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W poniedziałek 29 czerwca 2020 r. odbyła się sesja
Rady Miejskiej w Grójcu. W
posiedzeniu uczestniczyło 19
radnych na ogólny stan 21. Na
początku obrad podziękowałem
w imieniu wszystkich radnych
Pani Hannie Górce za 25 lat pracy administracyjnej w Urzędzie
Gminy i Miasta w Grójcu. W
związku z rozpoczynającym się
nowym okresem w jej życiu, życzyłem realizacji zawodowej w
nowej pracy.
Najważniejszymi punktami poniedziałkowej sesji były
jednak debata nad raportem o
stanie Gminy Grójec za 2019
rok oraz podjęcie uchwał w
sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Gminy
i Miasta Grójec i uchwały w
sprawie udzielenia Burmi-

strzowi Gminy i Miasta Grójec absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2019 rok. Po trwającej ponad dwie
godziny debacie nad raportem pojawiło się mnóstwo wątpliwości co do
racjonalnego zarządzania gminą przez
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec Dariusza Gwiazdę. Było wiele pytań co do

zasadności wydawanych środków oraz
zadeklarowanych, a niezrealizowanych
zadań w ubiegłym roku, takich jak np.
budowa sali gimnastycznej i rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej Nr
1 w Grójcu.

Czytaj str. 2
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„Po wielowątkowej dyskusji 12 radnych zagłosowało
przeciwko udzieleniu wotum zaufania burmistrzowi”...
W poniedziałek 29 czerwca2020 r.
odbyła się sesja Rady Miejskiej w Grójcu. W posiedzeniu uczestniczyło 19
radnych na ogólny stan 21. Na początku
obrad podziękowałem w imieniu wszystkich radnych Pani Hannie Górce za 25
lat pracy administracyjnej w Urzędzie
Gminy i Miasta w Grójcu. W związku z
rozpoczynającym się nowym okresem w
jej życiu, życzyłem realizacji zawodowej
w nowej pracy.
Najważniejszymi punktami poniedziałkowej sesji były jednak debata
nad raportem o stanie Gminy Grójec za
2019 rok oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec i uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Gminy i Miasta Grójec absolutorium z
tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
Po trwającej ponad dwie godziny debacie nad raportem pojawiło się mnóstwo
wątpliwości co do racjonalnego zarządzania gminą przez Burmistrza Gminy
i Miasta Grójec Dariusza Gwiazdę. Było
wiele pytań co do zasadności wydawanych środków oraz zadeklarowanych,
a niezrealizowanych zadań w ubiegłym roku, takich jak np. budowa sali
gimnastycznej i rozbudowa Publicznej
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Grójcu. W
roku 2019 zabrakło chęci współpracy
ze strony pana burmistrza, co podkreślone było kilkukrotnie na forum. Przykładem może być niewykonanie ścieżki
rowerowej w pasie kolei wąskotorowej,
o którą to zabiegali radni. Środki zostały zabezpieczone w budżecie, ale burmistrz Dariusz Gwiazda nie poczynił
żadnych kroków do przygotowania ja-

