób ukrywających się przed 
wymiarem sprawiedliwości lub też 
osób zaginionych, w komendach po-
wiatowych zajmują się specjalne ze-

społy funkcjonariuszy z wydziału 
kryminalnego. Jednak niejedno-
krotnie zatrzymań dokonują poli-
cjanci z patrolówki, ruchu drogo-
wego czy dzielnicowi.

Osoby zaginione oraz poszu-
kiwane przez wymiar sprawiedli-
wości 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
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Każdy początek roku nie-
sie za sobą chęć podsumo-
wania minionego. Rok 2019 
upłynął pod znakiem wielu 
inwestycji, drogowych, bu-
dowlanych oraz w oświacie. 
Nasz Powiat zmienia się z każ-
dym dniem.  Rok 2019 to rok 
bardzo dobrej WSPÓŁPRA-
CY. Współpracy z gminami, 
samorządem województwa 
mazowieckiego  i mieszkań-
cami.  Poniżej – przedstawia-
my największe inwestycje zre-
alizowane w ubiegłym roku. 

1. PRZEBUDOWA DROGI 
POWIATOWEJ NR 1606W 
DOBRYSZEW -  TRZYLAT-
KÓW w miejscowości Odrzy-
wołek

2. PRZEBUDOWA  DRO-
GI POWIATOWEJ NR 1618W 
STARA WIEŚ - BŁĘDÓW w 

Udany rok 2019!!!
miejscowości Skowronki 

3. PRZEBUDOWA DROGI 
POWIATOWEJ NR 1620W 
WILKÓW-POPOWICE w 
miejscowości Bolesławiec, Po-
tencjanów, Huta Błędowska 

4. PRZEBUDOWA DROGI 
POWIATOWEJ NR 1627W 
ŁĘCZESZYCE – BŁĘDÓW  w 
miejscowości Dąbrówka Stara 

5. PRZEBUDOWA DROGI  
POWIATOWEJ NR 1614W  
TRZYLATKÓW – KOZIETU-
ŁY w miejscowości Bielany + 
przebudowa 6 zjazdów 

6. PRZEBUDOWA DROGI 
POWIATOWEJ NR 1675W 
WOLA CHYNOWSKA w miej-
scowości Chynów I i II  ETAP

7. PRZEBUDOWA DROGI 
POWIATOWEJ NR 1653W 
DRWALEW-KUKAŁY

8. PRZEBUDOWA CHOD-
NIKA DROGA POWIATOWA 
NR 1676W CHYNÓW-RO-

SOSZKA w miejscowości 
Chynów 

9. PRZEBUDOWA 
DROGI POWIATOWA 
NR 1676W CHYNÓW-
-ROSOSZKA w miejsco-
wości Rososzka 

10. PRZEBUDOWA 
DROGI POWIATOWA 
1604W Szczęsna-Rożce w 
miejscowości Bikówek+ 
przebudowa zjazdów 19 
szt 

11. PRZEBUDOWA 
DROGI POWIATOWEJ 
NR 1661W ZABORÓ-
WEK- GOŚNIEWICE w 
miejscowości Gośniewice- 
Gniejewice

12. PRZEBUDOWA 
DROGI POWIATOWEJ 
Nr 1675W Wola Boglew-
ska- Murowanka 

13. PRZEBUDOWA 
DROGI POWIATOWEJ 
Nr 1692W Zdżary-Doma-
niewice 

14. PRZEBUDOWA 
DROGI POWIATOWEJ 
Nr 1689W Domaniewice-
-Bieliny- Łęgonice

15. PRZEBUDOWA  
DROGI POWIATOWEJ 
NR 1104W w miejscowo-
ści Świdno 

16. PRZEBUDOWA  
DROGI POWIATOWEJ 
nr 1602W Wilczoruda - 
Michrów 

17. PRZEBUDOWA  
DROGI POWIATOWEJ 

Droga 1627W Biskupice-Stare-Gucin

Termomodernizacja DPS w Tomczycach

DROGA  POWIATOWA NR 1614W  
TRZYLATKÓW – KOZIETUŁY

DROGA POWIATOWA nr 1602W 
Wilczoruda – Michrów

PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO 
WIELOFUNKCYJNEGO w Zespole Szkół i. 1 Pułku Lotnictwa 
Myśliwskiego „Warszawa” w Warce 
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Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości
przeznaczonych do oddania w najem

