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Wizyta Marszałka Adama Struzika 
w Powiecie Grójeckim

Uwaga na nielegalne odpady! 
Wspólnie zadbajmy o środowisko

W ostatnich latach przy-
biera na sile zjawisko porzuca-
nia odpadów i nielegalnego ich 
magazynowania. Ten problem 
dotyczy całego kraju. Dzikie wy-
sypiska powstają też na terenie 
powiatu grójeckiego. Najczęściej 
to wynik działalności przestęp-
czej. Przestrzegamy mieszkań-
ców przed zagrożeniem, jakie 
niosą za sobą takie praktyki. Nie 
chodzi tylko o negatywne skutki 
dla środowiska naturalnego.

Odpady są najczęściej 
podrzucane do opuszczonych, 
niezamieszkałych budynków, 
a także na tereny nieogrodzo-
ne. Dlatego policjanci z Grójca 
apelują do właścicieli takich 
nieruchomości o ich regularne 
kontrolowanie pod kątem bez-
prawnego podrzucenia odpa-
dów. W przypadku wynajmu 
obiektu lub terenu prosimy 
także, aby dokładnie sprawdzać 
z kim podpisujemy umowę. 
Dlaczego to takie ważne? Zgod-
nie z przepisami w przypadku 

porzucenia odpadów, gdy sprawca nie 
zostanie zidentyfikowany, bądź jest nie-
wypłacalny, to właściciel działki lub bu-
dynku ma obowiązek je zutylizować i za 
to zapłacić. Wiąże się to z dużymi koszta-
mi, które często przekraczają możliwości 
finansowe przeciętnego mieszkańca.

Dlatego jeszcze raz apelujemy do 
mieszkańców, by w przypadku zauwa-
żenia podejrzanego transportu, wzmo-

żonego ruchu samochodów ciężarowych 
w rejonie, czy wyładowywania dziwnych 
towarów w sąsiedztwie, zgłaszali to od 
razu na policję.

Takie działania prewencyjne popra-
wią skuteczność walki z przestępczością 
związaną z nieprawidłowym gospodaro-
waniem odpadami, ale również zadbają 
o środkowisko.

nadko. Agnieszka Wójcik
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Nazywam się Iwona Zelman, uległam wypadkowi i złamałam 
kręgosłup. Od tamtej pory potrzebuję ciągłej rehabilitacji i w tym 
celu proszę Cię o przekazanie 1% podatku na poprawę mojego 
zdrowia.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych - Niezłomnych

1 marca na Placu Wolności 
w Grójcu miały miejsce obcho-
dy Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych- Niezłom-
nych.

W uroczystościach patrio-
tycznych na Placu Wolności, 
Powiat Grójecki reprezento-

wali: Przewodniczący Rady Powiatu 
Janusz Karbowiak, Wiceprzewodni-
czący Rady Powiatu Adam Balcero-
wicz oraz Sekretarz Powiatu Anna 
Matyjas.

CZEŚĆ I CHWAŁA 
BOHATEROM 
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Ćwiczenia pokazowe 6MBOT
Żołnierze z 61 batalionu lek-

kiej piechoty ćwiczyli w Belsku.

Wójt Gminy Belsk Duży Wła-
dysław Piątkowski oraz dowódca 
61 batalionu lekkiej piechoty 6 
Mazowieckiej Brygady Obrony 
Terytorialnej ppłk Grzegorz Wil-
czewski zaprosili na ćwiczenia 
pokazowe żołnierzy WOT, które 
odbyły się w sobotę 6 marca 2021r.

Terytorialsi, którzy pełnią 
służbę w 61 batalionie lekkiej pie-
choty odbyli ćwiczenia w swoim 
stałym rejonie odpowiedzialności 
z zakresu taktyki i terenoznaw-
stwa. Miejscem ich ćwiczeń był 
tym razem teren nad zbiornikiem 
wodnym w centrum Belska Duże-
go.

