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Uroczyste przecięcie wstęgi przebudowanego 
odcinka drogi powiatowej nr 1604W 

Szczęsna – Rożce w miejscowości Bikówek.

Czytaj str. 4

3 lutego br. odbyło się uro-
czyste przecięcie wstęgi prze-
budowanego odcinka drogi 
powiatowej nr 1604W Szczęsna 
– Rożce w miejscowości Bikó-
wek, która otrzymała dofinan-
sowanie z Urzędu Marszałkow-
skiego w ramach Instrumentu 
wsparcia zadań ważnych dla 
równomiernego rozwoju woje-
wództwa mazowieckiego.

W otwarciu drogi uczest-
niczyli m.in.: Marszałek Sejmi-
ku Województwa Mazowiec-
kiego Adam Struzik, Radny 
Sejmiku Leszek Przybytniak, 
Poseł na Sejm RP Mirosław 
Maliszewski, Starosta Gró-
jecki Krzysztof Ambroziak, 
Wicestarosta Jolanta Sitarek, 
Przewodniczący Rady Powia-
tu Grójeckiego Janusz Karbo-
wiak, Członek Zarządu Po-

wiatu Andrzej Zaręba, Wiceburmistrz 
Grójca Jarosław Rupiewicz, Przewod-
niczący Rady Miejskiej w Grójcu Karol 
Biedrzycki, Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Daniel Marcinkowski, Radni 
Rady Miejskiej Adam Siennicki, Tomasz 
Justyński, Ryszard Krzyżanowski. Sołty-

si wsi Bikówek Dorota Niedbała i Ule-
niec Elżbieta Górska wraz z mieszkańca-
mi, Dyrektor PSP w Bikówku Agnieszka 
Ryjak. Dyrektor PZD Adrian Jachoski i 
Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamó-
wień Publicznych i Rozwoju Powiatu 
Krystyna Jakubczyk.

Czytaj str. 9

Kryminalni zlikwidowali 
plantację marihuany
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Wydawać by się mo-
gło, że 1% to tak niewie-
le, jednak dla nas ma on 
ogromne znaczenie. Sto-
warzyszenie "Przyszłość 
Naszych Dzieci" od 12 
lat wspiera swoich pod-
opiecznych finansując 
ich zajęcia terapeutycz-
ne. Są to zajęcia rehabi-
litacyjne, Integracji sen-
sorycznej oraz zajęcia z 
logopedą. 

Wszystko po to by wspo-
móc ich rozwój, by utrwalić 
to co osiągnęli do tej pory, 
ale także by mogli wyjść z 
domu. Każdy kolejny rok 
naszej działalności utwier-
dza nas w przekonaniu, że to 
co robimy ma sens, uśmiech 
naszych dzieci to nagroda za 
trud włożony w pozyskiwa-
nie środków na to by zapew-

1% SZANSĄ NA PRZYSZŁOŚĆ

nić im ciągłość zajęć. Stara-
my się, by ich marzenia choć 
częściowo się spełniły. Dla-
tego tak ważne dla nas było, 
by każde z naszych dzieci 
miało swoją „sesję marze-
niową", by mogły poczuć 
że są ważne i że to co robią 
na co dzień przybliża ich do 
spełnienia marzeń. To że je-
steśmy, że działamy to też 
zasługa wszystkich tych któ-
rzy nas wspierają, bez tego 
wsparcia nie moglibyśmy 
realizować wszystkich pla-
nów. Dla niektórych terapia 

to jedyna szansa wyjścia 
"do ludzi". Stąd ogrom-
na prośba do Państwa, 
by składając do Urzędu 
Skarbowego swoje rozli-
czenia zechcieli swój 1% 
podatku przekazać na 
naszą organizację, wy-
starczy wpisać nr KRS 
0000302339. Środki któ-
re pozyskamy pozwolą 
nam nadal wspierać na-
szych podopiecznych. 

Z góry dziękujemy 
za wsparcie i pomoc.



Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl
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Decyzją mieszkańców w 2019 roku w 
powiecie grójeckim Najpopularniejszym 
Dzielnicowym został mł. asp. Marek Sma-
lisz. Gratulujemy!

Bardzo istotnym obszarem realizacji 
programu „Dzielnicowy bliżej nas” jest 
obszar komunikacji społecznej. Zgodnie z 
filozofią programu dzielnicowy musi być 
policjantem znanym w miejscu gdzie peł-
ni służbę, musi wzbudzać społeczne za-
ufanie, na tyle aby każdy kto zobaczy coś 
niepokojącego, nie tylko wiedział do kogo 
się zgłosić, ale miał również pewność, że 
uzyska oczekiwaną pomoc w rozwiązaniu 
problemu.

Stąd też niezbędnym jest kreowanie w 
środowiskach lokalnych - bo na tym pozio-
mie realizują zadania dzielnicowi - właści-
wego wizerunku dzielnicowego. Wizerun-
ku człowieka otwartego, kompetentnego, 
dostępnego, wzbudzającego zaufanie, zna-
jącego swoje kompetencje jako policjanta, 
ale umiejącego również wskazać podmioty 
odpowiedzialne za poszczególne obszary 
życia społecznego, do których należy rów-
nież szeroko pojmowane bezpieczeństwo. 
W związku z powyższym na terenie garni-
zonu mazowieckiego, w tym również po-
wiatu grójeckiego zorganizowano kolejną 
edycję plebiscytu o tytuł "Najpopularniej-
szego dzielnicowego", która zakończyła się 
31 stycznia br.. Przez miesiąc mieszkańcy 
naszego powiatu oddawali głosy, na ich 
zdaniem, najpopularniejszego dzielnicowe-
go 2019 roku.