 
Zarząd Powiatu Grójeckiego działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o go-

spodarce nieruchomościami /tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm./ podaje do publicznej wiadomości, 
że na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grójcu na okres 21 dni został wywie-
szony wykaz informujący o przeznaczeniu do oddania w najem lokali nr 5, 16, 23, 30, 31 i 38 położonych 
w budynku przy ul. Mogielnickiej 28C w Grójcu w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych 
najemców.

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych 
i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Grójcu (pok. Nr 9), tel.(048) 665 11 53. 

nr 1607W Konie-Wilków 
na odcinku Wilczoruda 
Parcela-Ciechlin

18. PRZEBUDOWA  
DROGI POWIATOWEJ 
1612W Rożce- Ciechlin 
msc. Ginetówka 

19. PRZEBUDOWA 
DROGI POWIATOWEJ 
NR 1667 W WOLA BO-
GLEWSKA – PALCZEW 
na odcinku Biskupice Sta-
re – Gucin

20. TERMOMODER-
NIZACJA DPS TOM-
CZYCE wraz z wymianą 
stolarki okiennej i drzwio-
wej, remontem i przebu-
dową instalacji centralne-
go ogrzewania, instalacji 
wodno–kanalizacyjnej, in-
stalacji elektrycznej wraz 
z budową i montażem ko-
lektorów słonecznych dla 
potrzeb budynku miesz-
kalnego. 

Wykonanie podłącze-
nia zewnętrznego insta-
lacji ciepłowniczej zasi-
lającej budynek Domu 
Pomocy Społecznej

21. PRZEBUDOWA 
BOISKA SPORTOWEGO 
WIELOFUNKCYJNEGO 
w Zespole Szkół i. 1 Pułku 
Lotnictwa Myśliwskiego 

„Warszawa” w Warce 
22. REMONT DACHU 

SALI GIMNASTYCZNEJ oraz 
łącznika Sali gimnastycznej z 
budynkiem w Liceum Ogólno-
kształcącym w Grójcu.

 Wszystkie inwestycje były 
możliwe dzięki ogromne-

mu zaangażowaniu Starosty 
Krzysztofa Ambroziaka wraz z 
Zarządem oraz Rady Powiatu 
na czele z przewodniczącym 
Januszem Karbowiakiem. W 
2019 odbyło się 16 sesji Rady, 
57 posiedzeń komisji oraz 57 
posiedzeń Zarządu. 

Karetka dla Zespołu Ratowników z Warki

Otwarcie drogi NR 1614W  TRZYLATKÓW – KOZIETUŁY

Otwarcie DROGI POWIATOWEJ 1612W 
Rożce - Ciechlin msc. Ginetówka
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Ogłoszenie Wójta Gminy Błędów
Szanowni Państwo,

informuję, że do końca stycznia b.r. 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych (PSZOK) zlokalizowany przy 
Targowisku Gminnym w Błędowie będzie 
pracować tak jak dotychczas:

wtorek i czwartek 9:00 – 17:00

sobota 8:00 – 12:00

Do punktu dostarczamy: papier, tektu-
ra, tworzywa sztuczne, szkło, metale, prze-
terminowane leki, chemikalia, zużyte bate-
rie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, zużyte opony w ilości do 5 
szt. rocznie na jedną nieruchomość, popiół, 
odpady BIO i zielone, styropian opakowa-
niowy, meble i inne odpady wielkogabary-
towe, odpady budowlane i rozbiórkowe w 
ilości do 0,5 m3 rocznie na jedną nierucho-
mość.