Grójeccy terytorialsi zaplano-
wali na ten dzień także spotkanie 
z chętnymi, którzy chcą wstąpić w 
szeregi 6 Mazowieckiej Brygady 
Obrony Terytorialnej. Przy terenie 
ćwiczeń działał punkt informacyj-
ny, w którym można było otrzy-
mać informacje na temat warun-
ków naboru oraz pracy w WOT, 
wysokości wynagrodzenia i roz-
wiązaniach dla osób pracujących.

Na wspólnym spotkaniu nie 
zabrakło przedstawicieli jednostek 
OSP z terenu gminy Belsk Duży, 
na którym druhowie z jednostki 
OSP Belsk Duży zaprezentowali 
swój wóz bojowy oraz sprzęt ra-
towniczo – gaśniczy. 

Urząd Gminy Belsk Duży
E. Tomasiak

Źródło: WOT 

Czek dla Anielina

Sołectwo Anielin odebrało nagrodę 
za Najlepszą inicjatywę MIAS 2020.

Wójt Gminy Władysław Piątkow-
ski oraz Przewodniczący Rady Bogu-
sław Sikorski wręczyli sołtys sołectwa 
Anielin, Paulinie Borkowskiej nagrodę 
za Najlepszą inicjatywę MIAS 2020, 
podkreślając zaangażowanie społecz-
ności wsi w budowę siłowni plenero-
wej przy stawie wiejskim w centrum 
wsi, która pracowała za darmo, uży-
czając własne narzędzia i maszyny.

Czek podpisany przez Marszałka 
Województwa Mazowieckiego Adama 
Struzika oraz Wójta belskiej gminy to 
nagroda za zajęcie pierwszego miejsca 
w kategorii Mazowieckiego Instru-

mentu Aktywizacji Sołectw rekreacyj-
nie. Gratulacje pani sołtys złożyła też 
radna Marzanna Karaluch.

Przypomnijmy, że Samorząd Ma-
zowsza wyróżniając zaangażowanie 
mieszkańców przyznał nagrody za 
najlepsze inicjatywy zrealizowane w 
ramach MIAS MAZOWSZE 2020. Na-
grody o łącznej wartości 55 tys. zł zo-
stały przyznane w sześciu kategoriach: 
Bezpieczne i Przyjazne sołectwo, 
MIAS rekreacyjnie, Odnowione Ma-
zowsze, MIAS folklorystycznie, Dopo-
sażone Sołectwo, MIAS Innowacyjnie.

Urząd Gminy Belsk Duży
E. Tomasiak
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1 marca obchodzimy Naro-
dowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych – święto państwowe 
ustanowione dla upamiętnienia 
żołnierzy antykomunistycznego 
i  niepodległościowego podziemia. 
Z  tej  okazji wójt Gminy Błędów 
Mirosław Jakubczak, sekretarz Ja-
cek Adamski wraz z radnymi Lesz-
kiem Sowińskim i Zbigniewem 
Kozińskim złożyli symboliczne 
kwiaty i zapalili znicze przy po-
mniku pamięci Narodowej w Błę-
dowie. Wójt Błędowa w tym dniu 
uczestniczył również w uroczy-
stościach, które odbyły się na gró-
jeckim rynku   przy pomniku  po-
święconym poległym bohaterom 
walczącym  w latach 1939 - 1945.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
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Wizyta Marszałka Adama Struzika 
w Powiecie Grójeckim

24 lutego Powiat Grójecki 
gościł Marszałka Województwa 
Mazowieckiego Adam Struzik.

Spotkanie rozpoczęło się 
w Starostwie Powiatowym w 
Grójcu, gdzie Starosta Grójec-
ki Krzysztof Ambroziak pod-
sumował ostatni rok i podzię-
kował za współpracę. W roku 
2020 Powiatu Grójecki pozy-
skał z Samorządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego ponad 12 
mln zł. dotacji.