kiejkolwiek propozycji koncepcji takiej
trasy. Nie było wystąpień do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków o opinie w tej sprawie, ani
też rozmów z wójtami i burmistrzami
samorządów, które są współwłaścicielami majątku kolejki wąskotorowej.
Po wielowątkowej dyskusji 12 radnych zagłosowało przeciwko udzieleniu
wotum zaufania burmistrzowi, 5 radnych za, a 2 wstrzymało się od głosu. W
chwili obecnej brak wotum nie niesie
za sobą żadnych konsekwencji. Jeżeli
natomiast w przyszłym roku radni ponownie podejmą taką decyzję, to będzie
możliwość zorganizowania referendum w sprawie odwołania burmistrza.
Zgodnie z art. 28aa. ust.10 Ustawy o
samorządzie gminnym „W przypadku
nieudzielenia wójtowi wotum zaufania
w dwóch kolejnych latach rada gminy
może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania
wójta”. Warto zaznaczyć, iż decyzja o
nieudzieleniu wotum zaufania burmistrzowi nie była tylko stanowiskiem
jednego klubu radnych, lecz zdecydowanej większości radnych. Świadczy to
o tym, że radni Rady Miejskiej w Grójcu, reprezentujący mieszkańców naszej
gminy, przez których zostali wybrani
mają zastrzeżenia i dostrzegają niewłaściwe decyzje podejmowane przez burmistrza Dariusza Gwiazdę. Gdyby w
ubiegłym roku pojawiła się chęć współpracy i poważne traktowanie pomysłów, inicjatyw i sugestii radnych, myślę
że uzyskanie 11 głosów, stanowiących
bezwzględną większość głosów ustawowego składu rady gminy, nie byłoby
problemem i dałoby wotum zaufania
włodarzowi Grójca. Radni doceniają
pracę wszystkich pracowników urzędu i jednostek podległych, czego dowodem jest udzielenie absolutorium z
tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
Przed przystąpieniem do głosowania uzasadnienie Regionalnej Izby
Obrachunkowej z wykonania budżetu
odczytała Skarbnik Gminy, Mariola
Komorowska. Poinformowała ona, iż
skład orzekający RIO analizując sprawozdawczość budżetową roczną, sprawozdanie kwartalne, oraz opisowe sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta
Grójec z wykonania budżetu za 2019
r. wydał opinię pozytywną. Następnie
głos zabrał przewodniczący Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Grójcu
Tomasz Justyński, który oznajmił, że
po rozpatrzeniu sprawozdań Komisja

Rewizyjna pozytywnie oceniła
wykonanie budżetu przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec.
Po tej informacji radni przystąpili do głosowania i opowiedzieli
się za udzieleniem absolutorium
Burmistrzowi Gminy i Miasta
Grójec. Za opowiedziało się 15
radnych, 4 było przeciw, a 2 ze
względu na nieobecność nie
wzięło udziału w głosowaniu.
W dalszej części sesji podjęte
zostały uchwały między innymi
w sprawach zgody na sprzedaż
gruntu pod cmentarz i ustalenie
ceny, nabycia w drodze darowizn
gruntu o powierzchni 943 m2,
stanowiącego drogę ul. Źródlaną w Grójcu oraz gruntu o powierzchni 121 m2, położonego
w Woli Worowskiej, stanowiącego przedłużenie drogi gminnej,
zmiany uchwale budżetowej i
Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul.
Jana Pawła II w Grójcu. Ważnym
punktem poruszonym na poniedziałkowej sesji była także trudna
sytuacja oświaty w naszej gminie i
stale rosnących na nią wydatków.
Głos w tej sprawie zabrała naczelnik Wydziału Promocji, Edukacji
i Spraw Społecznych Monika Kozłowska, która na podstawie posiadanych danych zleciła wprowadzenie redukcji etatów w celu
optymalizacji kosztów ponoszonych przez gminę na utrzymanie placówek oświatowych. Na
skutek tych działań ograniczono
godziny dla nauczycieli wspomagających dzieci posiadające
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Jednocześnie
nastąpiła redukcja godzin psychologów i pedagogów w szkołach oraz przedszkolach. Działania dotyczyły również redukcji i
przesunięć etatów wśród personelu pomocniczego w placówkach oświatowych naszej gminy.
Po trwających blisko sześć
godzin obradach, zakończyła
się XXIV sesja Rady Miejskiej w
Grójcu.
Karol Biedrzycki
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Grójcu

Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl

Termomodernizacja w Lewiczynie
Trwają prace przy termomodernizacji budynku szkoły
w Lewiczynie, które powierzono firmie MA-MAR z Klwowa.
Zakres robót będzie obejmował między innymi ocieplenie
ścian zewnętrznych, fundamentów, ocieplenie stropów,
remonty instalacji oraz wymiana drzwi i rynien na kwotę
450 000zł.
Termomodernizacja poprzedzona jest remontem
dachu, na którą belski samorząd przeznaczył środki własne w wysokości 230 000zł.
- Mimo trudnej sytuacji
i wciąż rosnących kosztów
utrzymania szkół samorządowych podjęliśmy decyzję
o tej inwestycji. Wybraliśmy

szkołę o najpilniejszych potrzebach, aby w kolejnych latach objąć
termomodernizacją kolejne placówki oświatowe naszej Gminy,
podkreśla Wójt Władysław Piątkowski.