 

Od dnia 1 lutego 2020roku, 
Punkt będzie czynny: 

Poniedziałek:
W godz. 8:00 – 15:30 

Środa:
W godz. 8:00 – 15:30 

Piątek:
W godz. 10:00 – 18:00 

Wójt Gminy Błędów
zaprasza w dniu 2 lutego 2020r. 

na zakończenie KOLĘDOWANIA 
 w wykonaniu Grupy RETRO z Błędowa

 oraz
 Zespołu Osób Pozytywnie Zakręconych z Lipia.

Koncert odbędzie się o godz: 16.00 w Kościele 
pod wezwaniem

 Opieki Św. Józefa w Błędowie

Warunkiem koniecznym do skorzy-
stania z usługi Punktu Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych jest złożona w 
Urzędzie Gminy Błędów deklaracja o wyso-
kości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi i dowód dokonania wpłaty 
za odpady za bieżący okres.

Z PSZOK mogą korzystać tylko miesz-
kańcy gminy Błędów.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy 
dzwonić do Referatu Gospodarki Komu-
nalnej na nr tel. 48 66 80 645. (pon. – pt. 
7:30 - 15:30, wt. 10:00 – 18:00)

Z poważaniem
Wójt Gminy Błędów

Takie hasło mogą śmiało głosić 
soliści i instrumentaliści, dwóch scholi 
młodzieżowych działających na te-
renie naszej Gminy Błędów. Schola 
Cordis z Lipia oraz Schola z Błędowa 
w ostatnie dwie niedziele tj. 12 i 19 
stycznia br. zorganizowały dwa dobro-
czynne koncerty ze zbiórkami prze-
znaczonymi na leczenie Mai Gozdek 
z Błędowa oraz Kubusia Owczarka z 
Mogielnicy. Ponad 40 młodych osób 
wykonało wspólnie kolędy, zarówno 
tradycyjne jak i nowoczesne. Obydwu 
wydarzeniom towarzyszyła niezwykle 
ciepła i świąteczna atmosfera. Parafie 
Trójcy Przenajświętszej w Lipiu oraz 
Opieki Św. Józefa w Błędowie roz-
brzmiały mocą pastorałek i pieśni Bo-
żonarodzeniowych.

Wspólnie udało się uzbierać kwotę 
ponad dwunastu tysięcy złotych.

Wszystkim darczyńcom serdecz-
nie dziękujemy za okazaną pomoc 
oraz obecność w tak, szczególnych 
dniach!"

Z poważaniem,
Izabela Sokołowska 

- Schola Cordis. 

Pomagać śpiewająco!
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Stowarzyszenie "Kibicuje-
my z klasą" wspólnie z Gminnym 
Uczniowskim Klubem Sportowym 
zorganizowali Noworoczny Szkol-
ny Turniej Siatkarski. 

 
O Puchar Prezesa Stowarzysze-
nia Krzysztofa Małachowskiego 
rywalizowały drużyny mieszane 
ze wszystkich szkół gminnych w 
hali Gminnego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Belsku Dużym. Piłką 
siatkarzy Skry Bełchatów rozegra-
li oni kilka pasjonujących spotkań.  
Trzecie miejsce w turnieju zaję-
ła drużyna Bogusława Cieślaka z 

Noworoczne spotkanie siatkarskie

PSP im. Ziemi Grójeckiej z Zaborowa, 
drugie grupa Tomasza Wesołowskiego z 
PSP im. UNICEF w Lewiczynie, pierw-
sze drużyna Daniela Wawryniuka z PSP 
im. Romualda Traugutta Łęczeszyc, a 
Puchar Prezesa powędrował do zawod-
niczek i zawodników Łukasza Wiśnika z 
PSP im. JP2 z Belska Dużego. 