Najlepszy dzielnicowy został wyłonio-
ny nie tylko na podstawie konkursu opar-
tego o wiedzę i umiejętności policjantów, 
ale przede wszystkim o ranking uzyskanych 
głosów mieszkańców. Wypełnione ankie-
ty głosujący mogli wrzucać do specjalnie 

3 lutego br. odbyło się uroczyste prze-
cięcie wstęgi przebudowanego odcinka 
drogi powiatowej nr 1604W Szczęsna 
– Rożce w miejscowości Bikówek, która 
otrzymała dofinansowanie z Urzędu Mar-
szałkowskiego w ramach Instrumentu 
wsparcia zadań ważnych dla równomier-
nego rozwoju województwa mazowiec-
kiego.

W otwarciu drogi uczestniczyli 
m.in.: Marszałek Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego Adam Struzik, Radny 
Sejmiku Leszek Przybytniak, Poseł na 
Sejm RP Mirosław Maliszewski, Sta-
rosta Grójecki Krzysztof Ambroziak, 
Wicestarosta Jolanta Sitarek, Przewod-
niczący Rady Powiatu Grójeckiego Ja-
nusz Karbowiak, Członek Zarządu Po-
wiatu Andrzej Zaręba, Wiceburmistrz 
Grójca Jarosław Rupiewicz, Przewod-
niczący Rady Miejskiej w Grójcu Karol 
Biedrzycki Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Daniel Marcinkowski, Radni 
Rady Miejskiej Adam Siennicki, Tomasz 
Justyński, Ryszard Krzyżanowski. Sołty-
si wsi Bikówek Dorota Niedbała i Ule-
niec Elżbieta Górska wraz z mieszkańca-
mi, Dyrektor PSP w Bikówku Agnieszka 
Ryjak. Dyrektor PZD Adrian Jachoski i 
Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamó-
wień Publicznych i Rozwoju Powiatu 
Krystyna Jakubczyk.

Oprócz dotacji z Urzędu Marszał-
kowskiego przebudowa była możliwa 
dzięki  środkom z budżetów gminy Gró-
jec oraz Powiatu Grójeckiego.

Wykonano odcinek o łącznej długo-
ści 2350,00 mb.

Koszt zrealizowanej inwestycji to 
1862 914,26 zł z czego aż 1 075 714,33 zł 
pochodziło z budżetu Mazowsza.

W ten sposób zakończono pierw-
szy etap przebudowy drogi powiatowej, 
która przebiega przez 3 gminy (Grójec, 
Pniewy, Belsk Duży). 

Droga ta ma charakter ponadlo-
kalny,   która zapewnia spójność innych 
sieci dróg publicznych. Z drogą tą prze-
cinają się  najważniejsze arterie drogowe 
w województwie mazowieckim takie 
jak: DK S7 i  DK50. Jednocześnie drogi 
te pełnią znacząca funkcję w międzyna-
rodowej sieci drogowej.

Przebudowana droga łączy miedzy 
sobą siedziby gmin: Grójec, Belsk Duży 
i Pniewy. 

Inwestycja w ogromnym stopniu 
usprawniła połączenie pomiędzy miej-
scowościami.

Istotne znaczenie w tej inwestycji 
ma fakt położenia powiatu, który jest 
największym zagłębiem sadowniczym 
w Polsce. A co za tym idzie istnieje tu 
ogromne nasilenie ruchu pojazdów 
wynikające ze specyfiki regionu. Ruch 
pojazdów stanowią w dużej części sa-
mochody ciężarowe, ciągniki siodłowe z 
naczepami 3-6 osiowymi, gdzie ich rze-
czywista masa wynosi niekiedy ponad 
40 ton przewożące owoce od sadowni-
ków do grup producenckich zlokalizo-
wanych w okolicy inwestycji. 

Droga 1604W była w bardzo złym 
stanie technicznym w zasadzie unie-
możliwiającym bezpieczne porusza-
nie się pojazdów mechanicznych. Na-
wierzchnia była zniszczona z licznymi 

przygotowanych skrzynek umieszczonych 
w Starostwie Powiatowym, urzędach miej-
skich i gminnych oraz jednostkach Policji. 
Swój głos można było oddać także w formie 
elektronicznej.  W plebiscycie udział wzię-
ło 15 dzielnicowych ze wszystkich gmin. 
Osoby popierające swojego najlepszego 
dzielnicowego uzasadniały swój wybór 
jego solidnością, kompetencją i fachowym 
podejściem do indywidualnych problemów 
mieszkańców. Ankieterzy opisali najlep-
szych dzielnicowych jako osoby otwarte na 
ludzkie potrzeby, uczynne oraz sprawnie 
załatwiające sprawy. 

4  lutego br. komisja konkursowa w 
składzie mł. insp. Michał Skwarczyński, 
Starosta Grójecki Pan Krzysztof Ambro-
ziak- który objął swoim patronatem kon-
kurs, Redaktor Naczelny Mazowieckiej TV 
Pan Witold Wójcik oraz kom. Agnieszka 
Wójcik podliczyła wszystkie głosy. Naj-
więcej głosów i tytuł „Najpopularniejszego 
Dzielnicowego Roku 2019” otrzymał mł. 
asp.  Marek Smalisz  /dzielnicowy  miasta i 
gminy  Grójec/. Drugie miejsce zajął sierz. 
Łukasz Karczmarczyk  /dzielnicowy miasta 
i gminy Grójec/, natomiast trzecie mł. asp. 
Artur Opszalski /dzielnicowy z Warki/.

Wyróżnionym policjantom nagrody 
wręczyli Starosta Grójecki Pan Krzysztof 
Ambroziak oraz Komendant Powiatowy 
Policji w Grójcu podinsp. Wojciech Bed-
narski. Dzielnicowi otrzymali nagrody 
dzięki wsparciu Powiatu Grójeckiego.