POWIAT DLA DUDY.
GRÓJEC
DLA TRZASKOWSKIEGO

Inwestycję wsparł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej preferencyjną
pożyczką na kwotę 410 871,00 zł.

Sukces miłośnika historii - Szymona
Uczeń Publicznej Szkoły
Podstawowej im. UNICEF w
Lewiczynie – Szymon Witczak
– uzyskał w roku szkolnym
2019/2020 tytuł LAUREATA
WOJEWÓDZKIEGO KURATORYJNEGO
KONKURSU
PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII.
Z tej okazji Wójt Gminy Belsk Duży Władysław
Piątkowski złożył młodemu
miłośnikowi historii gratulacje. Podczas kameralnej
ceremonii w siedzibie Urzędu Gminy wręczył mu także
specjalne
podziękowanie.
Życzenia kolejnych osiągnięć
składali mu także w tym
dniu Przewodniczący Rady
Gminy Belsk Duży Bogusław Sikorski, radna i przewodnicząca komisji oświaty Ewa Łubińska, dyrektor
lewiczyńskiej podstawówki
Justyna Błońska oraz nauczyciel historii Daniel Wawryniukowi, który przygotował Szymona do konkursu.
Pan Wawryniuk otrzymał w
tym dniu także pamiątkowy
dyplom za przygotowanie
swojego ucznia do historycz-

Zdobycie przez Szymona tytułu laureata w tegorocznym wojewódzkim konkursie przedmiotowym z historii jest pięknym
zwieńczeniem jego wszelkich dokonań na polu edukacji historycznej. Dodajmy, iż w tym roku Szymon otrzymał także wyróżnienie
w konkursie z języka angielskiego
Galileo i wyróżnienie w konkursie
matematycznym Kangur.

od epoki starożytnej a kończąc na
czasach współczesnych. Szymona
cechuje ogromna chęć do nauki,
wytrwałość i pasja. Jest świadomy
swoich osiągnięć, ale przy tym jest
bardzo skromny. Dzięki tytanicznej pracy, lekturze tysięcy stron
książek historycznych, górach rozwiązanych testów, dodatkowo także za sprawą wrodzonego talentu i
pasji udawało mu się wielokrotnie
osiągać sukcesy w konkursach historycznych.

Aby zostać laureatem należało
wykazać się wysoką i wszechstronną wiedzą historyczną, począwszy

PSP Lewiczyn
/UG Belsk Duży

nych zmagań.

W powiecie grójeckim wygrał Andrzej
Duda (tabela powyżej). Jedynie w gminie Grójec wygrał Rafał Trzaskowski (tabela poniżej). Gmina Grójec jest jedyną
w „radomskim okręgu wyborczym”, w
której wygrał Trzaskowski.
Link do strony PKW:
wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/2/pow/140600

Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl

Rusza II etap przebudowy drogi
1604 Szczęsna – Rożce!
W czwartek 9 lipca w
Starostwie Powiatowym w
Grójcu odbyło się podpisanie z wykonawcą umowy
na wykonanie przebudowy
kolejnych odcinków drogi powiatowej nr 1604W
Szczęsna-Rożce o łącznej
długości 5170 mb.
Przebudowywane odcinki drogi znajdują się na
terenie trzech gmin powiatu
grójeckiego: Grójec, Pniewy
oraz Belsk Duży. Droga nr
1604W łączy drogę krajową
DK50 z drogą wojewódzką
nr 725, która biegnie przez
teren gminy Belsk Duży, aż
do Rawy Mazowieckiej leżącej na terenie województwa
łódzkiego.
Droga powiatowa zostanie przebudowana na dwóch
odcinkach: Uleniec-Czekaj i
Czekaj-Rożce. Łączny koszt

