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Podsumowanie roku 2020 
- inwestycje w Gminie Belsk Duży

Szanowni Państwo, 
Rok 2020 był rokiem 

nietypowym i trudnym dla 
wielu z nas. Postawił przed 
nami nowe wyzwania i za-
dania z którymi jako sa-
morządowcy musieliśmy 
się zmierzyć. Mimo to 
udało się pozyskać środki 
zewnętrze i w ramach po-
siadanych środków zakoń-
czyć nowe inwestycje oraz 
rozpocząć nowe projekty, 
które niebawem będą dumą 
mieszkańców naszej gminy 
– Gminy Belsk Duży. 

Podpisane przeze mnie 
w ubiegłym roku umowy 
pozwoliły na moderniza-
cję dwóch dróg gminnych 
w miejscowościach Wola 

Łęczeszycka o wartości 169  000 zł 
i Lewiczyn -Zaborówek w kwocie 
534  440 zł, termomodernizację i 
gruntowny remont Publicznej Szko-

ły Podstawowej im. UNICEF w Le-
wiczynie o wartości 999 052 zł.

Droga Wola Łęczeszycka, E. Tomasiak

Akcja szczepień przeciwko koronawirusowi trwa



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

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

„Tlen z dofinansowaniem"

W listopadzie w bardzo szyb-
kim tempie SPZOZ Nowe Miasto 
nad Pilicą wykonał inwestycję, 
która pozwoliła na funkcjono-
wanie szpitala jako jednostka 
„covidowa". Obejmowała ona 
modernizację instalacji tlenu 
medycznego wraz z wymianą 
zbiornika na większy.

W ramach inwestycji dostar-
czono, zamontowano i podłączo-

no zbiorniki na tlen. Wykonano 
również płytę fundamentową, 
ogrodzenie, opaskę z kostki bruko-
wej oraz rozdzielnię zasilania stacji 
przepompowania tlenu.

Inwestycja została sfinansowa-

na w wysokości 50 tysięcy zł. 
przez Wojewodę Mazowiec-
kiego.

SPZOZ 
Nowe Miasto nad Pilicą

KOMUNIKAT!
W ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Nowym Mieście nad Pilicą został wyznaczony punkt szczepień COVID-19.

(adres: Przychodnia Rejonowa ul. Spacerowa 1).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu: 48 67 43 841 lub 48 67 43 887,

od poniedziałku do piątku w godzinach: 12.00 – 14.30.
Zapisy osób z grupy 1 deklarujących się na szczepienia 

będą realizowane od 15.01.2021r. 
Zgłoszenie przyjmujemy elektronicznie na adres email:

szczepieniacovid@zoz-nowemiasto.net lub telefonicznie.
Dokumenty potrzebne do zgłoszenia (proszę pobrać na stronie: www. zoz-nowemiasto.net)

1) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
oraz

2)Wystawione przez lekarza e-skierowanie
Koordynator do spraw szczepień

MAGDALENA WOŹNIAK
tel. 48 6743870

Szczepienia są darmowe, dwudawkowe oraz dobrowolne.
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Poszukiwani w rękach policjantów

Grójeccy policjanci co-
dziennie podejmują działania 
w celu zatrzymywania osób 
ukrywających się przed wy-
miarem sprawiedliwości. W 
ciągu ostatniego roku zatrzy-
mali aż 360 poszukiwanych.

 W ręce policjantów z 
grójeckiej komendy oraz 
podległych jednostek niemal 
codziennie wpada osoba po-
szukiwana. Są wśród nich m. 
in. osoby, które powinny tra-
fić do więzienia za niezapła-
cone mandaty lub unikające 
odbycia kary pozbawienia 
wolności, zaginione oraz po-
szukiwane listami gończymi. 
W 2020 roku funkcjonariu-
sze zatrzymali 360 takich 
osób.

345 osób było poszukiwa-
nych na postawie zarządzeń 
wydanych przez uprawnio-
ne organy, w celu ustalenia 
miejsca pobytu, zatrzymania 
za niezapłacone grzywny lub 
za popełnione przestępstwa, 
gdzie orzeczono prawo-
mocne wyroki pozbawienia 
wolności. 15 mężczyzn za-
trzymano na podstawie li-
stów gończych. Były to kary 
pozbawienia wolności od 
roku do ponad 4 lat. Niektó-
rzy poszukiwani ukrywali się 
za granicami kraju i zostali 
zatrzymani po przyjeździe 
do Polski. Poszukiwani byłi 
również obcokrajowcy. Jeden 
z nich wrócił do rodzinnego 

kraju. Grójeccy kryminalni zwró-
cili się z wnioskiem o wydanie eu-
ropejskiego nakazu zatrzymania. 
W związku z tym obywatel Bułga-
rii, wobec którego wydano wyrok 
na terenie Polski został zatrzyma-
ny w swoim kraju i tam odbywa 
karę pozbawienia wolności.

Praca związana z zatrzymy-
waniem osób poszukiwanych to 
niejednokrotnie długie i mozolne 
zbieranie danych, pozwalających 
odnaleźć miejsce ukrywania się 
poszukiwanego. Osoby ukrywają-
ce się przed wymiarem sprawiedli-
wości są bardzo ostrożne, starają 
się być wręcz niezauważalne dla 
otoczenia, nie rzucają się w oczy. 
Zdarzają się przypadki gdzie na-
wet nie wychodzą ze swoich kry-
jówek a jedzenie lub inne środki 
potrzebne do życia dostarczają im 
zaufane osoby. Ale osoby ukrywa-
jące poszukiwanych muszą liczyć 
się z odpowiedzialnością karną. Za 
ukrywanie takiej osoby grozi na-
wet do 5 lat pozbawienia wolności.