Oprócz Marszałka Adam 
Struzik oraz Starosty Krzysz-
tofa Ambroziaka w spotkaniu 
wzięli udział Radny Sejmiku 
Mazowieckiego z Powiatu Gró-
jeckiego Leszek Przybytniak, 
Poseł na Sejm z Powiatu Gró-
jeckiego Mirosław Maliszewski

Wicestarosta Jolanta Si-
tarek, Członkowie Zarządu: 
Marzena Łucja Kołacz-Roso-
łowska, Paweł Siennicki oraz 
Andrzej Zaręba, Przewodni-
czący Rady Powiatu Janusz 
Karbowiak i Wiceprzewodni-
czący Rady Adam Balcerowicz.

Następnie Starosta wraz z 
Prezes Powiatowego Centrum 
Medycznego w Grójcu wręczy-
li Marszałkowi oraz Radnemu 
Sejmiku Mazowieckiego po-

dziękowania za wsparcie finansowe 
dla Powiatu oraz PCM. 

Przedstawicielka KGW z Po-
wiatu Grójeckiego (KGW Klawe 
Drwalewianki) Marta Matysiak po-
dziękowała w imieniu wszystkich 
Kół za pomoc i wsparcie przekazując 
Marszałkowi kosz upominków przy-
gotowanych przez powiatowe KGW.

Następnie wszyscy zebrani udali 
się do Nowej Wsi, gdzie w CKZiU 
Nowa Wieś Dyrektor Anna Dacka 
opowiedziała zebranym o wybudo-
wanej dzięki dotacji Samorządu Ma-
zowieckiego stacji meteorologicznej. 

Symbolicznie przecięto tak-
że wstęgę wyremontowanej drogi 
wojewódzkiej nr. 730. W tej części 
spotkania uczestniczyli również 
Burmistrz Warki Dariusz Gizka, Wi-
ceburmistrz Teresa Knyzio oraz rad-
ni powiatowi Jan Madej oraz Cezary 
Kołodziejski.

Kolejnym punktem wizyty był w 
Zespół Szkół im. I Pułku Lotnictwa 
Myśliwskiego "Warszawa" i otwarcie 
wspólnie z Dyrektor Anną Górnicką 
pracowni komputerowej wyposażo-
nej dzięki dotacji Samorządu Woje-
wództwa Mazowieckiego.

Ostatnie dwa punkty to przeka-
zanie nowych wozów strażackich dla 
OSP Warka i OSP KSRG Chynów 
zakupione przy wsparciu Samorządu 
Województwa Mazowieckiego. 

Powiat Grójecki przedstawia ofertę edukacyjną 
szkół ponadpodstawowych  na rok szkolny 2021/2022. 

Szkoły w naszym powiecie posiadają wieloletnią tradycję, do-
brą bazę dydaktyczną oraz dysponują profesjonalną kadrą pedago-
giczną, która umiejętnie i z dużym zaangażowaniem przygotowuje 
młodych ludzi do dalszego zdobywania wiedzy. Uczniowie naszych 
szkół otrzymują różnego rodzaju stypendia.   W ramach Lokalnego 
Programu Wspierania Edukacji w Powiecie Grójeckim uczniowie 
korzystają ze stypendiów dla uczniów uzdolnionych, stypendiów 
socjalnych oraz stypendiów Prezesa Rady Ministrów i stypendiów 
Ministra Edukacji Narodowej. Pragnąc przybliżyć młodzieży ofertę 
kształcenia, szkoły ponadpodstawowe corocznie organizują „DNI 
OTWARTE”, na które w imieniu dyrektorów szkół serdecznie za-
praszamy. Dni otwarte odbędą się z zachowaniem reżimu sanitar-
nego pod warunkiem, iż sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli. 
Informacje na temat odwołania dni otwartych w związku z CO-
VID-19, będą umieszczane na stronach internetowych. 
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Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Nowej Wsi 
z akredytacją w programie 