zadania to ponad 4 mln
złotych. Środki na wykonanie inwestycji pochodzą z
Samorządu Województwa
Mazowieckiego w ramach
instrumentu wsparcia zadań
ważnych dla równomiernego
rozwoju województwa mazowieckiego (ponad 2,5 mln
złotych), Powiatu Grójeckiego, Gmin: Grójec, Belsk
Duży oraz Pniewy.
Jest to również kolejny w
naszym powiecie przykład
współpracy samorządu z sektorem prywatnym. Zarząd
Powiatu wystąpił z prośbą o
wsparcie finansowe inwestycji w ramach dobrowolnego
uczestnictwa w kosztach do
wielu firm prowadzących
działalność wzdłuż drogi powiatowej nr 1604W. Firma
Rosel Sp. z o.o. prowadząca
działalność w Uleńcu zaproponowała udział w przedsięwzięciu i zadeklarowała

wkład w wysokości 60 tys.
złotych.
Mimo, że wykonanie inwestycji zostało zaplanowane do 2022, to wykonawca
- Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo- Mostowych de-

klaruje, że postarają się zakończyć wszystkie prace
jeszcze w tym roku.
Obecnie trwają rozmowy
z Zarządem Województwa
Mazowieckiego na temat
wydłużenia przebudowywa-

nej drogi o odcinek od
ul. Armii Krajowej do
wiaduktu w Woli Worowskiej.
Starostwo
Powiatowe
w Grójcu

20-lecie Intensywnej Terapii Grójeckiej
15-ego czerwca 2020, bez większego rozgłosu, obchodziliśmy 20
-tą rocznicę utworzenia w grójeckim szpitalu Oddziału Intensywnej
Terapii. Pandemia koronawirusa
spowodowała że zamiast hucznego
bankietu odbyło się tylko skromne
okolicznościowe spotkanie z Władzami Powiatu i Zarządem szpitala.
Dyplomy wręczono m.in. Pani doktor Halinie Czuchnickiej – Polkowskiej, która była pierwszym ordynatorem Oddziału aż do przejścia na
emeryturę ale do dzisiaj dyżuruje
i wspiera nas swoim doświadczeniem. Następnie Oddziałem kierowała Magdalena Kusztykiewicz
a po niej krótko Ewa Janocha. Po
okresie ,,kobiecym’’ postawiono na
mężczyznę i od kwietnia 2019 roku
obowiązki ordynatorskie w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii przejąłem ja.

talu pracowali anestezjolodzy, czyli lekarze zajmujący się znieczuleniem do operacji. Najogólniej
mówiąc, mamy znieczulenie przewodowe – chory nie śpi ale go nie
boli i znieczulenie ogólne – chory śpi i też go nie boli. Wszystko
jest dość proste jeśli operacja jest
krótka i mało rozległa a chory jest
zdrowy, to jest właściwie jest chory
ale tylko na chorobę która sprowadziła go do operacji.

Ale dlaczego anestezjologia,
dlaczego intensywna terapia i co to
w ogóle jest?

Wyobraźmy sobie że przejechała po nas ciężarówka, po klatce
piersiowej i brzuchu, nikogo nie
zdziwi, że znaleźliśmy się w ciężkim stanie. Tak może być po dużej operacji na klatce piersiowej i
jamie brzusznej. Dodatkowo ze
względu na postęp medycyny i wydłużający się czas życia, operowani
są chorzy z licznymi chorobami
współistniejącymi. Dzisiaj anestezjolog jest trochę takim internistą
który dodatkowo potrafi znieczulać.

Do roku 2000 w naszym szpi-

Ale nie tylko operacja: każdy

większy uraz, zakażenie (sepsa),
krwotok, zawał, zator, zatrucie. Te
i jeszcze inne przyczyny wszystkie
mogą mieć wspólną drogę końcową: chory jest nieprzytomny,
ma niskie ciśnienie, ma kłopoty z
oddychaniem. Czasami pojawia
się niewydolność nerek, wątroby,
zaburzenia krzepnięcia krwi. Sytuacja ta trochę przypomina przecież stan chorego podczas ciężkiej
operacji w znieczuleniu ogólnym i
dlatego też uznano że to anestezjolodzy najlepiej zaopiekują się takimi chorymi.
Pierwsze oddziały intensywnej
terapii powstawały w latach 50tych oczywiście w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii ponieważ dość szybko zauważono że to
się bardzo opłaca, po prostu wyniki leczenia zabiegowego znacznie
się poprawiały. Rozwój intensywnej terapii umożliwił dalszy rozwój
chirurgii, ale też znalazło się miejsce dla chorych z innych oddziałów a w tej chwili chorzy bez operacji stanowią nawet większość.