Na zakończenie wszyscy zawodni-
cy zostali uhonorowani medalami z rąk 
organizatorów i wicedyrektor belskiej 
podstawówki pani Ewy Szewczyk. Pan 
Krzysztof obdarował wszystkich naj-
lepszych zawodników z każdej drużyny 
pamiątkowymi koszulkami, a najmłodsi 
otrzymali także biało-czerwone szaliki 

kibiców. Najlepszy okazał się Adam Ło-
kucijewski z Lewiczyna. Oprócz koszulki 
Skry Bełchatów otrzymał zaproszenie na 
wybrany mecz Plus Ligi do Bełchatowa 
bądź do innej miejscowości dla całej ro-
dziny!

Prezes Małachowski otrzymał na 
pożegnanie od zawodników i trenerów 
GUKS pamiątkową tablicę ze spotkania 
w Belsku Dużym z Akademicką Repre-
zentacją Polski w Piłce Siatkowej. Cze-
kamy na kolejne siatkarskie wydarzenie, 
które już na belskiej sali niebawem.

E. Tomasiak
Urząd Gminy Belsk Duży

W dniu 16 stycznia 
2020r. odbyła się kolej-
na już edycja Gminnego 
Konkursu Ortograficz-
nego. Uczniowie szkół 
gminnych z powodzeniem 
zmagali się z zawiłościami 
polskiej ortografii w mu-
rach gościnnej szkoły w 
Lewiczynie. Do rywaliza-
cji przystąpiło 16 uczniów, 
którzy zakwalifikowali 
się do etapu finałowego.  
 
Gminnym Mistrzem 
Ortografii w kategorii 
klas V-VI została Ka-
rolina Barańska z bel-
skiej podstawówki, a w 
kategorii klas VII-VIII 
tytuł Mistrza otrzymał 
Paweł Dudek, uczeń 
szkoły w Zaborowie. 
 
Zwycięzcom i wszystkim 
uczestnikom gratulowa-
li radna Ewa Łubińska, 
dyrektor GZOPO Maria 
Walewska - Żółcik, dy-
rektor lewiczyńskiej szkoły Justyna Błoń-
ska oraz członkowie komisji: Mirosława 
Bojaczuk, Tomasz Fliszkiewicz, Anna 
Kocewiak, Iwona Lewandowska i Luiza 
Wójcik. 

Klasyfikacja końcowa konkursu:
klasy V-VI: 

1. Karolina Barańska 
2. Mikołaj Jendrzejczak 

3. Bartosz Kiljański 
 

Gminny Mistrz Ortografii 2020

klasy VII-VIII: 
1. Paweł Dudek 

2. Wiktoria Wojtysiak 
3. Natalia Senator

Gratulujemy wszystkim uczestnikom 
zmagań, a szczególnie laureatom zawo-
dów!

Urząd Gminy Belsk Duży
E.Tomasiak

Zgodnie  z obowiązują-
cym prawem wraz z zawar-
ciem małżeństwa  powstaje 
wspólność  majątkowa - nie 
znaczy to, że małżonkowie 
nie mogą posiadać majątku  
odrębnego. 

Do majątku osobistego 
małżonków zaliczamy przed-
mioty nabyte przed powsta-
niem wspólności majątkowej, 
przez dziedziczenie, zapisy 
lub darowizny, ze wspólności 
łącznej podlegającej innym 
przepisom, przedmioty do za-
spokajania osobistych potrzeb 
jednego z małżonków, pra-
wa niezbywalne, przedmioty 
uzyskane z tytułu odszkodo-
wania za utratę zdrowia, wie-
rzytelność, wynagrodzenie 
za pracę, nagroda za osobiste 
osiągnięcia, prawa autorskie i 
prawa pokrewne. Można jed-
nak  dokonywać przesunięcia 
z majątku osobistego na ma-

jątek wspólny. Jest wiele odstępstw 
i wyjaśnień do w/w zagadnień.  Są 
to trudne zagadnienia w przypadku 
konfliktu trudne również  do roz-
strzygnięć.  Na posiadanie majątku 
osobistego dobrze mieć dowody za-
kupu czy dziedziczenia  bowiem  do 
podziału majątku nie wchodzi mają-
tek osobisty małżonków. 