Erasmus w edycji 
2020 na lata 2021-2027

Mamy zaszczyt poinformować, że 
Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Nowej Wsi uzyskało 
akredytację w programie Erasmus+ 
na lata 2021-2027 w akcji 1. Mobilność 
uczniów i kadry w sektorze Kształcenie 
i Szkolenia Zawodowe. Co to oznacza? 
Nasza placówka nie będzie musiała 
przechodzić co rok skomplikowanych 
formalności, aby otrzymać szansę wy-
jazdu edukacyjnego za granicę w tym 
słynnym programie.

Celem programu Erasmus jest 
wspieranie rozwoju edukacyjnego, 
zawodowego i osobistego w obsza-
rze kształcenia, szkolenia, młodzie-
ży i sportu w Europie i poza nią, co 
przyczyni się do zrównoważonego 
wzrostu gospodarczego, tworzenia 
miejsc pracy i spójności społecznej, 
jak również wzmocnienia tożsamo-
ści europejskiej. Udział w mobilności 
edukacyjnej ma się stać realną szan-
są rozwoju dla każdego ucznia oraz 
przedstawiciela kadry szkolnej, kadry 
kształcenia i szkolenia zawodowego, 
oraz kadry działającej na rzecz organi-
zacji edukacji dorosłych. Osoby mło-
de i pracujące z młodzieżą będą mogły 
uzyskać wiele możliwości poszerzenia 
kompetencji kluczowych i indywidu-
alnego rozwoju na drodze uczenia się 
pozaformalnego i nieformalnego. Bę-
dzie to możliwe dzięki planowanemu 
znacznemu zwiększeniu środków na 
dofinansowanie działań mobilnościo-
wych.

Wnioskodawcy, którzy pomyśl-
nie przeszli proces Akredytacji – w 
tym CKZiU w Nowej Wsi - uzyskają 
uproszczony dostęp do możliwości 
uzyskania dofinansowania w ramach 
Akcji 1: Mobilność uczniów i kadry. 
Sektor Kształcenie i Szkolenia Zawo-
dowe”. Przyznanie Akredytacji jest 

gwarancją regularnego otrzy-
mywania dofinansowania na 
działania związane z mobilno-
ścią w ramach programu Era-
smus, jeśli realizacja działań bę-
dzie przebiegała bez zastrzeżeń. 
Nowością w programie Erasmus 
jest możliwość wnioskowania 
o przyznanie Akredytacji w ra-
mach uproszczonej procedury 
– jednorazowo na całą edycję 
programu.

Uzyskanie przez CKZiU w 
Nowej Wsi akredytacji ozna-
cza jedno: niesamowitą szansę 
rozwoju dla uczniów. Mło-
dzież, która kształci się i będzie 
kształcić się w naszej szkole 
uzyska możliwość wyjazdu na 
praktyki zagraniczne i wyjazdy 
edukacyjne w ramach programu 
Erasmus Plus. Jest to doskonała 
wiadomość nie tylko z punktu 
widzenia edukacyjnego, ale tak-
że turystycznego. Wspominając 
poprzednie edycje programu, 
które przeprowadzone były w 
CKZiU w Nowej Wsi, jesteśmy 
pewni niesamowitych przeżyć i 
korzyści, jakie odniosą ucznio-
wie naszej szkoły! Z doświad-
czenia wiemy, że odbycie prak-
tyk zawodowych w innym kraju 
jest czymś niezwykłym: można 
poczuć specyfikę swego zawodu 
w zupełnie innych warunkach, 
poznać nowe kultury i zwyczaje, 
zwiedzać wspaniałe miejsca, a 
także udoskonalić swoją znajo-
mość języka obcego.