Pomimo tego że sposobów i 
metod ukrywania się osób po-
szukiwanych jest dużo, to efekty 
pracy z ostatniego roku pokazują, 
że mimo różnych zabiegów, funk-
cjonariusze codziennie zatrzymują 
kolejnych poszukiwanych. Zada-
niami związanymi z poszukiwa-
niem osób ukrywających się przed 
wymiarem sprawiedliwości lub też 
osób zaginionych, w komendach 
powiatowych zajmują się specjalne 
zespoły funkcjonariuszy.

Osoby zaginione oraz poszuki-
wane przez wymiar sprawiedliwo-
ści na terenie powiatu grójeckiego 
możemy znaleźć pod adresem:

mazowiecka.policja.gov.pl/wgr/
kryminalne/poszukiwani

mazowiecka.policja.gov.pl/wgr/
kryminalne/zaginieni

nadkom. Agnieszka Wójcik

Zgodnie z wytycznymi rzą-
dowymi w ramach Narodowego 
Programu Szczepień przeciw 
COVID-19, na tzw. etapie „0” 
szczepieniami zostali objęci 
m.in.: pracownicy ochrony zdro-
wia oraz pracownicy domów i 
ośrodków pomocy społecznej. 

W punkcie szczepień zorgani-
zowanym na terenie Powiatowego 
Centrum Medycznego w Grój-
cu zaszczepiło się już blisko 600 
osób. Jak potwierdzają medycy, 
liczba chętnych stale rośnie. Aby 
zaszczepić zgłaszające się oso-
by, szpital wydłużył w ostatnich 
dniach godziny dyżurów zespołów 
szczepiennych. Punkt szczepień 
zorganizowany został w budynku 
stacji dializ „DaVita Clinic” na te-
renie grójeckiego szpitala. Grójec-
ki szpital jest dobrze przygotowany 
do prowadzenia akcji szczepienia 
pacjentów. Obecnie dyżurują dwa 
zespoły medyczne, wykorzystujące 
do szczepień preparat firmy Pfizer. 

Nad sprawnym przebiegiem 
akcji czuwa także zespół lekarzy 
z grójeckiego szpitala. W trakcie 
szczepień obowiązuje ostry reżim 
sanitarny.  Pomieszczenia przy-
chodni w której prowadzone są 

Akcja szczepień przeciwko koronawirusowi trwa

szczepienia dezynfekowane są co 
godzinę. Kiedy możliwość szcze-
pienia uzyskają pozostali chętni? 
O tym informuje na stronach in-
ternetowych Serwis Rzeczpospoli-
tej Polskiej. W materiale z grudnia 
2020r. zamieszczonym na stronie 
ww.gov.pl/web/szczepimysie/na-
rodowy-program-szczepien-prze-
ciw-covid-19 zostały zapisane na-
stępujące informacje: „Zgodnie z 
rekomendacjami ekspertów usta-
lono priorytetowe grupy społeczne 
na potrzeby szczepień. W pierw-
szej kolejności możliwość zaszcze-
pienia przeciw COVID-19 będą 
miały służby medyczne, pensjona-
riusze Domów Pomocy Społecznej 

i pacjenci Zakładów Opiekuńczo-
-Leczniczych; osoby powyżej 60. 
roku życia; służby mundurowe, 
które wspomagają walkę z CO-
VID-19 oraz zapewniają bezpie-
czeństwo państwa. Potem taką 
możliwość uzyskają kolejne grupy. 
Strategia służy zaplanowaniu dzia-
łań, które mają zagwarantować 
przeprowadzenie bezpiecznych i 
skutecznych szczepień wśród oby-
wateli Polski. Obejmuje nie tylko 
zakup odpowiedniej liczby szcze-
pionek, ich dystrybucję, ale także 
monitoring przebiegu i efektyw-
ności szczepienia oraz bezpieczeń-
stwo Polaków”.

XXX sesja Rady Miejskiej w Grójcu
We wtorek 29 grudnia 

2020 r. odbyła się ostatnia 
w tym roku XXX sesja Rady 
Miejskiej w Grójcu. W po-
siedzeniu uczestniczyło 20 
radnych na ogólny stan 21. W 
związku z sytuacją epidemio-
logiczną na terenie kraju oraz 
z uwagi na bezpieczeństwo 
radnych, pracowników urzę-
du sesja odbyła się w trybie 
zdalnym z wykorzystaniem 
systemu e-Sesja, umożliwia-
jącego zdalną dyskusję i gło-
sowanie.

Podczas wtorkowej sesji pod-
jęte zostały uchwały w sprawach: 
ustalenia wykazu wydatków, któ-
re nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2020, przyjęcia od 
Zarządu Powiatu Grójeckiego za-
dania bieżącego utrzymania dróg 
powiatowych, zlokalizowanych na 
terenie miasta Grójec w 2021 roku, 
wyrażenia zgody na wykorzysta-
nie Herbu Gminy Grójec, zmiany 

uchwały XXIX/247/20 z dnia 21 
grudnia 2020 w sprawie określenia 
stawki dotacji przedmiotowej dla 
samorządowego zakładu budżeto-
wego p. n Zakład Gospodarki Ko-
munalnej w Grójcu na 2021 rok. 
Uchwalony został także Program 
Ochrony Środowiska dla Gminy i 
Miasta Grójec na lata 2020-2023 z 
perspektywą na lata 2024-2027.