Mł. asp. Marek Smalisz służbę w Policji 
pełni od blisko  17 lat. Natomiast funkcję 
dzielnicowego pełni od czerwca 2019 roku. 
Obecnie jest na stanowisku dzielnicowego 
obsługującego rejon miasta i gminy Grójec.

Info KPP Grójec;
kom. Agnieszka Wójcik 

Uroczyste przecięcie wstęgi przebudowanego 
odcinka drogi powiatowej nr 1604W 

Szczęsna – Rożce w miejscowości Bikówek.

ubytkami i koleinami.
Przebudowa drogi w znacznym 

stopniu poprawiła dostęp do zlokalizo-
wanych w tym obrębie instytucji uży-
teczności publicznej: urzędów gmin, 
ochotniczych straży pożarnych, pu-
blicznych szkół, kościołów, przychodni 
zdrowia oraz centrów usługowych i han-
dlowych.

Stworzenie odpowiedniej infra-
struktury drogowej umożliwiło wzrost 

atrakcyjności inwestycyjnej regio-
nu   oraz usprawniła komunikację 
publiczną.

W ramach inwestycji wyko-
nano również roboty związane 
z elementami odwodnienia po-
wierzchniowego – odbudową i 
odmulaniem rowów przydrożnych 
oraz wykonano przebudowę zjaz-
dów.

Konkurs na „Najpopularniejszego Dzielnicowego 
Roku 2019” - rozstrzygnięty. 
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STAROSTA GRÓJECKI       Grójec, 04 lutego 2020 r.  
ul. Józefa Piłsudskiego 59
        05-600 Grójec
BiA.6740.1148.2019.MK

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji                                         

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 61 § 1, 3 i 4, art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
– Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2018 r. poz. 2096 z 
późn. zm.) oraz  na podstawie art.11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwiet-
nia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1716 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek  
z dnia z dnia 17.12.2019r., uzupełniony w dniu 20.01.2020r.  złożony przez Bur-
mistrza Gminy i Miasta Grójec z siedzibą ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Gró-
jec reprezentowanego przez Pana Łukasza Widalskiego, zam. ul. Truskawkowa 
5, 05-600 Szczęsna, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie 
o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na 
realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej – ulica Ko-
nopnickiej w Grójcu, zlokalizowanej w jednostce ewidencyjnej 140605_4 Grójec, 
w obrębie ewidencyjnym 0001 Grójec.

Pod realizację wyżej wymienionej inwestycji przeznaczone są działki o nr 
ewid.:  

Działki inwestora w pasie drogowym: 3662/4, 3663/4, 3685/1, 
800/3, 3674/1, 800/9, 3674/12, 800/16, 3674/14, 3674/11, 800/10, 
800/15, 3674/6 poł. w obrębie ewidencyjnym 0001 Grójec,  
w jednostce ewidencyjnej 140605_4 Grójec;

Działki przechodzące pod pas drogowy wymagające wyku-
pu: 3674/12, 800/16, 3674/14, 800/17 (powstała z podziału dział-
ki o nr ewid. 800/15), poł. w obrębie ewidencyjnym 0001 Grójec,  
w jednostce ewidencyjnej 140605_4 Grójec.

W związku z powyższym strony przedmiotowego postępowania, oraz wła-
ściciele nieruchomości sąsiednich, mogą zapoznać się z dokumentacją wyżej 
wymienionej inwestycji, a także składać ewentualne wnioski  i zastrzeżenia 
w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Grój-
cu z siedzibą  ul. Józefa Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec, pokój nr 25, w godz.  
8 00- 15 00, tel. (48) 6651161, w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego 
„Obwieszczenia”.

Z up. Starosty Grójeckiego
/-/ Ewa Kapis-Pyza

Naczelnik Wydziału
Budownictwa i Architektury

Niedawne spotkanie Rady Muzeum 
przyniosło kilka zmian. Do Rady dołączyła 
nowa członkini Pani Dorota Janiszewska-Ja-
kubiak Dyrektor Instytutu Polonika. Wybra-
no też nowego Przewodniczącego, którym 
został Pan Andrzej Zaręba. Wiceprzewod-
niczącym wybrano jednogłośnie wybitnego 
historyka sztuki, Pana prof. zw. dr hab. Jana 
Wiktora Sienkiewicza, znawcę tematu emi-
gracji.

Istniejące od ponad 50 lat Muzeum im. 
Kazimierza Pułaskiego w Warce, kultywu-
je nie tylko pamięć po wielkim bohaterze 
obojga narodów, ale i o innych ważnych 
postaciach historii polsko-amerykańskiej. 
Działa na rzecz promocji i podtrzymywania 
stosunków między obydwoma państwami 
oraz propagowania wiedzy na temat Sta-
nów Zjednoczonych. Przypomina dzieje 
Warki i regionu. Jako instytucja kultury 
współprowadzona jest i współfinansowana 
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz Powiat Grójecki. Przy 
muzeach działają Rady Muzeów, które są 
organem doradczym i opiniującym działal-
ność instytucji. Pomagają one placówce na 
różne sposoby. 3 lutego 2020 roku odbyło 
się III Posiedzenie Rady Muzeum przy Mu-
zeum im. Kazimierza Pułaskiego kadencji 
2019-2022. Na spotkanie przybyli: Staro-
sta Grójecki Krzysztof Ambroziak; Witold 
Bujakowski – konserwator zabytków, kie-
rownik delegatury Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków w Radomiu; Wicebur-
mistrz Warki Teresa Knyzio; Leszek Przy-
bytniak – Radny Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego; historyk sztuki Prof. zw. 
dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz; muzealnik 
Rafał Wróblewski; Członek Zarządu Powia-
tu Grójeckiego Andrzej Zaręba. Dyrektor 
Muzeum Iwona Stefaniak powitała i przed-
stawiła, niedawno powołaną przez władze 
Powiatu do grona Rady, nową członkinię – 
Panią Dorotę Janiszewską-Jakubiak Dyrek-
tor Narodowego Instytutu Polskiego Dzie-
dzictwa za Granicą POLONIKA, rządowej 
instytucji z siedzibą w Warszawie. 