 Szczegółowe informacje na 
stronie internetowej: https://era-
smusplus.org.pl/strony-informa-
cyjne/akredytacja-w-programie-
-erasmus-w-edycji-2020/



Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl

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

Gabinet Fizjoterapii w Bel-
sku Dużym od stycznia 2021 
prowadzi działalność jako Cen-
trum Medyczne AXIS. Świad-
czenia udzielane w placówce 
mają na celu utrzymanie zdro-
wia, profilaktykę i diagnosty-
kę schorzeń oraz rozpoznanie 
chorób i ich leczenie, a także 
usprawnianie i leczenie bólu. 
Centrum Medyczne dysponuje 
nowoczesnym zapleczem dia-
gnostycznym i zabiegowym za-
pewniając:

– rehabilitację, 
- wizyty umawiane na kon-

kretną godzinę, 
- diagnostykę wad postawy, 
-genowe testy nietolerancji 

pokarmowej
-iniekcje dostawowe przeciw-

bólowe i z kwasu hialuronowego 
-diagnostykę USG, holter,
-poradnie neurologiczną, or-

topedyczną, diabetologiczną, en-
dokrynologiczną, osteopatyczną. 

- profesjonalną i miłą obsługę
Wizytówką placówki nadal 

pozostaje rehabilitacja, a roz-
szerzenie działalności umożliwi  
pacjentom  dostęp do specja-
listów i diagnostyki w jednym 
miejscu. Mocną propozycją w 
ofercie są genowe testy nietole-
rancji pokarmowej. Dzięki nim 

Gabinet Fizjoterapii Centrum Medyczne AXIS

możemy wyeliminować alergeny z na-
szej diety likwidując przez to przyczy-
nę choroby, nie lecząc jedynie objawów 
za pomocą leków. Po wyeliminowaniu 
produktów alergennych zwiększa się 
odporność organizmu oraz zwiększa 
się skutecznie leczenie choroby skóry 
oraz chorób metabolicznych jak np. 
cukrzyca czy problemy z tarczycą. 

 Centrum Medyczne Axis w ra-
mach programu 'Zdrowe Plecy' prowa-
dzi diagnostykę wad postawy u dzieci 
i młodzieży. W związku z pandemią, 
lockdown-em i brakiem regularnych 
ćwiczeń w szkołach oraz zmniejszona 
ilością ruchu stan zdrowia pod wzglę-

dem prawidłowej postawy znacznie się 
pogorszył. Chcąc wesprzeć rodziców i 
dzieci zachęcamy do wizyty w naszym 
Centrum. 

Rehabilitacja pracuje niezmien-
nie od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 7.30 - 15.30. 

Zapraszamy rodziców do zapisy-
wania swoich dzieci na bezpłatne ba-
dania. Telefon: 790210765. Zachęca-
my do polubienia i śledzenia naszego 
FB link https://www.facebook.com/
CentrumMedyczneAxis/ 
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Sukces Uczniów Zespołu Szkół w Jasieńcu w branży księgowej

3 marca 2021 roku odbyła się de-
bata ekspercka nt. „Profesjonalizm 
branży księgowej w dobie gospodar-
ki opartej na wiedzy”, w której brali 
udział uczniowie Zespołu Szkół im. 
Wincentego Witosa w Jasieńcu. Orga-
nizatorem debaty był Wydział Prawa 
i Administracji Wyższej Szkoły Han-
dlowej w Radomiu, Wydział Nauk 
Społecznych Wyższej Szkoły Handlo-
wej w Radomiu, Akademickie Biuro 
Rachunkowe Wyższej Szkoły Han-
dlowej w Radomiu oraz Studenckie 
Forum Business Centre Club. Podczas 
debaty społeczność szkolna wysłu-
chała ciekawych wykładów i prezen-
tacji dotyczących branży księgowej. 
Wiedza ta z pewnością będzie wyko-
rzystana w szkole oraz w przyszłości 
zawodowej.

W ramach debaty zostały ogło-
szone wyniki dwóch konkursów, w 
których brali udział uczniowie naszej 
szkoły, za których cała społeczność 
szkolna mocno trzymała kciuki.