Ciekawym zagadnieniem w tym 
zakresie są tzw. lokale zakładowe 
przydzielone dla jednego z małżon-
ków co stanowi jego majątek odręb-
ny, ale niemalże zawsze prawo do 

zamieszkania ma drugi małżonek. 
W przypadku między innymi rażą-
cego naruszenia wspólności mająt-
kowej małżonków, można wystąpić 
podczas trwania małżeństwa o usta-
nowienie rozdzielności majątkowej. 
Biorąc pod uwagę zagadnienia i spo-
ry z tym związane najlepszym roz-
wiązaniem wydaje się być intercyza 
małżeńska. Do powyższych  zagad-
nień odnosi się Kodeks Rodzinny i 
Opiekuńczy oraz Kodeks Cywilny.

Z pozdrowieniem
Małgorzata Woźniak

Majątek osobisty małżonków
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Sprzedam rolki (2 kółka 
z tyłu a 1 z przodu tak jak na 
zdjęciu dla większej stabilności 
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: 50 zł
Tel. 509 603 239

W dniu 15.01.2020 w Grójcu na-
stąpiło uroczyste otwarcie biura po-
selskiego Posła Lewicy na sejm RP 
Arkadiusza Iwaniaka.

 Asystentem posła został Daniel 
Oliszewski sekretarz Grójeckiego 
SLD oraz członek zarządu mazo-

Uroczyste otwarcie biura poselskiego 
Posła Lewicy w Grójcu

wieckiego SLD.

Biuro mieści się w Grójcu  
Oś. Polna Pawilon C.

Otwarte w każdy ponie-
działek w godzinach 16.00-
18.00

Serdecznie zapraszamy. 
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- 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 64

Inspektor 
nadzoru 

Sprzedam karuzelę 
Tiny Love 

doczepianą do łóżecz-
ka, z muzyką poważną 

i odgłosami natury, 
pilotem. 

Stan bardzo dobry. 

Cena 50 zł. 

Tel. 509603239
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15 stycznia 1945 r. nie przyniósł 
mieszkańcom Grójca i powiatu gró-
jeckiego długo oczekiwanego wyzwo-
lenia. Przyniósł jedynie zamianę oku-
panta niemieckiego na sowieckiego.

Społeczeństwo spotkało się z falą 
terroru i represji ze strony sowieckich 
i polskich komunistów. Sowieci mia-
nowali komendantów, którzy dyspo-
nowali ogromnymi uprawnieniami. 
Mogli wyznaczać tymczasowych sta-
rostów, wójtów czy szefów bezpieki.

W Grójcu w budynku dopiero co 
opuszczonym przez Gestapo, miał 
siedzibę major NKWD Kirpiczow. 
Niemal natychmiast przy pomocy 
lokalnych komunistów przystąpił do 
sporządzenia list ludzi związanych z 
Armią Krajową i Batalionami Chłop-
skimi. Dzięki parasolowi ochronne-
mu Kirpiczowa i NKWD  grójeccy 
komuniści rozpoczęli werbunek do 
szeregów Urzędu Bezpieczeństwa. 

Do UB zaczęli zgłaszać się ochot-
nicy, wywodzący się przeważnie z 
wyrobników dworskich, fornali i 
miejskiego lumpenproletariatu. Już 
w marcu zaczęły się pierwsze aresz-
towania. Ich kulminacja przyszła na 
przełomie 1945/1946 r., kiedy wła-
dza komunistyczna umocniła swoje 
panowania na terenie Grójecczyzny. 
Władza przyniesiona na sowieckich 
bagnetach dokonywała gwałtów, ra-
bunków i morderstw.

Mimo tych faktów historycznych, 
jest w Grójcu  grupa osób, która na-
dal chce świętować tzw. Wyzwolenie. 
Tylko, że to nie było żadne wyzwole-
nie, ale wejście wrogiej armii okupa-
cyjnej, która za swój cel  miała stwo-
rzenie z Rzeczpospolitej sowieckiej 
republiki komunistycznej. 