Podczas posiedzenia w sali Centrum 
Edukacyjno-Muzealnego Rada jednogło-
śnie wybrała ze swojego grona nowego 

III Posiedzenie RADY MUZEUM w Warce

Przewodniczącego, którym został Pan An-
drzej Zaręba – Członek Zarządu Powiatu, 
dalej na Wiceprzewodniczącego wybrano 
Pana prof. zw. dr. hab. Jana Wiktora Sien-
kiewicza, wybitnego specjalistę od emi-
gracji, historyka sztuki, wykładowcę Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Kandydatury, jak i dokonany wybór spotkał 
się z uznaniem wszystkich członków Rady 
oraz obecnych na spotkaniu pracowników 
Muzeum. W dalszej części posiedzenia 
Dyrektor Muzeum Iwona Stefaniak złoży-
ła Sprawozdanie z działalności Muzeum za 
2019 rok. Sprawozdanie zostało przyjęte 
jednogłośnie. Członkowie Rady bardzo po-
zytywnie ocenili 2019 rok w Muzeum im. 
Kazimierza Pułaskiego w Warce. Starosta 
Grójecki z uznaniem podkreślił liczbę za-
dań realizowanych przez pracowników i 
zaznaczył, że wszelka aktywność Muzeum 
jest dobrze oceniana  przez Starostwo, o 
czym świadczy choćby zorganizowanie 
w 2019 r. na terenie Muzeum obchodów 
20-lecia Powiatu. Spotkanie samorządow-
ców i pracowników Starostwa z sześciu 
kadencji powiatu było wydarzeniem histo-
rycznym. Pani Teresa Knyzio podziękowała 
za podejmowane w Muzeum inicjatywy, 
których różnorodność wzbogaca również 
ofertę kulturalną samego miasta i regionu. 

Nowa Członkini Rady Pani Dorota Jani-
szewska-Jakubiak, w świetle przedstawio-
nego sprawozdania z działalności wyraziła 
uznanie, zauważając skalę przedsięwzięć 
w stosunku do niewielkiej liczby pracow-
ników Muzeum oraz skromny budżetu 
placówki. Słowa uznania wypowiedzieli 
również nowy Przewodniczący i Wiceprze-
wodniczący Rady. Ostatnim punktem po-
siedzenia było zaopiniowanie Planu finan-
sowego Muzeum na 2020 r., który również 
jednogłośnie przyjęto. 

Po spotkaniu Rada udała się na spa-
cer po pałacu Pułaskich, aby obejrzeć za-
bytkowe zegary, które niedawno wróciły 
po dokonanej profesjonalnej konserwacji, 
realizowanej w ramach pierwszego etapu 
zadania pn. „Konserwacja kolekcji zegarów 
ze zbiorów Muzeum im. K. Pułaskiego w  
Warce”, finansowanego przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

III posiedzenie Rady Muzeum im. Ka-
zimierza Pułaskiego w Warce zakończyło 
się wymianą doświadczeń i dyskusjami 
o przyszłości placówki. Wszyscy zebrani 
patrząc pozytywnie w przyszłość, obiecali 
pomoc oraz poparcie dla działań podejmo-
wanych przez Muzeum.  

Inf. muzeum

SolidnyDruk

Foldery, katalogi, prospekty, czasopisma, broszury, gazety, plakaty, 
ulotki, banery i inne. GWARANCJA DOSKONAŁEJ JAKOŚCI.

- PROJEKT - SKŁAD - DRUK.

510-005-664, solidnydruk@nowedni.pl, facebook.com/Solidnydruk/
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Z tym egzemplarzem gazety NOWE DNI 
obowiązuje rabat 5% na ofertę wiosenną!

Z tym egzemplarzem gazety NOWE DNI 
obowiązuje rabat 5% na ofertę wiosenną!

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W PUBLICZNEJ SZKOLE 
PODSTAWOWEJ IM. 11 LISTOPADA 1918 R. W GOŁOSZACH

W piątek, 24 stycznia, obcho-
dziliśmy Święto Babci i Dziadka. 
Swoje umiejętności artystyczne 
w programie pt. „Prywatka dla 
Babci i Dziadka” zaprezentowały 
dzieci z Oddziału Przedszkolne-
go oraz uczniowie klas I – VIII.

Po uroczystym powitaniu 
zaproszonych gości, Babcia Ka-
zia (Aleksandra Czyżewska) 
oraz Dziadek Władek (Maciej 
Gołuch) przenieśli seniorów w 
dawne lata, opowiedzieli o tru-
dach wspólnego życia od mło-
dości do starości. Była to mu-
zyczna, wzruszająca opowieść, 
przeplatana piosenką i tańcem. 
Pojawiły się utwory bliskie ser-
com naszych gości, takie jak 
„Umówiłem się z nią na dzie-
wiątą”, „Złoty pierścionek” czy 
też „Przeżyłam z tobą tyle lat”. 
Uczniowie zatańczyli polone-

za, walca a także układy choreograficzne 
do utworów „Mamma Mia”, „My cyganie”, 
„Przetańczyć z tobą chcę całą noc”.

Całą naszą widownią najbardziej zawład-
nęły maluchy w swoim „Koncercie dla Babci 
i Dziadka” przygotowane pod kierunkiem p. 
Agnieszki Przepióry.

