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Unijne środki wsparły szpital 
w Nowym Mieście na Pilicą

3 czerwca w nowo-
miejskim szpitalu odbyło 
się uroczyste zakończe-
nie projektu realizowa-
nego przez SPZOZ pod 
nazwą „Zakup wyposa-
żenia i aparatury me-
dycznej służącej rozwo-
jowi Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej oraz Ambu-
latoryjnej Opieki Spe-
cjalistycznej w SP ZOZ 
w Nowym Mieście nad 
Pilicą” w ramach Regio-
nalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa 
Mazowieckiego.

 
Inwestycja obejmo-

wała  zakup sprzętu oraz apara-
tury wysokospecjalistycznej na 
potrzeby świadczonych usług 
zdrowotnych. Ponadto zakładała 
zakup sprzętu oraz wyposażenia 
technologicznego sterylizatorni 

wraz z towarzyszącymi pracami 
związanymi z adaptacją i remon-
tem pomieszczeń oraz instalacją 
i uruchomieniem dostarczonego 
sprzętu.

Eko-Serce na mogielnickim rynku
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Ukraińcy mogą przekraczać 
granicę i pracować 

przez 90 dni bez wizy 
Brak pracowników sezonowych w rol-

nictwie to w ostatnim czasie jeden z więk-
szych problemów, z którym muszą mierzyć 
się rolnicy. Dzięki wspólnemu zaangażowa-
niu udało się wypracować mechanizm po-
zwalający na przekraczanie granicy przez 
obywateli Ukrainy przyjeżdżających do 
pracy w naszych gospodarstwach. Jednak ak-
tualnie w tym celu niezbędne jest uzyskanie 
wizy. Niestety ze względu na sytuację epide-
miologiczną na Ukrainie proces ten jest zna-
cząco utrudniony lub w niektórych przypad-
kach niemożliwy.

Mając na uwadze powyższe Związek 
Sadowników RP skierował do Ministra 
Spraw Zagranicznych pismo z prośbą o 
umożliwienie przekraczania granicy oby-
watelom Ukrainy na podstawie zaświad-
czenia o wpisie do ewidencji wniosków w 
sprawie pracy sezonowej bez konieczności 

uzyskiwania wizy. Taki proces da możli-
wość większej liczbie pracowników pod-
jąć zatrudnienie w rolnictwie. W chwili 
obecnej, w przededniu rozpoczęcia sezonu 
zbiorów owoców jagodowych pozyskanie 
pracownika jest priorytetem dla tysięcy 
polskich gospodarstw.

Dzięki naszej interwencji obywatele 
Ukrainy posiadający paszporty biome-
tryczne mogą podróżować i pracować w 
Polsce bez konieczności uzyskania wizy 
przez okres 90 dni w okresie 180 dni, je-
żeli dysponują stosownymi dokumentami 
uprawniającymi do podjęcia pracy w Polsce 
(oświadczenie o powierzeniu wykonywania 
pracy, zezwolenie na pracę sezonową lub 
zezwolenie na pracę).

źródło: www.polskiesadownictwo.pl

Poniżej prezentujemy pełną treść uzy-
skanej odpowiedzi: 

Przekazanie środków 
strażakom ochotnikom

Wójt Gminy Belsk Duży Włady-
sław Piątkowski przekazał środki 
ochrony osobistej dla strażaków 
ochotników z Gminy Belsk Duży z 
Samorządu Województwa Mazo-
wieckiego w ramach przeciwdziała-
nia epidemii wirusa Covid-19.

Z Samorządu Województwa 
Mazowieckiego zgodnie z uchwałą 
do strażaków ochotników z Belska 
Dużego i Lewiczyna, jednostek 
należących do Krajowego Syste-
mu Ratowniczo-Gaśniczego trafił 
sprzęt o wartości 27 688 złotych.

Odebrali je przedstawiciele 
obu jednostek dh Stanisław Ko-
łacz (prezes OSP Belsk Duży), dh 
Marcin Błoński (prezes OSP Lewi-
czyn), naczelnik OSP Belsk Duży 
dh Arkadiusz Dyga i z-ca naczel-
nika OSP Lewiczyn Marcin Domi-
niak.

Są to:
- maseczki jednorazowe 
– 300 szt.,
- kombinezony jednorazowe 
– 30 szt.,
- rękawice jednorazowe 
– 800 par,
- komplety lekkich ubrań spe-

cjalnych wraz z hełmami, goglami 
i przyłbicami – 8 kpl.,

- worki na odpady – 40 szt.,
- płyn dezynfekcyjny – 20l

Urząd Gminy Belsk Duży
E. Tomasiak

Kościół Świętego Jana Chrzci-
ciela w Łęczeszycach wypełnił się 
wiernymi, którzy przyszli pożegnać  
swojego ojca proboszcza. 