Wyzwolenie z 1945 r. Sowieci 
uważali za drugi etap komunizacji 
Polski. Pierwszy zaczął się 17 wrze-
śnia 1939 r., kiedy Armia Czerwona 
zaczęła  w województwach wschod-
nich II Rzeczypospolitej „wyzwalać 
lud pracujący miast i wsi od polskich 
panów".

A jednak w Grójcu świętują... 
Wyzwolenie przez zniewolenie

Tegoroczne obchody wyzwolenia 
organizował grójecki oddział Stowa-
rzyszenia Tradycji Ludowego Wojska 
Polskiego im. Gen. Zygmunta Ber-
linga. Mimo bardzo napiętych sto-
sunków polsko-rosyjskich, prezydent 
Putin mógł być zadowolony z tego, że 
niektórzy Grójecczanie powtarzają i 
utrwalają wersje rosyjskiej narracji. 

W demokratycznym państwie 
każdy ma prawo do manifestowania i 
wygłaszania własnych poglądów. Ale 
nikt nie ma prawa do zakłamywania 
historii własnego narodu.

 Powojenna historia Polski, sza-
nowni organizatorzy i uczestnicy 
jest prosta, jasna i oczywista. Żadne-
go „WYZWOLENIA" nie było. A co 
było? Zamiana jednego okupanta na 
drugiego. Ostatnie jednostki wojska 
radzieckiego opuściły Polskę dopiero 
17 września 1993 r. 

Należy przyjąć ze zdumieniem, 
że w fałszowaniu historii naszej ma-
łej ojczyzny udział mają lokalni sa-
morządowcy-politycy. Uczestnictwo 
wójta, wice burmistrza czy przewod-
niczącego rady miejskiej w roczni-
cy „wyzwolenia" Grójca daje dużo 
do myślenia. Kuriozalny jest udział 
w uroczystościach pocztu sztan-
darowego szkoły, która nosi imię 
żołnierzy Armii Krajowej Obwodu 
Głuszec-Grójec. To sztandar tych, 
których „wyzwoliciele" prześladowali 
i mordowali. Dyrektor szkoły, który 
pozwolił na to, wykazał się bezmyśl-
nością i brakiem odpowiedzialności. 
Jaki przykład dał młodzieży? Praw-
dopodobnie 1 marca w Narodowy 
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
dyrektor da pokaz hipokryzji. Popro-
si uczniów, żeby tego dnia uczestni-
czyli ze sztandarem w upamiętnieniu 
walczących ze zbrodniczym komuni-
zmem. Nie można czcić ofiar i ich ka-
tów. Nie ma w takim działaniu żadnej 
konsekwencji. Ani poszanowania dla 
faktów i prawdy. Nie widać w takim 
zachowaniu dbania o wychowanie 
młodzieży w duchu patriotyzmu i 
szacunku do patrona.

Przypomnę uczestnikom stycz-

niowych uroczystości, że to 
właśnie „wyzwoliciele" zamor-
dowali grójeckiego komen-
danta AK i powojennego RO-
AK-u, legendarnego kapitana 
Józefa", Stefana  Głogowskiego. 
„Wyzwoliciele" odpowiadają 
za wywożenie mieszkańców 
do komunistycznych obozów 
koncentracyjnych w Związku 
Sowieckim.

Podsumowując należy za-
dać organizatorom kilka pytań 
dotyczących rzekomego „wy-
zwoleniu".

Czy wiecie Państwo, że

1. „Wyzwoliciele" gwałcili 
kobiet. Szacuje się, że 300 tys. 
polskich kobiet zaznało tego 
„wyzwolenia".  

Dopuszczali się masowych 
gwałtów na więźniarkach i 
robotnicach przymusowych 
powracających z Niemiec do 
Polski.

 
2. Czerwonoarmiejcy okra-

dali Polaków i plądrowali ich 
domostwa już w chwili „wy-
zwolenia".

Okradali nawet powracają-
cych z Niemiec więźniów i ro-
botników przymusowych. 