Po występach na twarzach wszystkich 
dziadków można było zobaczyć uśmiech 
oraz dumę. Na koniec nasi goście usłyszeli 
gromkie „Sto lat” i zostali obdarowani słod-
kościami. Dziękujemy rodzicom za przygo-
towanie poczęstunku i za pomoc przy or-
ganizacji uroczystości. Spotkanie upłynęło 
w miłej i serdecznej atmosferze. Babcie i 
Dziadkowie opuszczali nas ze wzruszeniem, 
dziękując za mile spędzone chwile.

Kochanym Babciom i Drogim Dziad-
kom życzymy samych pięknych chwil w ży-
ciu i tego, aby zawsze byli dumni ze swych 
wnuków!



Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl

W dniu 5 lutego odbyły 
się eliminacje gminne XLIII 
Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „Mło-
dzież zapobiega pożarom” 
zorganizowanego przez 
Oddział Gminny Związku 
Ochotniczych Straży Po-
żarnych w Belsku Dużym. 
Gospodarzem konkursu 
była tradycyjnie Publicz-
na Szkoła Podstawowa im. 
Jana Pawła II w Belsku Du-
żym i to właśnie jej ucznio-
wie okazali się najlepsi w 
tegorocznej edycji turnieju.  
 
Nagrody i dyplomy wręczyli 
członkowie komisji: Prezes 
Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP Roman Woźniak, Ko-
mendant Gminny ZOSP dh 
Marcin Błoński i dh Marek 
Grzyb z OSP Belsk Duży oraz 
dyrektor GZOPO Maria Wa-
lewska-Żółcik, wicedyrek-
torki belskiej szkoły Monika 
Kapciak i Ewa Szewczyk, a 
także koordynatorka kon-
kursu Edyta Kwiatkowska.  
 
Zwycięzcami turnieju w ka-

„Młodzież zapobiega pożarom”

tegorii szkół podstawowych w kla-
sach I – VI zostali:

Wyniki klasy I-VI: 
1. Paweł Żółcik (PSP Belsk Duży) 
2. Michał Krawczak (PSP Belsk Duży) 
3. Klaudia Szewczyk (PSP Lewiczyn) 
 
Zwycięzcami konkur-
su w kategorii klas VII-VIII: 
1. Szymon Stańczyk (PSP Belsk Duży) 
2. Michał Kołacz (PSP Belsk Duży) 
3. Kacper Piotrowski (PSP Belsk 
Duży)

Wszyscy uczestnicy konkur-
su otrzymali dyplomy i słodycze 
sponsorowane przez firmę Ferrero 
oraz soki z firmy Activ z rąk orga-
nizatorów. Zwycięzcy trzech pierw-
szych miejsc otrzymali także cieka-
we albumy, a zwycięzcy pieszych i 
drugich miejsc właśnie, będą re-
prezentować Gminę Belsk Duży na 
konkursie powiatowym w Grójcu.

E. Tomasiak
Urząd Gminy Belsk Duży

Ponad stu zawodników (8 drużyn) 
uczestniczyło w I turnieju piłki siatkowej o 
puchar wójta gminy Belsk Duży.W turnieju 
wzięła udział drużyna Chassmi Kibice Lu-
bię Belsk Duży licząca 40 osób (zawodnicy, 
kibice).

  Bardzo serdecznie dziękujemy Panu 
Wójtowi Władysławowi Piątkowskiemu za 
udostępnienie herbu gminy który został 
umieszczony na naszych nowych strojach 
sportowych kupionych dzięki uprzejmo-
ści i wsparciu Panów Prezesów Tomasza 
Kabasa i Huberta Batora z Banku Spół-
dzielczego im.Stefczyka w Belsku Dużym. 
W turnieju bardzo pomogli nam: Mirka 

W Belsku Dużym też można...

Chałupka-Suknie Ślubne Chassmi, Janusz 
Kawęczyński-Fruit Group, Krzysztof Felik-
siak-Gold Sad. Drużyna nasza po czterech 
zwycięstwach 2:0 uległa w finale drużynie 
z Mogielnicy 0:2. Otrzymaliśmy z rąk Pana 
Wójta puchar za II miejsce, a srebrne me-
dale wręczył wszystkim obecny na turnieju 
dyrektor Pionu Sportu i Szkolenia PZPS, 
mistrz świata z Meksyku i mistrz olimpij-
ski z Montrealu Włodzimierz Sadalski. Z 
nadzieją na kolejne spotkania siatkarskie 
w Belsku Dużym pozdrawiam wszystkich 
sympatyków sportu.

                                                                                                             
  Krzysztof Małachowski 

Sprzedam rolki (2 
kółka z tyłu a 1 z przo-
du 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. Uży-
wane. Stan bdb. Roz-
miar regulowany od 
27 do 30.

Cena: 50 zł
Tel. 509 603 239
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Uciekał, bo miał narkotyki
Zatrzymany 23-latek i zabezpieczone 

narkotyki - to efekt akcji wareckich policjan-
tów. Mężczyzna próbował pozbyć się dowo-
dów swojej winy, gdy uciekając przed poli-
cjantami wyrzucił z samochodu marihuanę. 
Grozi mu teraz do 10 lat więzienia.

Wareccy policjanci zwrócili uwagę na 
mazdę jadącą w poniedziałek po południu 
przez Warkę. Mundurowi podejrzewali, że 
za kierownicą może siedzieć osoba, która 
była już karana za posiadanie narkotyków. 
Funkcjonariusze postanowili sprawdzić 
samochód oraz kierowcę. Mimo dawanych 
wyraźnie sygnałów do zatrzymania, kieru-
jący na widok radiowozu przyśpieszył i za-
czął uciekać przez miasto. Podczas pościgu 
policjanci zauważyli przedmiot wyrzucany 
przez okno mazdy.