Konstruowano coraz lepsze
monitory czynności życiowych:
ekg, wysycenie tlenem, ciśnienie tętnicze, rzut serca, oddech,
dwutlenek węgla ...itd Powstawały
coraz bardziej zaawansowane aparaty do wspomagania oddechu (respiratory), łóżka z materacami p/
odleżynowymi i zmiennością pozycji. Do oddziałów intensywnej
terapii wprowadzano bronchoskop
do toalety dróg oddechowych,
aparat do wspomagania czynności
nerek i oczyszczania krwi (dializa).
Obecnie tym sprzętem dysponujemy także w OIT w Grójcu. Oddział
posiada 4 stanowiska i jest to zbyt
mało jak na potrzeby tutejszego
szpitala. Często zdarza się że musimy podłączyć respirator choremu
w innym oddziale i stworzyć dla
niego namiastkę intensywnej terapii bo wszystkie łóżka są zajęte.
Jeśli tylko mam okazję powtarzam wszędzie: szanujmy naszą
Intensywną Terapię bo jeśli z jakąś
chorobą przewlekłą lub rozwijającą się niezbyt szybko, jeszcze może

nam się uda dojechać do
Warszawy lub Radomia, to
jeśli dopadnie nas prawdziwy
stan zagrożenia życia musimy liczyć na jak najlepszą
pomoc tutaj na miejscu.
W serialu ,,40 – latek’’
pada słynny dialog dwojga
głównych bohaterów o tym
trzecim, sympatycznym lekarzu ,,A czy ty słyszałeś żeby
Karol kogoś wyleczył? Karol
nie leczy, Karol ratuje’’. Otóż
przez te 20 lat ratowaliśmy
ponad 2000 chorych w tym
naszych medyków - 4 salowe,
2 pielęgniarki i 5-u lekarzy.
To pozostawmy jako memento na koniec. Nie złowrogie.
Uratowaliśmy większość.
Ordynator Oddziału
Anestezjologii i Intensywnej
Terapii
Powiatowego Centrum
Medycznego w Grójcu.
Witold Wasiak
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Szalony wyjazd
GALAKTIKOSÓW?
W piątek 3 lipca mieliśmy
przyjemność gościć w urokliwym
miejscu Łejkówka, gdzie czekało na
nas pyszne jedzenie oraz mnóstwo
atrakcji,
zorganizowanych
przez
grupę trenerów Active Life. Zabawa
była świetna, kilku zawodników miało możliwość przełamania swoich
słabości. Dopisała nam piękna pogoda.
Wyjazd zakończyliśmy wręczeniem
medali oraz wspólnym ogniskiem z
rodzicami.
Zapraszamy do treningów
w Akademii Sportu
GALAKTIKOS Belsk Duży.
Zapisy: 504-198-135

W życiu najtrudniejsze są pożegnania…
GMINA
BŁĘDÓW

Zakończenie pracy zawodowej
jest ważnym wydarzeniem w życiu
człowieka. Zmusza do podsumowań i głębokich refleksji. 26 czerwca 2020r. władze samorządowe,
grono pedagogiczne, pracownicy
niepedagogiczni, rodzice i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Tadeusza Kościuszki w
Błędowie pożegnali odchodzącą na
emeryturę, wieloletnią dyrektor p.
Annę Pełka.
Pani Anna Pełka rozpoczęła
pracę w szkole podstawowej w Błędowie 1 września 1985r., sześć lat
później została wicedyrektorem, a
od 1 września 1995r. nieprzerwanie przez 25 lat pełniła funkcję dyrektora szkoły.
Były podziękowania, życzenia,
kwiaty, upominki, kosz lizaków