Pierwszy konkurs to konkurs na 
najlepsze opracowanie pt. „Profesjo-
nalizm branży księgowej w dobie go-
spodarki opartej na wiedzy”:

I miejsce zajęła uczennica na-
szej szkoły Roksana Wójcik z klasy 2 
THM, w drugim zaś konkursie - pt. 
„Pomysł na Własny Biznes”:

III miejsce zajęła Patrycja Mar-
czak kl. 2 THM,

IV miejsce Aleksandra Zgórzak 
kl. 2 THM,

V miejsce Sylwia Majewska kl. 2 
TIH

Wyróżnienia w tej tematyce 
otrzymały:

Natalia Sadowska kl. 2 TIH,
Julia Brzezińska kl. 2 TIH
Oksana Matiiash kl. 2 TIH.
Ideą pierwszego konkursu było 

przede wszystkim rozświetlenie 
istoty procesu zrewolucjonizowania 
pracy księgowych przez nowe tech-
nologie, jak również pobudzanie 
inicjatywy i popularyzacja proble-
matyki dotyczącej branży księgowej. 
Ideę drugiego konkursu stanowiła 
natomiast promocja przedsiębior-
czości oraz upowszechnianie postaw 
przedsiębiorczych wśród uczniów 
szkół średnich.

Laureaci otrzymali cenne nagro-
dy: I miejsce

•Bezpłatny pierwszy rok studiów 
na dowolnym kierunku w Wyższej 
Szkole Handlowej

•Nagrody rzeczowe (np. tablet, 
słuchawki) -Business Centre Club 
Loża Radomska

•Voucher –Konsultacje dotyczą-
ce budowania osobistej marki oraz 
profesjonalnej prezentacji na rynku 
pracy –Noble Brand

•Sesja Coachingowa,Pedagog 
Szczęścia

•Zestaw kosmetyków, Powrót do 
Natury

•Karnet do najnowocześniejsze-
go klubu fitness w Radomiu -Pop 
Gym Sport&Health Club

•Nagrody rzeczowe (m.in. pen-
drive, słuchawki, powerbank)-Peda-
gog Szczęścia

•Nagrody książkowe – Urząd 
Miasta w Radomiu

III, IV, V miejsce
•Zestaw kosmetyków, Powrót do 

Natury
•Karnet do najnowocześniejsze-

go klubu fitness w Radomiu -Pop 
Gym Sport&Health Club

•Nagrody rzeczowe (m.in. pen-
drive, słuchawki, powerbank)-Peda-
gog Szczęścia

•Nagrody książkowe – Urząd 
Miasta w Radomiu

Serdecznie gratulujemy wszyst-
kim uczestnikom konkursu za 
przygotowanie prac i udział w kon-

kursie. Jest nam niezmiernie miło, 
że w Zespole Szkół w Jasieńcu uczą 
się uczniowie, którzy chętnie biorą 
udział w licznych konkursach osią-
gając duże sukcesy.

Roksana, Patrycja, Ola, Sylwia, 
Natalia, Julka, Oksana – społeczność 
Naszej Szkoły jest z Was dumna.

Słowa podziękowania należą się 
również dla Pań, które koordynowa-
ły konkurs i nadzorowały wykonanie 
prac – Pani Renaty Zwolińskiej i Pani 
Moniki Oleksiak. Dziękujemy za po-
święcony czas i umiejętność moty-
wowania uczniów do pracy.

Słowa podziękowania kierujemy 
również do władz Wyższej Szkoły 
Handlowej prof. dr Elżbiety Kielskiej, 
prof. dr Andrzeja Gołębiewskie-
go oraz pracowników naukowych. 
Wyższa Szkoła Handlowa objęła 
patronatem Technikum Handlowe 
w Zespole Szkół w Jasieńcu w 2010 
roku . Z każdego wspólnego wykła-
du, prelekcji, konkursu czerpiemy 
dużo wiedzy praktycznej i teoretycz-
nej. W imieniu Rady Pedagogicznej 
Zespołu Szkół w Jasieńcu składam 
serdeczne gratulacje i podziękowa-
nia . Mam wielki zaszczyt współpra-
cować z Państwem oraz Młodzieżą, 
która osiąga wysokie wyniki w nauce 
i wzorowo reprezentuje naszą szkołę.