Na zakończenie obrad złoży-
łem wszystkim uczestnikom sesji 

oraz mieszkańcom Gminy Grójec 
życzenia noworoczne. Podzię-
kowałem również radnym Rady 
Miejskiej w Grójcu, Burmistrzowi 
Gminy i Miasta Grójec oraz pra-
cownikom Urzędu Gminy i Miasta 
Grójec i jednostek gminnych za 
współpracę w 2020 roku.

Karol Biedrzycki
Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Grójcu
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Szanowni Państwo, 
Rok 2020 był rokiem nietypo-

wym i trudnym dla wielu z nas. 
Postawił przed nami nowe wyzwa-
nia i zadania z którymi jako samo-
rządowcy musieliśmy się zmierzyć. 
Mimo to udało się pozyskać środki 
zewnętrze i w ramach posiadanych 
środków zakończyć nowe inwestycje 
oraz rozpocząć nowe projekty, które 
niebawem będą dumą mieszkańców 
naszej gminy – Gminy Belsk Duży. 

Podpisane przeze mnie w ubie-
głym roku umowy pozwoliły na mo-
dernizację dwóch dróg gminnych w 
miejscowościach Wola Łęczeszycka 
o wartości 169  000 zł i Lewiczyn 
-Zaborówek w kwocie 534  440 zł, 
termomodernizację i gruntowny 
remont Publicznej Szkoły Podsta-
wowej im. UNICEF w Lewiczynie o 
wartości 999 052 zł, renowację sta-
wów oraz rowu melioracyjnego na 
terenie zabytkowego podworskiego 
parku w Oczesałach o wartości 510 
220 zł, budowę budynku socjal-
no -komunalnego w Starej Wsi o 
wartości 777  000 zł, budowę sieci 
wodociągowej w Belsku Dużym w 
kwocie 216 000 zł, przeprowadzenie 
inwentaryzacji źródeł ciepła na te-
renie całej gminy o wartości 86 700 
zł, rozpoczęcie budowy sieci kanali-
zacyjnej w miejscowościach Anielin 
i Jarochy o wartości 3  274  000 zł i 
rozpoczęcie II etapu rewitalizacji 
centrum Belska Dużego o wartości 
1  200  000 zł, a w miejscowościach 
Anielin, Wola Łęczeszycka, Wólka 
Łęczeszycka, Boruty i Wola Staro-
wiejska wsparliśmy projekty zgło-
szone przez sołtysów.

Uczniów i nauczycieli z belskich 
szkół, którzy ten rok muszą przymu-
sowo pracować w swoich domach, 
doposażyliśmy pozyskanym no-
woczesnym sprzętem niezbędnym 
do zdalnej nauki o wartości prawie 
300  000 zł, a dla medyków z bel-
skiego SP ZOZ Belmed zakupiliśmy 
także ozonator oraz defibrylator o 
wartości 19 157 zł.

Ochotnicze Straże Pożarne 
gminnych jednostek otrzymały 
sprzęt ratowniczy, ubrania specjali-
styczne o wartości 82 688 zł, a zaku-
piony nowy wóz z wyposażeniem o 
wartości 955 095 zł trafił do straża-
ków ochotników z Belska Dużego. 

Nie udałoby się tego dokonać 
dzięki współpracy z Samorządem 
Województwa Mazowieckiego oraz 
wszystkich wspierających naszą 
Gminę instytucji. 

Z poważaniem, 
Wójt Gminy Belsk Duży

Władysław Wojciech Piątkowski 

Rewitalizacja centrum Belska Dużego, E. Tomasiak

Droga Lewiczyn - Zaborówek, E. Tomasiak

Kanalizacja: Anielin i Jarochy, E. Tomasiak

Droga Wola Łęczeszycka, E. Tomasiak

Sprzęt dla medyków, E. Tomasiak

Sprzęt do zdalnej nauki, E. Tomasiak

Odzież bojowa dla jednostek OSP, E. Tomasiak

Sprzęt szkoleniowy dla MDP, OSP Lewiczyn

Podsumowanie roku 2020 - inwestycje w Gminie Belsk Duży
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MIAS Mazowsze 2020: Wola Starowiejska, E. Tomasiak

MIAS Mazowsze 2020: Wola Łęczeszycka, E. Tomasiak

MIAS Mazowsze 2020:  - Boruty, E. Tomasiak

MIAS Mazowsze 2020:  - Wólka Łęczeszycka, E. Tomasiak

MIAS Mazowsze 2020: Anielin



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

„Wszystko ma swój czas”
W dniu 21.12.2020r. Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego 

im. Stefczyka w Belsku Dużym przyjęła moją rezygnację z funkcji 
Prezesa Zarządu Banku.

Przez prawie 31 lat współzarządzałem Bankiem jako Wice-
prezes a przez ostatnie lata jako Prezes. Bank przez te lata uległ 
ogromnym zmianom. Wizerunek i kondycja naszego Banku to 
dzieło wielu umysłów, rąk i serc.