od uczniów i wiersz autorstwa p.
Jolanty Ziemby – nauczycielki z
błędowskiej szkoły:
„Wiersz dla Ani”
Nastały takie dziwne czasy,
nikt nie wie, czy pojedzie na
wczasy.
A Ty, Aniu, od nas uciekasz,
do wnuka upragnionego zmykasz.
Od trzydziestu pięciu lat w Błędowie pracujesz,
a dwadzieścia pięć nam dyrektorujesz.
Córkę do zawodu namówiłaś,
niejednego matematyki nauczyłaś.
Czasem z władzami staczałaś
potyczki,
jeździłaś z nami na szkolne wy-

cieczki.
Całą szkołę musisz ogarnąć,
żeby przez koronawirusa nie
kazali jej zamknąć.
Życzymy Ci w życiu wszelkiej
pomyślności.
Szczęścia, zdrowia, od szkoły
wolności.
Abyś nas długo dobrze wspominała,
cała Rada Pedagogiczna się tu
podpisała.
				
Jolanta Ziemba
Dyrektor Anna Pełka podziękowała za lata dobrej, owocnej
współpracy i życzyła aby uczniowie lata spędzone w błędowskiej
podstawówce wspominali jako
najszczęśliwszy okres w życiu.
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Kryminalni zlikwidowali linię produkcyjną marihuany
Wareccy policjanci zlikwidowali uprawę konopi indyjskich. Kryminalni zatrzymali
31-latka, który w przechowalni zorganizował linię produkcyjną marihuany. Policjanci
zabezpieczyli blisko 14 kilogramów suszu, 23 krzewy
oraz profesjonalny sprzęt,
który służył do uprawy roślin. Mężczyzna usłyszał trzy
zarzuty, grozi mu nawet 10 lat
więzienia.
Zatrzymanie 31-latka to
efekt pracy wareckich kryminalnych. W ubiegły piątek mężczyzna wpadł w ręce
policjantów na swojej posesji pod Warką. W komorach przechowalni owoców
policjanci odkryli linie do
produkcji marihuany. Ujawniono specjalistyczny sprzęt,
który służył do uprawy nielegalnych roślin. Munduro-

wi przechwycili
blisko 14 kilogramów suszu, który
wkrótce miał trafić do sprzedaży.
Z abezpieczono
również 23 krzewy konopii, które
mogły dostarczyć
dużej ilości suszu.
Mieszkaniec
gminy
Warka
usłyszał trzy zarzuty: odpowie
za
posiadanie
znacznej ilości środków odurzających, nielegalną uprawę
konopii indyjskich, której
uprawa mogłaby dostarczyć
znacznej ilości środków
odurzających oraz przystosowanie do niedozwolonego
wytwarzania, przetwarzania
i przerobu środków odurzających naczynia i przyrządy.

Decyzją grójeckiego
sądu mężczyzna najbliższe dwa miesiące spędzi
w areszcie.
Grozi mu kara nawet
10 lat więzienia.
Autor: kom.
Agnieszka Wójcik
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Pobili, bo zwrócili im uwagę
W nocy z niedzieli
na poniedziałek czterej
mężczyźni pobili trzy
osoby, które zwróciły im
uwagę, aby zachowywali
się ciszej i mniej wulgarnie. Napastnicy chwilę
po zdarzeniu zostali zatrzymani i osadzeni w
areszcie. Teraz mężczyznom grozi kara do 3 lat
pozbawienia wolności.

wani policjanci, którzy bar- czwartego sprawcę pobicia.
dzo szybko ustalili rysopisy
Policjanci ustalili, że posprawców.
wodem pobicia trzyosoboFunkcjonariusze błyska- wej rodziny było zwrócenie
wicznie zaczęli przeszukiwać przez nich uwagi młodym
pobliski teren. Na efekty nie mężczyznom, że zachowują
trzeba było długo czekać. się nazbyt głośno i wulgarNa terenie miasta mundu- nie. Czteroosobowa grupa
agresywnie,
rowi znaleźli mężczyzn opi- zareagowała
sanych przez pokrzywdzo- najpierw rzucili w kierunku
nych. Policjanci zatrzymali zgłaszających cegłami, a natrzech mieszkańców powiatu stępnie zaczęli szarpać i bić
W nocy z niedzie- grójeckiego w wieku 20-22 starsze od siebie osoby.
li na poniedziałek kil- lata. Sprawcy pobicia zostali
Teraz mężczyźni usłyszeli
kanaście minut przed przewiezieni do komendy,
północą dyżurny gró- gdzie zostali zatrzymani do zarzuty pobicia. Grozi im za
jeckiej komendy otrzy- wytrzeźwienia i wyjaśnienia to kara do 3 lat pozbawienia
wolności.
mał zgłoszenie pobicia sprawy.
na jednej z posesji w
Następnego dnia munGrójcu. Natychmiast na
			