3. Sowieci masowo rekwi-
rowali żywność, zupełnie nie 
licząc się z potrzebami ludności 
cywilnej.

4. Na „wyzwalanych" zie-
miach prześladowali i dyskry-
minowali Polaków.

5. Zdemontowali i wywieźli 
z Polski ponad tysiąc zakładów 
przemysłowych. 

6. Na terenie Polski stwo-
rzyli sieć około 300 obozów 
pracy, przez które przeszło po-
nad 100 tysięcy Polaków z cze-
go około 25 tysięcy zginęło.

7. Podstępem rozbroili i 
aresztowali żołnierzy AK, któ-
rzy pomagali im odbijać z rąk 
Niemców polskie miasta np. 
Wilno. 

8. Zniszczyli legalnie dzia-
łające Polskie Stronnictwo Lu-
dowe i sfałszowali wybory do 
Sejmu. Trzech grójeckich dzia-
łaczy PSL zamordowali w Bud-
kach Petrykowskich.

Janusz Karbowiak
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Studniówka to wydarzenie 
wyjątkowe i szczególnie ważne dla 
każdego ucznia szkoły ponadgim-
nazjalnej. Tegoroczni maturzyści z 
Centrum Kształcenia Zawodowego 
i  Ustawicznego w Nowej Wsi bawi-
li się 18 stycznia w Sali Bankieto-
wej „Cyprys”. W  studniówkowym 
balu uczestniczyli uczniowie klas 
czwartych Technikum im. Tomasza 
Nocznickiego w Nowej Wsi, grono 
pedagogiczne, zaproszeni goście oraz 
przedstawiciele rodziców. 

Bal rozpoczął się tradycyjnie 
– polonezem. Choreografię przy-
gotowały: pani Anna Dacka i pani 
Magdalena Kmidowska. Przejęci i 
skupieni uczniowie zaprezentowali 
ciekawy układ taneczny do pięknej 
muzyki z serialu „Czas honoru”.

Kiedy emocje towarzyszące 
pierwszemu występowi już opadły, 
nadszedł czas na oficjalne przemó-
wienia. Wszystkich zgromadzonych 
powitała pani Anna Dacka – Dy-
rektor Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego w Nowej 
Wsi. W gronie znamienitych gości 
znaleźli się: pan Leszek Przybytniak 
– Radny Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego, Przewodniczący 
Komisji Rolnictwa i Terenów Wiej-
skich, pan Krzysztof Ambroziak 
– Starosta Powiatu Grójeckiego, 
pani Jolanta Sitarek – Wicestarosta 
Powiatu Grójeckiego, ksiądz Woj-
ciech Piórko – proboszcz parafii św. 
Izydora Oracza w Nowej Wsi, pani 
Iwona Pietrzycka – Przewodniczą-
ca Rady Rodziców oraz pani Beata 
Skiba – Wiceprzewodniczącą Rady 
Rodziców w Technikum im. Toma-
sza Nocznickiego w Nowej Wsi. W 
swoim wystąpieniu pani Dyrektor 
życzyła maturzystom satysfakcjo-
nujących wyników egzaminów ma-
turalnych, realizacji planów zawo-
dowych, a przede wszystkim udanej 
zabawy.

Przybyli goście podziękowali za 
zaproszenie na bal studniówkowy i 
życzyli uczniom powodzenia w zma-
ganiach ze wszystkimi wyzwaniami, 
jakie postawi przed nimi w  przy-
szłości życie – egzaminami matu-
ralnymi, studiami, pracą zawodową. 
Goście podkreślali również, że dzia-
łania pedagogiczne i wychowawcze 
CKZiU w Nowej Wsi zawsze osią-
gają najwyższy poziom, co z kolei 
przekłada się na formę intelektualną 
absolwentów Centrum, świadomie 
i odpowiedzialnie kształtujących 
rzeczywistość, która ich otacza. Ży-
czyli także wszystkim uczestnikom 
balu wspaniałej zabawy. Pani Jolanta 
Sitarek – Wicestarosta Powiatu Gró-
jeckiego – wręczyła maturzystom 
drobne upominki „na szczęście” - 
długopisy ufundowane przez zawsze 
sprzyjającemu uczniom naszej szko-
ły Starostę Powiatu.