W wyrzuconej z samochodu foliowej 
torebce, którą znaleźli funkcjonariusze, 
była marihuana. Kolejne środki odurza-
jące oraz wagi i fifki oraz młynki do roz-
drabniania narkotyków zabezpieczono w 

trakcie przeszukania miejsca zamieszkania 
23-latka. Łącznie zabezpieczono blisko 90 
gramów ziela konopi.

Młody mieszkaniec Warki usłyszał trzy 
zarzuty, posiadania znacznej ilości środków 
odurzających, posiadania przyrządów do 
niedozwolonej konsumpcji narkotyków 

oraz nie zatrzymania się do kontroli 
drogowej. Prokuratura zastosowała 
środek zapobiegawczy w postaci do-
zoru policyjnego. Grozi mu do 10 lat 
pozbawienia wolności.

kom. A. Wójcik

Okazja czyni złodzieja... Ukradł pieniądze z kasy
Do 5 lat pozbawienia wolności grozi 

30-letniemu mężczyźnie za kradzież pienię-
dzy z kasy w pizzerii. Klient wykorzystał nie-
uwagę obsługi i ukradł blisko 1400 zł.

W poniedziałek przed południem o 
kradzieży zostali poinformowani policjanci 
z Komisariatu Policji w Warce. Już następ-
nego dnia policjanci ustalili, kto dokonał 
kradzieży i zatrzymali 30-letniego miesz-
kańca powiatu grójeckiego.

Klient chciał zapłacić za zamówienie, 
kiedy pracownik pizzerii wyszedł na za-
plecze, mężczyzna wykorzystał okazję i za-
brał z otwartej kasy pieniądze. Zatrzymany 
mężczyzna usłyszał już zarzut kradzieży, za 
co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolno-
ści.

kom. A. Wójcik

W oparciu o obowiązujące prawo 
z zakresu prawa o aktach stanu cywil-
nego, Ustawa z dnia 28 listopada 2014 
roku istnieje możliwość sporządzenia 
testamentu również przed kierowni-
kiem Urzędu Stanu Cywilnego. Ostat-
nią wolę spadkodawcy  przyjmuje  się 
w formie protokołu. Podczas sporzą-
dzania testamentu musi być dwóch 
świadków posiadających pełną zdol-
ność do czynności prawnych, nie może 
być to osoba głucha lub niewidoma 
oraz nie może byś skazana wyrokiem 

za składanie fałszywych zeznań. Nie 
może być to również osoba wymie-
niona w testamencie ani jej małżonek, 
krewni, powinowaci albo pozostający 
w stosunku przysposobienia. Do wglą-
du niezbędne są dokumenty tożsamo-
ści spadkodawcy i świadków (dowód 
osobisty lub paszport). Od powyższej 
czynności obowiązuje opłata skarbowa 
w kwocie 22 zł na konto urzędu, z któ-
rego kierownik sporządza testament. 
Do sporządzenia testamentu przed 
kierownikiem nie są wymagane szcze-

TESTAMENT - możesz również sporządzić przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

gólne okoliczności jakie wystę-
pują w przypadku testamentu 
ustnego. Testator-spadkodawca 
co prawda składa ustne oświad-
czenie, ale testament spisywany 
jest w formie pisemnej przez 
urzędnika i nie jest testamen-
tem ustnym. Sporządzenie te-
stamentu przed kierownikiem  
jest prostą i najtańszą formą 
sporządzenia ostatniej woli.

Z pozdrowieniem
Małgorzata Woźniak

Kryminalni zlikwidowali plantację marihuany
Policjanci z wareckiego komisariatu 

zlikwidowali nielegalną uprawę marihuany. 
Zabezpieczono krzewy oraz ponad pół kilo-
grama suszu marihuany. 34-letni mężczyzna 
usłyszał trzy zarzuty. Najbliższe trzy miesią-
ce spędzi w areszcie. Grozi mu do 10 lat po-
zbawienia wolności.

Pod koniec ubiegłego tygodnia poli-
cjanci z Warki zatrzymali 34-letniego męż-
czyznę, którego podejrzewali o związek z 
przestępczością narkotykową. Z informacji 
posiadanych przez funkcjonariuszy wyni-
kało, że mężczyzna może posiadać znacz-

ną ilość środków odurzających i uprawiać 
marihuanę.

W trakcie przeszukania posesji znajdu-
jącej się pod Warką, policjanci w piwnicy 
ujawnili pierwszą plantację krzewów kono-
pi indyjskich. Następnie w garażu ujawnili 
ponad pół kilograma suszu roślinnego. W 
trakcie dalszych czynności funkcjonariusze 
w przechowalni na owoce znaleźli kolejną 
nielegalną uprawę. Łącznie zabezpieczono 
124 krzewy konopi indyjskich w różnych 
fazach wzrostu.

Zatrzymany 34-letni mieszka-
niec gminy Warka usłyszał 3 zarzu-
ty, posiadania znacznej ilości nar-
kotyków, uprawy marihuany oraz 
posiadania urządzeń do nielegalnej 
uprawy. W piątek sąd przychylił się 
do wniosku prokuratury oraz policji 
i zastosował środek zapobiegawczy 
w postaci aresztu tymczasowego na 
okres trzech miesięcy. Mężczyźnie 
grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Autor: kom. Agnieszka Wójcik
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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 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 

BAL… NA STO PAR W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH 
IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W GRÓJCU

Tegoroczny bal karnawałowy 
uczniowie Zespołu Szkół Specjal-
nych rozpoczęli tradycyjnym po-
lonezem… prawie na sto par. W 
sunącym korowodzie można było 
ujrzeć dostojnych królów, przepięk-
ne księżniczki, osobistości z dalekiej 
Japonii czy Niemiec. Nie zabrakło 
dzikich zwierząt, przedstawicieli 
różnych zawodów oraz gangsterów. 
Tego dnia każdy wcielił się w wy-
marzonych bohaterów. Postacie baj-
kowe opuściły karty książek, wyszły 
zza szklanych ekranów i zatańczyły 
do celtyckich rytmów belgijki. Ten 
popularny w ostatnim czasie taniec 
zagościł również w progach naszej 
szkoły. Bawiliśmy się znakomicie! 
Uczestnicy imprezy wybrali króla 
i królową balu. Karolina i Rafał nie 
kryli wzruszenia – pojawiły się na-
wet łzy radości. Zabawy i konkursy 
tematyczne cieszyły się dużym po-
wodzeniem. Niezwykle udaną im-
prezę będziemy wspominać dzięki 
zdjęciom w karnawałowej aranżacji 
fotobudki.