AW
miejsce zostali skiero- durowi ustalili i zatrzymali

Do wynajęcia mieszkanie

o powierzchni 42m2. Dwa pokoje z kuchnią, łazienką,
dużym balkonem, strychem i piwnicą. Na 3 (ostatnim)
piętrze. Przy ul. Orzeszkowej w Grójcu. 1200 zł miesięcznie
+opłaty licznikowe+wywóz nieczystości. Kaucja 1200zł.

Telefon
509 603 239

Do sprzedania bezawaryjne auto z bardzo dobrym
silnikiem nie wymagające
wkładu finansowego. Auto
garażowane.
Toyota Avensis. Rok 2008.
Przebieg 266 000 km.
Diesel. Kombi. Pojemność skokowa
2 000 cm3. Moc 126 KM.

Tel. 796 164 825.

Cena: 19 800 PLN. Do negocjacji
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Żołnierze 6 Mazowieckiej
Brygady OT złożyli przysięgę

82 ochotników wypowiedziało słowa roty
przysięgi wojskowej i tym
samym zasiliło szeregi 6
Mazowieckiej
Brygady
Obrony Terytorialnej. Uroczystość odbyła się na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych
w Wędrzynie (Lubuskie) i
była zwieńczeniem dwutygodniowego szkolenia podstawowego. Była to pierwsza przysięga mazowieckiej
brygady zorganizowana tak
daleko od miejsca jej stacjonowania.
To 14 przysięga terytorialsów z południowego Mazowsza.
Obecnie nasza brygada liczy ponad 1300 żołnierzy, w tym 260
zawodowych. Dzisiaj liczba ta
powiększa się o 102 osoby. Bo
oprócz szkolenia podstawowego
odbyło się wyrównawcze, w którym wzięło udział 20 osób.

Ze względu na reżim sanitarny przysięga odbyła się bez
zaproszonych gości, prawie 400
kilometrów od miejsca w którym
nowi terytorialsi rozpoczęli swoją
wojskową drogę. Była ostatnim,
ale bardzo ważnym etapem pobytu terytrialsów z Mazowsza na
poligonie w Wędrzynie.
- Orkiestra, defilada, oklaski,
życzenia otrzymywane od najbliższych - tak miała wyglądać
kolejna przysięga żołnierzy naszej brygady. Niestety, zagrożenie
epidemiologiczne uniemożliwiło
przeprowadzenie uroczyste przy-

sięgi wojskowej - powiedział płk
Przemysław Owczarek, dodając:
- Jako dowódca 6 Mazowieckiej
Brygady Obrony Terytorialnej
im. rtm. Witolda Pileckiego patrzę na was z dumą, że w tak
szczególnym czasie podjęliście
decyzję o wstąpieniu w szeregi
naszej brygady.
Wybuch pandemii koronawirusa spowodował, że w marcu Wojska Obrony Terytorialnej
zmieniły model funkcjonowania
ze szkoleniowego na kryzysowy.
Zawieszono wszystkie szkolenia dla żołnierzy tego rodzaju sił
zbrojnych. Odmrożenie aktywności w polu nastąpiło z początkiem
czerwca, a 29 dni później rozpoczęło się pierwsze w czasach pandemii szkolenie nowych żołnierzy
6 mazowieckiej brygady.
- Przeszliśmy razem tak wiele. Każdy z nas dźwigał ten sam
ciężar i choć czasami nie było lekko, razem dotrwaliśmy do końca
szkolenia. Nie zabrakło pomocy,
słów otuchy i wspólnego uśmiechu. Staliśmy się rodziną, grupą
przyjaciół, która rozumie się bez
słów - powiedziała podczas uroczystości szer. Marlena Blicharz.
Wojska Obrony Terytorialnej
powstały w styczniu 2017 roku
jako piąty rodzaj sił zbrojnych. W
ramach WOT żołnierze – ochotnicy pełnią nowy rodzaj służby
– tzw. terytorialną służbę wojskową, która pozwala łączyć dotychczasową aktywność ze służbą
wojskową. WOT liczy obecnie 24
000 żołnierzy, w tym ponad 20
tys. ochotników. Misją WOT jest
wspieranie i obrona lokalnych
społeczności.