Dorota Nowak-Michałowska
Dyrektor Zespołu 

Szkół w Jasieńcu

Kobiety 6 Mazowieckiej BOT

Na co dzień zaangażowane i dążące 
do perfekcji, na służbie pełnią funkcję 
dowódców, są żołnierzami różnych spe-
cjalności, a do tego osiągają swoje cele 
z wdziękiem i uśmiechem. Mieszkają 
w Twojej miejscowości i pomimo obo-
wiązków cywilnych zakładają mundur 
i ruszają wspierać lokalną społeczność.  

Panie służące w szeregach 6 MBOT 
im. rtm. Witolda Pileckiego udowad-
niają, że do wojska trafiły świadomie i 
dobrze się tu czują. Co ciągnie kobiety 
do wojska? Jeśli zapytać te służące w 
6 Mazowieckiej Brygadzie OT można 
poznać ich motywacje. Wiele przyszło, 
by się sprawdzić w trudnym zawodzie. 
Inne szukały wyzwania, ciekawej pra-
cy. Część chciała wejść do świata, który 
jeszcze dwie dekady temu był dla nich 
całkowicie niedostępny. Dziś jeżdżą 
wojskowymi ciężarówkami, służą jako 
saperzy, strzelają z moździerzy i broni 
strzelca wyborowego. 

- Kobieta w swojej naturze wyka-
zuje cechy, które w świecie wojskowym 
są właściwie niezbędne. Determinacja, 
zorganizowanie pracy, odpowiednio 
zbudowana piramida priorytetów, 
odpowiedzialność, ale też empatia 
i umiejętność dostosowania się do 
każdej sytuacji. Kobieta, która de-
cyduje się na wstąpienie do wojska, 
właściwie przede wszystkim chce się 
sprawdzić i obalić mit o słabej płci. 
Również chce udowodnić sama sobie, 
że może być lepszą wersją siebie samej, 
dlatego tak chętnie coraz więcej kobiet 
wybiera mundur. Myślę, że siła kobiet 
nierzadko daje również dodatkowy 
bodziec mężczyznom. Postawa kobiet 
potrafi ich dodatkowo zmotywować – 
wyjaśnia st.szer. Paulina Makulec, żoł-
nierz OT 6 MBOT w służbie od prawie 
dwóch lat.  

Każdego dnia udowadniają, że 
swoją służbę traktują poważnie. Ich 

koledzy widzą w nich partnerów 
godnych zaufania. Dla swoich 
podwładnych są wzorem do na-
śladowania, a dla przełożonych 
często przykładem wzorowego 
podejścia do służby. Każda z 
nich jest tu potrzebna i świet-
nie wywiązuje się ze swoich 
zadań. Nie ma dla nich rzeczy 
niemożliwych. A że czasem się 
uśmiechną, to tylko dodatkowy 
atut, który łagodzi nieco trudy 
żołnierskiej służby.

Dziś, po 22 latach polskiej 
obecności w NATO powiedze-
nie o tym, iż armia jest kobietą 
nabrało szczególnego znaczenia. 
To dzięki tamtej decyzji wojsko 
otworzyło się na kobiety i dziś 
różne formy służby wojskowej 
pełni ponad 8 tys. kobiet, a co 
druga z nich nosi oliwkowy beret 
Wojsk Obrony Terytorialnej. W 6 
Mazowieckiej Brygadzie Obrony 
Terytorialnej jest ich ponad 230. 
Najmłodsza ma 18 lat, natomiast 
najstarsza 53 lata. Reprezentu-
ją różne zawody m.in. pracują 
jako pielęgniarki, ratowniczki 
medyczne, strażniczki miejskie, 
nauczycielki, trenerki personal-
ne. W szeregach mazowieckich 
terytorialsów służy również kie-
rowniczka pociągu, specjalistkę 
do spraw przestępczości na tle 
seksualnym i pracownica odpo-
wiedzialna za bezpieczeństwo na 
lotnisku. A wszystkie łączy mun-
dur z biało-czerwoną na ramie-
niu i oliwkowy beret.