Nie byłoby to możliwe bez udziału wielu osób, które przez te 
lata towarzyszyły mi, i którym pragnę z całego serca podzięko-
wać. To osoby które współpracowały ze mną w Zarządzie, Radzie 
Nadzorczej, innych organach Banku oraz oczywiście Pracownicy, 
którzy swym czasem, wiedzą, umiejętnościami i kwalifikacjami 
umożliwiali mi właściwe współzarządzanie i zarządzanie Ban-
kiem. To także klienci, którzy zaufali nam i korzystają z naszych 
usług.

Dziękuję klientom indywidualnym, rolnikom, przedsiębior-
com, samorządom (szczególnie Gminie w Belsku Dużym), współ-
pracującym z nami Bankom Spółdzielczym, Zrzeszeniu SGB, IPS 
i innym instytucjom za długoletnią, owocną współpracę. Nie spo-
sób wszystkich wymienić z którymi spotykałem się przez te 31 lat. 
Dlatego Wszystkim dziękuję za lata współpracy, poświęcenia, od-
dania, lojalność i trud włożony w rozwój Banku.

Rada Nadzorcza (przyjmując moją rezygnację) funkcję Prezesa 
Zarządu powierzyła Panu Hubertowi Batorowi, który od kilku lat 
jako Wiceprezes Zarządu uczestniczył w zarządzaniu Bankiem i 
współtworzył jego wizerunek i politykę oraz posiada wymaganą 
zgodę Komisji Nadzoru Finansowego.

Gratulując powołania, życzę Prezesowi Hubertowi powodzenia 
w realizacji planów, aby praca była także pasją  i aby po latach miał 
uczucie spełnienia się.
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ŚWIĄTECZNA MYŚLIWSKA PACZKA DLA UCZNIÓW 
ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W GRÓJCU

Koła Łowieckie JENOT i CYRAN-
KA wzięły udział w Akcji ”Myśliwska 
Paczka” i kolejny raz, podobnie jak 
w poprzednim roku uczniowie Ze-
społu Szkół Specjalnych im. ks. Jana 
Twardowskiego w Grójcu mieli to 
szczęście, że to nasza szkoła została 
wybrana. 

Z powodu pandemii i związanych z nią 
restrykcji panowie myśliwi z Koła Jenot: 
Krzysztof Czarnecki i Krzysztof Jasiński, 
którym towarzyszył pies gończy Rakun 
oraz panowie z Koła Cyranka: Grzegorz 
Szwech, Mariusz Majewski i Marek Ry-
bicki przekazali na ręce wicedyrektorów 
ZSS prezenty dla naszych uczniów. Nasza 
ciekawość i cierpliwość wystawiona jest na 
dużą próbę… będziemy je ćwiczyć! A co 
nam przyniósł Mikołaj w tym roku spraw-
dzimy dopiero po powrocie uczniów z ferii 
zimowych. Jeszcze raz składamy OGROM-
NE PODZIĘKOWANIA dla przyjaciół 
szkoły, czyli Kół Myśliwskich „JENOT” i 
„CYRANKA”. Z niecierpliwością czekamy 
też na obiecane spotkania na łonie natury.

Z myśliwskim pozdrowieniem 
Darz Bór.

Info.B.Lipińska
ZSS Grójec
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Paczki dla dzieci z rodzin zastępczych 
i rodzinnych domów dziecka

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Grójcu z okazji zbliża-
jących się Świąt Bożego Narodzenia 
w dniu 22 grudnia 2020r. przeka-
zało świąteczne paczki dzieciom 
z rodzin zastępczych i rodzinnych 
domów dziecka z powiatu grójec-
kiego.  Ze względu na ograniczenia 
pandemiczne w tym roku nie odby-
ło się tradycyjne spotkanie Wigilij-
no – Mikołajkowe.

Przez ostatnie lata w Szkole 
Podstawowej Nr 1 w Grójcu Po-
wiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Grójcu organizowało spo-
tkania Wigjlijno – Mikołajkowe ze 
słodkim poczęstunkiem dla rodzin 
zastępczych i rodzinnych domów 
dziecka. Spotkania odbywały się 
w wigilijnej oprawie, przy choince 
i wspólnym śpiewaniu kolęd. W 
tym roku ze względu na obostrze-
nia związane z pandemią korona-
wirusa spotkanie w tej formie nie 
mogło się odbyć. Jednak Mikołaj 
przy pomocy pracowników Po-
wiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Grójcu nie zapomniał o 
dzieciach z rodzin zastępczych i 
rodzinnych domów dziecka i ob-
darował je słodkimi podarunkami.

22 grudnia 2020 r. Pani Ewa 
Grotek Dyrektor  Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w 
Grójcu z pracownikami zorgani-
zowała na parkingu przy siedzi-
bie tutejszego Centrum spotkanie 
Mikołaja z dziećmi. Ustawiono 
namiot, który został świątecznie 
udekorowany.

W świąteczny nastrój wprowa-
dzały również świąteczne piosenki 
i kolędy. Mikołaj zachowując zasa-
dy reżimu sanitarnego związanego 
z pandemią koronawirusa witał 
dzieci, wręczał prezenty i wszyscy 
chcieli mieć zdjęcie z Mikołajem. 
Pomimo deszczowej pogody dzieci 
i ich opiekunowie poczuli atmosfe-

rę zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia.    

Dzięki wielkiemu 
zaangażowaniu całego 
zespołu pracowników 
Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w 
Grójcu było możliwe 
przygotowanie paczek 
dla dzieci z rodzin za-
stępczych i rodzinnych 
domów dziecka.