Wybuch
butli
z gazem

10 lipca 2020 w Grójcu o godzine 21:29 nastąpił wybuch butli
z gazem w budynku wielorodzinnym na ulicy Armii Krajowej. Poszkodowana została 1 osoba. Źródło OSP Grójec.
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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, 510 005 664
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Kącik malucha
TELEFON: 502 84 66 44

1.- Pomóż kotom złapać ryby. 2 - Wykonaj działania. Podpisz się ....................................
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4 lipca 2020 roku w Chynowie
odbył się turniej piłkarski Chynów

Cup 2020. Była to kolejna edycja
odbywającego się regularnie od
wielu lat turnieju szóstek piłkarskich.

Tym razem do zawodów przystąpiło 14 drużyn. Zespoły rywalizowały w 3 grupach. Z każdej z
grup awansowały po 2 najlepsze
drużyny + 2 najlepsze drużyny,
które zajęły trzecie miejsca w swoich grupach. W meczach grupowych padło 95 goli, w pozostałych
fazach turnieju padło dodatkowe
18 goli. W turnieju mieliśmy więc
okazję zobaczyć aż 113 goli.
Trzecie miejsce w turnieju zajęła drużyna Wisła Podwierzbie,
która wygrała swój mecz z będącym w dobrej dyspozycji zespołem
Wóz z Węglem. W finale natomiast
zmierzyły się drużyny Las Palmas
oraz Top Market.
Dla zespołu Top Market był to
już 3 z rzędu finał i jak się później
okazało – po raz 3 zwycięski. Na
uwagę zasługuje fakt, że drużyny,
które spotkały się w finale rozgrywek awansowały ze swoich grup z
trzecich miejsc, co dowodzi tego,
że warto walczyć o każdy punkt.

Najlepszy zawodnik: Albert
Siembora
Król strzelców: Aleksander Żurawiec

końca.
Firmie Ewaj TopMarket z
Chynowa dziękujemy za okazane i nieocenione wsparcie
w realizacji turnieju.
Pani dyrektor Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w
Chynowie dziękujemy za
udostępnienie boiska oraz
toalet w szkole.
Wolontariuszom i działaczom Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Chynów dziękujemy za pomoc w organizacji
zawodów.

Gratulujemy zwycięzcom turnieju, dziękujemy uczestnikom
za podjęcie wyzwania i walkę do

Bernaciak Piotr
Stowarzyszenie
Przyjaciół Gminy Chynów

Klasyfikacja turnieju:
1 miejsce: Top Market (3-krotny zwycięzca)
2 miejsce: Las Palmas
3 miejsce: Wisła Podwierzbie
W zawodach wyróżnieni zostali:
Najlepszy bramkarz: Kacper
Lewandowski
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Sprzedam
fotelik
samochodowy
Maxi-Cosi
Pebble.
(0- 13 kg).

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

- PROJEKT - SKŁAD - DRUK.

SolidnyDruk
510-005-664, solidnydruk@nowedni.pl, facebook.com/Solidnydruk/

Z wyjmowaną
wkładką pod plecy, wyjmowaną
poduszką,
odpinanym
daszkiem.
Kombinezon
przeciwdeszczowy
Maxi-Cosi gratis.
Stan bardzo
dobry.
Bezwypadkowy.
Cena 190 zł.
Tel.

509 603 239.
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Lokalizacja
BELSK DUŻY