 Ach… co to był za bal !!!
www.szkolaspecjalna.grojec.pl/

Facebook: https://www.facebo-
ok.com/ZESPOLSZKOLSPECJAL-

NYCHGROJEC  
JNkS, ZSS Grójec



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

Wydawca: 
Usługi Konsultingowo-Szkoleniowe.
Biuro reklamy: Głudna 55
gmina Błędów
ISSN: 2084-1515 

Redaktor Naczelny:  
Artur Banasiewicz, 
Telefon: 510-005-664, 
Mail: redakcja@nowedni.pl

REKLAMA, MARKETING: 
Daniel Krzechowicz, 
Telefon: 504-198-135, 
Mail: reklama@nowedni.pl

CENNIK REKLAM:  
- ilość modułów na stronie - 40 
- wielkość modułu: 38,8 mm (wyso-

kość) x 50,6 mm  CENA JEDNEGO MODU-
ŁU - na pierwszej i ostatniej stronie - 100 
zł netto,  -  pozostałe strony  - 35 zł netto 
MOŻLIWE RABATY  - 3 wydania - 15%, 6 
wydań - 20%, 12 wydań  - 25% - reklama 
na całą stronę -  20%, reklama na 1/2 
strony - 10% OGŁOSZENIA DROBNE - 25 
zł netto.

ZAMÓW REKLAMĘ:  
reklama@nowedni.pl, 
tel. 504 198 135, 510 005 664

TELEFON: 502 84 66 44

Luty. Drugi miesiąc w roku. 
Miesiąc, w którym mamy podwyżkę 
składek ZUS, Walentynki (pozdra-
wiamy tynkarzy) i emeryci czekają na 
waloryzację emerytur. Nikt by się nie 
spodziewał, że do tego idyllicznego 
obrazka dojdą dwa nowe wydarzenia- 
koronawirus i brexit.

Zacznijmy od brexitu - to miał 
być serial jak niekończąca się histo-
ria - jak 3895 odcinek serialu "Klan" 
lub 8562 odcinek "Mody na Sukces". 

Pamiętacie Państwo kawał jaki 
jeszcze jakiś czas temu był opowia-
dany o Brexicie? "Rok 2125 - Wielka 
Brytania przedłuża okres wyjścia z 
Unii Europejskiej z powodu nieprze-
głosowania umowy między Zjedno-
czonym Królestwem a Unią" i każdy 
się śmiał.

Teraz koniec żartów, bo 31 stycz-
nia Wielka Brytania opuściła Unię 
Europejską. Co to oznacza dla Pol-
ski? Unii? i samej Wielkiej Brytanii?

Paradoksalnie najbardziej od-
czuje to sama zainteresowana, czyli 
Wielka Brytania. Zanim podpiszą 
wszystkie umowy oraz zawiążą nowe 
traktaty handlowe minie około roku 
do dwóch lat. Ceny wzrosną tak pro-
duktów jak i usług, powrócą pasz-
porty a życie na emeryturze w Hisz-
panii czy Francji nie będzie już takie 
komfortowe jak do tej pory. 

Z przewidywań ekonomistów 
ceny w Wielkiej Brytanii mogą 
wzrosnąć w przedziale 15-30% przy 
braku wzrostu płac oraz odpływowi 
pracowników w tym Polaków. Dużo 
lepiej zacznie się opłacać pracować 
w Niemczech czy Francji niż w An-
glii. 

Unia straci w miarę niewiele - 
głównie wpływy do wspólnotowego 
budżetu oraz kilkudziesięciu euro-

 Korona, Brexit, i ból głowy
posłów. Czy Unia będzie tęsknić za 
Wielką Brytanią? Raczej nie. 

W okresie po premierze Tonym 
Blairze stosunki Unii i Zjednoczone-
go Królestwa raczej się psuły. Anglia 
odgrywała wiecznie obrażoną księż-
niczkę, która nie mając racjonalnych 
argumentów woli się odwrócić i cze-
kać na przeprosiny. 

Tutaj aż prosi się o to by wrzu-
cić jakieś pożegnanie z Wielką Bry-
tanią, ale najpierw chwila wstępu:  
„Pod koniec 1940 roku, podczas 
najsilniejszych niemieckich nalotów 
bombowych, Londyńczycy żegna-
li się na co dzień słowami so long, 
and good luck, będąc świadomymi 
faktu, iż kolejnego ranka mogą się 
już nie spotkać. Przyszła brytyjska 
monarchini księżniczka Elżbieta 
wypowiedziała podobne słowa pod-
czas radiowego apelu skierowanego 
do krajów Europy Zachodniej pod 
koniec 1940 r.: good night and good 
luck to you all. Bazując na tych ha-
słach Murrow, począwszy od końca 
1940 roku, kończył swoje audy-
cję krótkim: Good night and good 
luck." [Biografia Edwarda R.Murrow 
- wikipedia.pl].