Po raz kolejny mo-
gliśmy liczyć na otwarte 
i wrażliwe serca, któ-
re tak pięknie potrafią 
dzielić się z innymi.

Serdeczne podzięko-
wania 

kierujemy do na-
szych Darczyńców:

1. Pepsi – Cola Sp. z o .o. , Ge-
neral Bottlers Poland Michrów;

2. BMB Sp. z o.o. Marek Bien-
kiewicz Grójec;

3. Ola Sp. z o.o. Mogielnica;
4. Activ Sp. z o.o. Belsk Duży;
5. Viands Sp z o.o. Grójec;
6. Publiczna Szkoła Podstawo-

wa w Bikówku;
7. Żołnierze z Jednostki Woj-

skowej w Ogrodzienicach;
8. „Ter-Pol” Sp.j. Jaros, Bugajny 

w Grójcu;
9. Spółdzielnia Pracy „Jedność” 

w Grójcu;
10. Refresco Sp. z o.o. Kozietu-

ły;
11. JADAR Sp. z o.o. Grójec;
12. TESTA Grójec;
13. Legucin –Arkadiusz Leguc-

ki Gospodarstwo Szkolno-Sadow-
nicze – Głudna;

14. AGROPOL Export Owo-
ców i Warzyw, Jolanta Dobrzyńska 
w Kozietułach;

15. ARED Mogielnica;
16. Sun Sad Sp. z o .o. Nowe 

Grobice;
17. Łuksza Sp. j.  J. W. Ł. Łuk-

sza, M. Gajewska, Pawłowice.

Dziękujemy również:
1. Grupie pracowników droge-

rii Rossmann przy ul. Klimczaka 1 
w Warszawie;

2. Pracownikom i Funkcjo-
nariuszom Aresztu Śledczego w 
Grójcu.

Za inicjatywę obdarowania 
paczką świąteczną dzieci z rodzin 
zastępczych.

Zorganizowali oni zbiórkę pro-
duktów przemysłowych i spożyw-
czych, którymi obdarowali wielo-
dzietne rodziny zastępcze.

Pani Ewa Grotek Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Grójcu wraz z pracow-
nikami dziękuje wszystkim spon-
sorom za okazane serce i pomoc w 
zorganizowaniu paczek świątecz-
nych.

Warunki jazdy są trudne, dlate-
go policjanci apelują do kierowców o 
zachowanie szczególnej ostrożności i 
dostosowanie prędkości do warunków 
panujących na drodze.

Zmiana warunków atmosferycz-
nych sprawia, że sytuacja  na drodze 
robi się zmienna, a co za tym idzie 
zdradliwa i niebezpieczna zarówno dla 
kierujących jak i dla pieszych.

13.01 około godz. 9.00 w miej-
scowości Wierzchy na terenie gminy 
Nowe Miasto nad Pilicą, na drodze 
wojewódzkiej nr 707 doszło do kolizji 
drogowej, w wyniku której trasa była 
zablokowana przez blisko 5 godzin. 
58-letni mężczyzna kierując ciągni-
kiem siodłowym z naczepą jadąc w 
kierunku Nowego Miasta nad Pilicą 
wpadł w poślizg, co doprowadziło do 
obrócenia samochodu, z którego wy-
padł ładunek. Kierowca jadącego z 
przeciwnej strony opla, chcąc uniknąć 
zderzenia zjechał do rowu. Z naczepy 
wypadły m. in. płytki ceramiczne, jed-
na z nich uderzyła w przednią szybę 
osobowego bmw, którym podróżowa-
ły trzy osoby. Uczestnicy zdarzenia nie 
potrzebowali hospitalizacji. Kierujący 
tirem był trzeźwy. Na miejscu praco-
wali policjanci, którzy przy współpra-
cy straży pożarnej zorganizowali ob-
jazdy lokalnymi drogami.

Pamiętajmy, że w wielu miejscach 
nawierzchnia dróg połączona z opada-
mi atmosferycznymi, wydłuża drogę 
hamowania pojazdu, a w skrajnych 
wypadkach kierujący może wpaść w 
poślizg i nie zapanować nad samocho-
dem. Wyprzedzanie w takich warun-
kach, wymijanie, wchodzenie w zakręt 

może być bardzo niebezpieczne. 
Kierowcy powinni pamiętać o 
tym, aby poruszać się po jezdni 
z włączonymi światłami i prze-
strzegać ograniczeń prędkości, a 
gdy warunki pogodowe są gor-
sze, aby zwolnić w myśl zasady, 
że wolniej znaczy bezpieczniej.  

Pamiętajmy także o tym, że 
zmienne warunki pogodowe, 
opady śniegu i śliska nawierzch-
nia dróg, wymagają od kierow-
ców szczególnej rozwagi i odpo-
wiedniego przygotowania.

Szczególny apel kieruje-
my również do pieszych, by nie 
wchodzili bezpośrednio przed 
nadjeżdżający pojazd. Nawet 
na przejściu dla pieszych nale-
ży się upewnić, czy kierujący 
zdąży wyhamować. Oczywiście 
to pieszy ma pierwszeństwo na 
przejściu, ale tutaj zasada ograni-
czonego zaufania jak najbardziej 
ma zastosowanie. Każdy pieszy 
i rowerzysta powinien również 
pamiętać o swoim bezpieczeń-
stwie i zadbać o to, aby być wi-
docznym. Kamizelka odblasko-
wa, breloczek, opaska, czy nawet 
zwykła latarka sprawią, że poru-
szając się przy słabo oświetlonej 
drodze będzie lepiej widoczny 
dla nadjeżdżającego kierowcy. 
Przypominamy, że każdy pieszy, 
który porusza się po zmierzchu 
po drodze poza obszarem zabu-
dowanym, musi mieć element 
odblask umieszczony w sposób 
widoczny dla kierujących.