STUDNIÓWKA 2020 w Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi

Kolejne wystąpienie przygotowali 
przedstawiciele młodzieży. Wspominali 
moment rozpoczęcia nauki w tej szkole, 
dziękowali lokalnym władzom, dyrekcji i 
nauczycielom za pomoc w pokonywaniu 
wyboistej drogi do osiągnięcia pełni wie-
dzy. Szczególnie serdeczne podziękowania 
za trud włożony w opiekę nad nimi przez 
cały okres nauki złożyli na ręce wychowaw-
ców: pani Małgorzaty Bosak – wychowaw-
czyni klasy czwartej w  zawodzie technik 
ogrodnik, pani Katarzynie Smolarek i pani 
Annie Osińskiej – obecnej i  byłej wycho-
wawczyni klasy czwartej w zawodzie tech-
nik architektury krajobrazu oraz pani Mar-
lenie Chusteckiej – wychowawczyni klasy 
czwartej w zawodach technik ekonomista 
i technik spedytor.

Przedstawiciele rodziców wyrazili swą 
wdzięczność za troskę i zaangażowanie 
nauczycieli w proces wewnętrznego do-
skonalenia młodych ludzi w ciągu minio-
nych czterech lat, spędzonych przez nich 
w Technikum w Nowej Wsi, a dzisiejszego 
wieczoru życzyli wszystkim niezapomnia-
nych wrażeń.

Rozpoczęła się wspaniała zabawa. O 
oprawę muzyczną zadbał zespół Aviator 
i DJ Lenek. Wszyscy skorzystali z okazji do 
szaleństw na parkiecie przy znanych prze-
bojach.  Humory dopisywały. O regenera-
cję nadwątlonych żywiołowymi tańcami sił 
zadbali rodzice i obsługa sali. Efektem tak 
doskonałej organizacji balu była wspania-
ła atmosfera, wpływająca na intensywność 
zabawy. Najbardziej wytrwali bawili się do 
piątej rano.

Podczas zabawy nie zabrakło specjal-
nych muzycznych dedykacji dla nauczy-
cieli. Jednak największą niespodzianką był 
program artystyczny, przygotowany przez 
uczniów klasy czwartej w zawodach tech-
nik ekonomista i technik spedytor pod 
opiekuńczymi skrzydłami pani Pauliny 
Kopczyńskiej. Zaprezentowany przez nich 
skecz „Egzamin” kabaretu Hrabi niemal 
do łez rozbawił publiczność. Prawdziwym 
zaskoczeniem okazał się specjalnie przygo-
towany na ten wieczór turniej „Familiada”, 
w którym drużyna uczniów zmagała się z 
drużyną nauczycieli. Uczestnicy odgady-
wali odpowiedzi udzielone przez ankieto-
wanych wcześniej uczniów młodszych klas 

CKZiU. Pytania były różnorodne, a odgad-
nięcie odpowiedzi nie zawsze oczywiste. W 
wyniku zaciętej rywalizacji wygrała druży-
na nauczycieli. Najważniejsza jednak była 
zabawa.

Teraz maturzystom pozostało już tyl-
ko z równie niesłabnącym entuzjazmem 
przystąpić do wytężonej pracy, by rzetelnie 
przygotować się do egzaminów. Zapewne 
czeka ich jeszcze wiele trudnych prób, ale 
pamięć o wspaniałej studniówkowej zaba-
wie doda im energii i pozwoli uporać się z 
monotonią szkolnych dni.

Jak wszystkie uroczystości w Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w  Nowej Wsi, tak i ta przygotowana była 
perfekcyjnie. Młodzież udowodniła, że w 
tej szkole dba się o wysoki poziom w każdej 
dziedzinie i w każdej sytuacji.

Ewa Malowaniec 
CKZiU w Nowej Wsi



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