Dzisiaj możemy się z Brytyjczy-
kami pożegnać również słowami 
Good night and good luck... i nie 
wracajcie więcej. 

Tutaj polecam przyjrzeć się 
Edwardowi R. Murrow, bo był to 
jeden z najwybitniejszych dzien-
nikarzy w historii Stanów Zjedno-
czonych, z którym wiążę się jeszcze 
jedna ciekawa historia - serdecznie 
polecam. 

Koronawirus - i tu przechodzi-
my do rzeczy, która jest niebywała 
i tak szokująca, że w najśmielszych 

snach nikt by sobie tego nie 
wyobraził. 

Nie... nie panikuję na te-
mat tego wirusa. Wirus jest w 
Chinach, wirus zgodnie z do-
niesieniami lekarzy zabija po-
dobną liczbę ludzi co zwykła 
grypa. 

Mimo wszystko mamy afe-
rę przez duże "A" i do końca 
nie wiadomo czemu. W Pol-
sce mamy dwa inne znacznie 
groźniejsze wirusy i choroby, 
które są realnym zagrożeniem- 
powracająca w wielkim stylu 
odra, i równie śmiertelna leko-
oporna gruźlica. Obie choroby 
przyniesione z zza wschodniej 
granicy. 

Jak podaje portal Polskiego 
Instytutu Zdrowia Publiczne-
go szczepienia.info w swoim 
artykule z 10 stycznia 2020 
roku, w Polsce w 2019 roku na 
odrę zachorowało 1492 osoby. 
Na gruźlicę zachorowało w 
2018 roku 5487 osób. Czy nie 
mamy się czym martwić tylko 
wirusem z Wuhan, którego na-
wet nie ma na terytorium RP? 

Zostawiam to Tobie do 
przemyślenia czytelniku ży-
cząc Ci dużo zdrowia.

Piotr Czerwonka

Sprzedam karuzelę 
Tiny Love 

doczepianą do łóżecz-
ka, z muzyką poważną 

i odgłosami natury, 
pilotem. 

Stan bardzo dobry. 

Cena 50 zł. 

Tel. 509603239



Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl

Wystawiają przedstawienie profilaktyczne 
w wareckich szkołach podstawowych

Uczniowie Centrum 
Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Nowej Wsi 
wystawiają przedstawienie 
profilaktyczne w wareckich 
szkołach podstawowych.

Niezwykle cenną cechą 
człowieka, potwierdzającą 
jego godność, jest umiejęt-
ność dzielenia się z innymi. 
Czasem jest to wsparcie fi-
nansowe, czasem – psychicz-
ne, a czasem – zwrócenie 
uwagi na problem, który 
dopiero może dotyczyć in-
nego człowieka. W takim 
przypadku sukcesem jest 
uniknięcie negatywnych za-
chowań.

Idea przeciwdziałania 
niepożądanym zachowa-
niom i niewłaściwym wybo-
rom młodych ludzi znalazła 
urzeczywistnienie w dzia-
łaniach uczniów Centrum 
Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Nowej Wsi. 
W listopadzie 2019 r. ucznio-
wie klas pierwszych 4-letnie-
go technikum w zawodach 
technik ekonomista oraz 
technik reklamy zaprezento-
wali przed swoimi szkolnymi 
kolegami, gronem pedago-
gicznym oraz zaproszonymi 
gośćmi spektakl profilak-
tyczny „Wolni od nałogów” 
w formie rozprawy sądowej, 
przygotowany przez pedagog 
szkolną – panią Annę Wik-
torowską.

Przedstawienie zostało 
odebrane bardzo pozytywnie 
przez wszystkich oglądają-
cych, w tym przez rodziców 
oraz uczniów Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w No-
wej Wsi, którzy odwiedzili 
CKZiU, by zobaczyć spek-

takl tuż po jego premierze. Wieść 
o ciekawej formie profilaktyki 
uzależnień rozniosła się po tere-
nie gminy Warka i młodzi aktorzy 
– amatorzy zostali zaproszeni do 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 
1 im. Piotra Wysockiego oraz do 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 
2 z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Kazimierza Pułaskiego w Warce.

Spektakl został wystawiony w 
obu szkołach 27 stycznia 2020 r. i 
również spotkał się z bardzo cie-
płym przyjęciem młodych widzów 
z klas szóstych, siódmych i ósmych. 
Zgromadzonych do obejrzenia 
przedstawienia zaprosiła Wice-
dyrektor Centrum – pani Hanna 
Rejnchard. Uzupełnieniem spek-
taklu profilaktycznego były poga-
danki przedstawicieli Komendy 
Powiatowej Policji w Grójcu: asp. 
sztab. Eweliny Kozdruj oraz sierż. 
sztab. Pawła Krawczyka. Policjan-
ci podkreślili, jak bardzo poważne 
konsekwencje może mieć zażywa-
nie substancji psychoaktywnych 
w młodym wieku. Pochwalili tak-
że uczniów CKZiU w Nowej Wsi 
za bardzo wiarygodne ukazanie 
klimatu prawdziwej rozprawy są-
dowej i dbałość o najdrobniejsze 
szczegóły scenografii i kostiumów.

Dyrekcja Centrum Kształce-
nia Zawodowego i Ustawicznego 

w Nowej Wsi składa pani Boże-
nie Sobieraj – Dyrektor PSP nr 1 
w Warce oraz pani Maryli Szej-
ner – Dyrektor PSP nr 2 w Warce 
serdeczne podziękowania za za-
proszenie i możliwość zaprezen-
towania przedstawienia. Mamy 
nadzieję, że przesłanie, jakie zo-
stało zawarte w spektaklu, da mło-
dym uczniom powód do refleksji 
nad swoją przyszłością.

Paulina Kopczyńska, Ewa 
Malowaniec

Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego 

w Nowej Wsi



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