/AW

Wypadek pod Nowym Miastem 
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Jerzy Engel jr. trenerem Mazowsza Grójec
Od stycznia obowiązki 

trenera pierwszego zespołu 
GKS Mazowsze Grójec ob-
jął Jerzy Engel junior.

Jerzy Engel jr. urodził 
się 20 listopada 1979 roku 
w Warszawie. Karierę pił-
karską rozpoczynał w Po-
lonii Warszawa, gdzie póź-
niej objął funkcję trenera 
drugiego zespołu.

Później jako trener pro-
wadził takie zespoły, jak 
Legionovia Legionowo, 
Błękitni Stargard, Rado-
miak Radom, ŁKS Łom-
ża czy Polonia Warszawa. 
Pracował też na Cyprze, 
jako trener Ermis Aradip-
pou, a także był koordyna-
torem szkolenia APOEL-u 
Nikozja.

Jerzy Engel jr. jest absolwen-
tem Akademii Wychowania Fi-
zycznego w Warszawie. Posiada 
licencję trenerską UEFA PRO.

Przygotowania do rundy 
rewanżowej piłkarze Mazow-
sza pod wodzą nowego szkole-
niowca mają rozpocząć w po-
niedziałek 18 stycznia.

Przez pierwsze dwa tygo-
dnie będą spotykać się na zaję-
ciach pięć razy w tygodniu.

W ramach przygotowań za-
planowano siedem gier kontro-
lnych:

13 LUTY (SOBOTA) 
– LKS PROMNA

20 LUTY (SOBOTA) 
– POLONIA WARSZAWA
              
27 LUTY (SOBOTA) 

– MILAN MILANÓWEK

6 MARZEC (SOBOTA) 
– SPARTA JAZGARZEW

13 MARZEC (SOBOTA) 
- ŻYRARDOWIANKA

20 MARZEC (SOBOTA) 
– ZĄBKOVIA ZĄBKI

27 MARZEC (SOBOTA)
 – MARKOVIA MARKI

Po 15.kolejkach Mazowsze 
Grójec z 20 punktami na kon-
cie zajmuje 6.miejsce w tabeli 
grupy radomsko-siedleckiej IV 
ligi. Runda wiosenna ma wy-
startować z początkiem kwiet-
nia.

mazowszegrojec.pl
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Kącik malucha Ubiegły rok był napraw-
dę nietypowy. Możemy pod-
sumować go jednym słowem 
– koronawirus. Ale czy tylko 
to będziemy pamiętać? Za-
praszamy do przeglądu naj-
ważniejszych wydarzeń 2020 
roku w Areszcie Śledczym 
w Grójcu i wyzwań, którym 
musiała sprostać Służba Wię-
zienna. Naprawdę dużo się 
działo.

Rok 2020 już za nami. 
Wszyscy czekamy, aby ten 
dziwny czas naznaczony pan-
demią już minął. Pomimo 
wielu trudności związanych 
z ograniczeniami, będącymi 
następstwem szerzącej się 
choroby COVID-19, funk-
cjonariusze grójeckiej jed-
nostki penitencjarnej oprócz 
swoich zadań służbowych, 
zrealizowali szereg projek-
tów społecznych i działań w 
środowisku lokalnym.

Zaczęło się zupełnie nie-
spodziewanie. W pierwszych 
dniach stycznia ubiegłego 
roku zrealizowaliśmy finał 
akcji Dobro czyń cały rok. 
Areszt Śledczy w Grójcu i 
fundacja Alfabet Doświad-
czeń przeprowadzili zbiórkę 
darów dla podopiecznych 
Towarzystwa Opieki nad 
Ociemniałymi w Laskach. 
Odrobina zaangażowania i 
parę gestów dobrej woli, po-
zwoliły dostarczyć do Przed-
szkola w Laskach kilka pudeł 
słodyczy. Wywołało to wiele 
radości u dzieci. Doświad-
czenie z wizyty w Przed-
szkolu dla Niewidomych w 
Laskach, stało się pewnego 
rodzaju przepowiednią i siłą 
napędową do kolejnych akcji 
pomocowych realizowanych 
przez Areszt Śledczy w Grój-
cu – aby być dobroczyńcą 
cały rok.

Sytuacja w Polsce i na 
świecie determinowała ko-
lejne działania, w które zaan-
gażowani byli mundurowi z 
Aresztu Śledczego w Grójcu 
i Oddziału Zewnętrznego 
w Stawiszynie. W ramach 
zainicjowanej przez Mini-
sterstwo Sprawiedliwości 
akcji #ResortSprawiedliwo-
ściPomaga, mającej na celu 
podejmowanie działań w 
celu przeciwdziałania roz-
szerzaniu się pandemii ko-
ronawirusa, uruchomiliśmy 
innowacyjny projekt – pro-
dukcję maseczek ochron-
nych. Skazani odbywający 

Pokoloruj obrazek.
Podpisz pracę..........................................................
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To był rok 2020 – podsumowanie
karę w grójeckiej jednostce 
penitencjarnej, przy aktyw-
nym udziale funkcjonariu-
szy Służby Więziennej, roz-
poczęli szycie maseczek 
ochronnych. Produkcja 
środków ochrony osobistej 
była także realizowana w 
Oddziale Zewnętrznym w 
Stawiszynie. Dzięki temu, 
każdego dnia z linii pro-
dukcyjnej otrzymywaliśmy 
ponad setkę gotowych ma-
seczek. Były one wykorzysty-
wane nie tylko na potrzeby 
własne jednostki. Trafiły one 
także do strażaków Komen-
dy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Grójcu, 
którzy wykorzystywali je 
podczas działań ratowniczo-
-gaśniczych.