Razem z żołnierzami - męż-
czyznami budują team, w którym 
każdy ma swoje miejsce. Wszy-
scy tworzą formację skupioną na 
misji, którą jest obrona i wsparcie 
lokalnych społeczności.
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SolidnyDruk
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Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl

Kącik malucha Wilki w gminie Pniewy - apel o ostrożność
Jak informuje serwis Urzę-

du Gminy Pniewy:" W związku 
z pojawiającymi się informa-
cjami o obecności wilków na 
terenie gminy Pniewy, apelu-
jemy o zachowanie ostrożno-
ści. Ze względu na dużą po-
wierzchnię lasów teren naszej 
gminy sprzyja bytowaniu tego 
gatunku zwierzęcia. Dlatego 
też, bądźmy ostrożni wybiera-
jąc się na spacer zwłaszcza do 
lasu. Aby dowiedzieć co zrobić 
gdy spotkamy wilka, warto za-
poznać się z treścią zawartą w 
poniższym linku:

https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/co-zrobic-gdy-
-spotkasz-wilka"

źródłlo: https://pniewy.pl/

Ukradł metalowe elementy 
o wartości ponad 800 tys. złotych

Policjanci z Grójca zatrzymali 
mężczyznę, który z firmy, w której 
był kierowcą sukcesywnie wywoził 
ocynkowane ładunki do punktu 
skupu złomu. Ich wartość ostatecz-
nie zamknęła się w kwocie ponad 
800 tys. zł. Prokuratura przedsta-
wiła 52-latkowi zarzut kradzieży, za 
który grozi do 10 lat pozbawienia 
wolności.

52-latek, był pracownikiem 
firmy prowadzącej działalność na 
terenie Pniew. Od 2016 roku zdo-
łał wywieźć z terenu zakładu blisko 
155 tys. kg półfabrykatów odwod-
nień linowych o łącznej wartości 
ponad 800 tys. zł.

Mieszkaniec Warszawy ponad 
200 razy dokonał kradzieży po-
wierzonego mu mienia w postaci 
elementów linii odwodnieniowych 
wykonanych ze stali. Jak ustalono 
sprawca pojazdem ciężarowym 
ładunek dostarczał do cynkow-
ni, skąd ocynkowane elementy 
wracały na teren zakładu. Jednak 
nie każdy ładunek wracał w cało-
ści. Mężczyzna część metariałów 
sprzedawał w składnicy złomu. 
Część utraconego mienia ujaw-
niono w punkcie skupu złomu na 
terenie powiatu grójeckiego.

Po zatrzymaniu mężczyzna tra-
fił do prokuratury, gdzie usłyszał 
zarzuty kradzieży. Sąd zastosował 
wobec podejrzanwego środek za-
pbiegawczy w postaci dozoru po-
licyjnego. Grozi mu za to 10 lat 
pozbawienia wolności. Wyższy 
wymiar kary w stosunku do zwy-
kłej kradzieży wynika z faktu, że 

sprawca ukradł przedmioty, któ-
rych wartość przekracza 200 tys. 
zł, co czyni jego czyn kwalifiko-
wanym typem kradzieży, za który 
kodeks przewiduje wyższą sankcję.

Autor: 
nadkom. Agnieszka Wójcik

Zaznacz elementy różniące obrazki.

Podpisz swoją pracę
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