Służba Więzienna nie 
pozostawała bierna na po-
trzeby społeczne. Jednym z 
projektów, który pozytyw-
nie nas zaskoczył, była akcja 
Łańcuch dobrej woli dla DPS 
w Lesznowoli. Przez kilka 
dni w jednostkach w Grój-
cu i Stawiszynie zbierane 
były środki dezynfekujące i 
różnego rodzaju materiały 
higieniczne i pielęgnacyjne 
niezbędne w pracy rehabili-
tacyjnej z osobami starszy-
mi. Ilość zebranych środków 
była imponująca. Było to 
wyrazem dużego zaangażo-
wania Służby Więziennej w 
walce z epidemią.

Grójeccy więziennicy nie 
potrafią także przejść obojęt-
nie obok pokrzywdzonych 
zwierząt. W ramach akcji po-
mocowych organizowanych 
przez Ministerstwo Sprawie-
dliwości i Służbę Więzien-
ną, funkcjonariusze Aresztu 
Śledczego w Grójcu przeka-
zali na rzecz Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt w 
Radomiu ponad 150 kg żyw-
ności i karmy dla czworono-
gów. Była to wspólna akcja 
funkcjonariuszy SW i Ma-
zowieckiej Policji. Współ-
praca służb mundurowych 
pokazała, że działając ramię 
w ramię, można osiągnąć na-
prawdę wiele dobrego. Dzię-
ki zaangażowaniu obu służb, 
niemal 500 czworonogów z 
radomskiego schroniska zy-
skało oprócz żywności (łącz-
nie ponad pół tony), wyrazy 
miłości od wszystkich dar-
czyńców.

W maju ubiegłego roku włą-
czyliśmy się czynnie w projekt 
Murem za medykiem. To akcja, 
która zwraca uwagę na problemy 
środowiska medycznego, stojącego 
w pierwszej linii w walce z wiru-
sem SARS-CoV-2. W geście soli-
darności ze służbami zmagającymi 
się ze skutkami pandemii, dostar-
czyliśmy ponad 100 litrów wody, 
napojów izotonicznych i elektro-
litowych na potrzeby zespołów 
wyjazdowych ratownictwa me-
dycznego działających na terenie 
Grójca i Warki. To oni ratują życie! 
Obyśmy nigdy nie potrzebowali 
ich pomocy.

W grudniu 2020, tuż przed 
Wigilią, mieliśmy okazję wziąć 
udział w wyjątkowym wydarzeniu. 
Przedstawiciele Aresztu Śledczego 
w Grójcu dzielili się prezentami ze 
wspaniałą rodziną, która pozosta-
je pod opieką Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Grójcu. 
Dzięki hojności funkcjonariuszy i 
pracowników Aresztu oraz PCPR 
w Grójcu, wypełniliśmy bagażnik 
samochodu prezentami po brzegi. 
Razem z koordynatorem pieczy 
zastępczej pojechaliśmy do jednej 
z rodzin zastępczych, gdzie mogli-
śmy przekazać – oprócz prezentów 
– wiele wsparcia, życzliwości i ser-
decznych życzeń dla całej rodziny. 
Przedstawicieli Aresztu Śledczego 
w Grójcu w roli Mikołajów na-
prawdę nikt się nie spodziewał. To 
było wyjątkowe spotkanie!

Rok 2020 był niewątpliwie 
trudnym czasem. Epidemia wiru-
sa SARS-CoV-2 zdeterminowa-
ła niemal wszystkie aspekty ży-
cia społecznego, gospodarczego. 
Wymusiła podejmowanie wielu 
przedsięwzięć, których do tej pory 
nie realizowaliśmy. Minione 366 
dni pokazały również, jak bardzo 
umiemy się dzielić dobrem, działać 
i służyć innym. Pomimo, iż na co 
dzień pozostajemy niewidoczni, to 
pamiętamy, że słowo „służba” wpi-
sane jest w nazwę naszej formacji. 
Realizujemy ją za wysokim mu-
rem, z pełną odpowiedzialnością, 
na rzecz ochrony społeczeństwa.

Służba Więzienna, pomimo 
epidemii, nadal zobowiązana jest 
do realizacji swoich ustawowych 
zadań. W Areszcie Śledczym w 
Grójcu i Oddziale Zewnętrznym 
w Stawiszynie, z zachowaniem su-
rowych zasad reżimu sanitarnego, 
w sposób ciągły wypełniane były 
wszystkie cele określone m.in. w 
Kodeksie karnym wykonawczym 
i Ustawie o Służbie Więziennej. 
Bramę Aresztu Śledczego w Grój-

cu w 2020 roku przekroczyło nie-
mal 700 osadzonych – skazanych, 
ukaranych lub tymczasowo aresz-
towanych. Doprowadzonych przez 
organa ścigania do osadzenia z 
wolności było ponad 350 osób. W 
ubiegłym roku odnotowano także 
ponad 360 zwolnień z jednostki 
związanych z zakończeniem odby-
wania kary pozbawienia wolności 
lub uchyleniem tymczasowego 
aresztu.

W minionym roku w Oddzia-
le Zewnętrznym w Stawiszynie 
oraz w Areszcie Śledczym w Grój-
cu zrealizowano łącznie 4 kursy 
zawodowe, przygotowujące do 
wykonywania zawodu elektryka, 
brukarza, technologa robót wy-
kończeniowych w budownictwie. 
Zdobycie nowego zawodu jest bar-
dzo ważnym elementem procesu 
readaptacji społecznej skazanych.

Na terenie Oddziału Zewnętrz-
nego w Stawiszynie działa Cen-
trum Kształcenia Ustawicznego, w 
którym na kwalifikacyjnym kursie 
zawodowym trwającym dwa seme-
stry, kształcą się przyszli stolarze. 
Do Stawiszyna chętnie przyjeż-
dżają osadzeni z całej Polski, gdzie 
mogą zdobyć bardzo atrakcyjny 
zawód, zwiększający ich szanse na 
rynku pracy po opuszczeniu mu-
rów zakładu karnego. Edukacja, 
nauczanie jest jednym z podsta-
wowych elementów oddziaływań 
resocjalizacyjnych realizowanych 
przez Służbę Więzienną. Kursy 
zawodowe są bardzo atrakcyjną 
formą kształcenia ustawicznego. 
Dają możliwość w dość krótkim 

czasie uzyskania lub uzupełnienia 
kwalifikacji w danym zawodzie. 
A nowy zawód to nowe możliwo-
ści podjęcia pracy i zdobywania 
środków do życia w akceptowany 
społecznie sposób. Kwalifikacyj-
ny kurs zawodowy na kierunku 
stolarz w Oddziale Zewnętrznym 
w Stawiszynie, jest jedynym tego 
typu kursem prowadzonym przez 
Służbę Więzienną w okręgu war-
szawskim.

Celem resocjalizacyjnym kary 
pozbawienia wolności jest wzbu-
dzanie w skazanym woli współ-
działania w kształtowaniu jego 
społecznie pożądanych postaw, 
w szczególności poczucia odpo-
wiedzialności oraz potrzeby prze-
strzegania porządku prawnego i 
tym samym powstrzymania się od 
powrotu do przestępstwa. Dlatego 
w zakładach karnych prowadzi się 
zindywidualizowane oddziaływa-
nia w ramach określonych typach 
i rodzajach zakładach karnych. 
Jednym z takich oddziaływań są 
programy resocjalizacji prowa-
dzone głównie przez kadrę peni-
tencjarną. Pomimo licznych ogra-
niczeń związanych z epidemią, 
w 2020 roku przeprowadzonych 
zostało ponad 30 programów re-
socjalizacji. Wśród najważniej-
szych programów wymienić nale-
ży Trening Zastępowania Agresji 
skierowany głównie do osób ska-
zanych za przestępstwa z użyciem 
przemocy oraz HIOB – program 
psychokorekcyjny dla skazanych 
za przestępstwa związane z prowa-
dzeniem pojazdów pod wpływem 

alkoholu lub substancji odurzają-
cych. To bardzo ciężka praca i duża 
odpowiedzialność funkcjonariu-
szy Służby Więziennej. Wszystkie 
te oddziaływania łączy jeden cel 
– niwelowanie deficytów będących 
przyczyną wejścia w konflikt z pra-
wem oraz kształtowanie postaw 
społecznie pożądanych, ułatwiają-
cych społeczną readaptację skaza-
nych.

Jednostki penitencjarne okrę-
gu warszawskiego realizują także 
programy społeczne. Areszt Śled-
czy w Grójcu brał udział w kam-
panii społecznej Raz, dwa, trzy 
… zginiesz TY! skierowanej do 
przyszłych i początkujących kie-
rowców, ale również piratów dro-
gowych, którzy zbieranie punk-
tów karnych traktują jako hobby. 
W ubiegłym roku mieliśmy też 
okazję poprowadzić projekt edu-
kacyjno-profilaktyczny Więzienie 
– stracony czas, skierowany do 
młodzieży szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych, świetlic śro-
dowiskowych oraz placówek wy-
chowawczych.

Miniony rok to okres wielu 
wyzwań. Był to czas wzmożonego 
wysiłków także dla funkcjonariu-
szy Aresztu Śledczego w Grójcu. 
Umiejętność dostosowywania się 
do zmieniających się warunków a 
także zaangażowanie funkcjona-
riuszy w wypełnianiu swoich obo-
wiązków, pozwoliło zrealizować 
– oprócz ustawowych zadań – sze-
reg innych projektów społecznych. 
Wiele inicjatyw podejmowanych 
przez kadrę penitencjarną oraz 
przedsięwzięć zrealizowanych w 
ramach akcji #ResortSprawiedli-
wościPomaga, pozwala wyciągnąć 
jeden wniosek. To był – mimo 
epidemii – dobry rok. Będziemy 
go pamiętać nie przez pryzmat ko-
ronawirusa, a przez szereg pozy-
tywnych inicjatyw, które mieliśmy 
okazję w ubiegłym roku zrealizo-
wać.

Opracowanie
ppor. Marek Pikulski
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