Ojciec Robert Dziewulski po 
sześcioletniej pracy w Łęczeszy-
cach odchodzi do nowej parafii, 
tym razem do Krakowa. W kolejce 
z podziękowaniami stanęło wiele 
osób i delegacji różnych grup pa-
rafialnych i lokalnych stowarzy-
szeń. Za współpracę dziękował 
też wójt Władysław Piątkowski z 
sekretarzem gminy Renatą Osta-
tek. Wiele z wypowiadanych słów 
nagradzano oklaskami, czy choćby 
wspomnienia proboszcza ze spo-
tkań z parafianką i jej pysznymi 
pasztecikami. Przez tylko kilka 
lat pozostawił po sobie niezatarty 
ślad: wyremontowane zabytko-
we elementy kościoła, tradycję 

Pożegnanie proboszcza w Łęczeszycach 

rodzinnych spotkań na Świętego 
Jana czy dziecięcą scholę Tebajda. 

Po mszy świętej, podczas któ-
rej świętowano także siedemnastą 
rocznicę święceń Ojca Roberta nie 
zabrakło kameralnego, rodzinne-

go spotkania w klasztornych 
krużgankach zorganizowa-
nego przez KGW Kogel Mo-
gel w Łęczeszycach. 

E. Tomasiak 
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Dziewiątego czerwca na mo-
gielnickim rynku z inicjatywy 
Stowarzyszenia „Przyszłość Na-
szych Dzieci” stanęło Eko-Serce.  
Projekt ten powstał, by wszyscy 
którzy chcą wesprzeć rehabilita-
cję i zajęcia terapeutyczne mogli 
wrzucać  plastikowe nakrętki, a 
dochód z ich sprzedaży pomoże 
opłacić terapię dla 20 podopiecz-
nych. 

Wiele osób wspiera naszą „Za-
kręconą akcję” od lat, realizując 
projekt „Eko-Serca” chcielibyśmy 
ułatwić przekazywanie nakrętek 
na rzecz Stowarzyszenia. Rehabi-
litacja naszych dzieci jest dla nas 
priorytetem, tym bardziej teraz po 
okresie „przestoju” chcemy im za-
pewnić możliwość kontynuowania 

Eko-Serce na mogielnickim rynku szansą dla podopiecznych 
Stowarzyszenia „Przyszłość Naszych Dzieci”

terapii, bez Waszego wsparcia nam 
się to nie uda. Każda nakrętka jest 
ważna, więc pomóżcie nam zapeł-
nić nasze serce kolorowymi ko-

reczkami. Sam 
projekt rów-
nież nie byłby  
z r e a l i z ow a -
ny gdyby nie 
wsparcie i bez-
interesowne 
zaangażowa-
nie ludzi, któ-
rym nie jest 
obojętny los 
osób niepeł-
nosprawnych. 
S e r d e c z n i e 

dziękujemy Państwu Iwonie i Pio-
trowi Kudlakom oraz Panu Konra-
dowi Brelskiemu Usługi Ślusarskie 
„KONSTAL” - bez Was nasze serce 
by nie powstało. Dziękujemy Panu 
Sławomirowi Chmielewskiemu 
Burmistrzowi Gminy i Miasta Mo-
gielnica, oraz ZGKiM w Mogielni-
cy. Łatwiej nam działać, gdy mamy 
wsparcie tak dobrych ludzi, gdy 
wiemy, że zawsze możemy liczyć 
na Waszą pomoc. 

Dziękujemy
Emilia Dudek

Stowarzyszenie 
„Przyszłość Naszych Dzieci”

Bardzo miło nam jest 
ogłosić, że Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Usta-
wicznego w Nowej Wsi po raz 
kolejny zakwalifikowało się 
do unijnego programu mo-
bilności uczniów. Tym razem 
weźmiemy udział w projekcie 
PO WER „Ponadnarodowa 
mobilność uczniów”, reali-
zowanym w Programie Ope-
racyjnym Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020, współfi-
nansowanym z Europejskie-
go Funduszu Społecznego. 

Już jesienią 2020 r. dwu-
dziestu uczniów naszej szko-
ły będzie miało szansę wziąć 

Uczniowie CKZiU w Nowej Wsi 
ponownie wyjadą za granicę!

udział w dwutygodniowym wyjeź-
dzie do stolicy Grecji – Aten, gdzie 
będą realizować działania w ra-
mach projektu. Jest to kolejny rok z 
rzędu, w którym Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Ustawiczne-
go w  Nowej Wsi bierze udział w 
projekcie unijnym z możliwością 
edukacyjnego wyjazdu zagranicz-
nego! Będzie to doskonała szansa 
na pozyskanie nowych umiejętno-
ści, wiedzy, a także poznania innej 
kultury.

Rekrutacja do udziału w pro-
jekcie ruszy już wkrótce!

Projektem zarządza Funda-
cja Rozwoju Systemu Edukacji 
(FRSE).
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Unijne środki wsparły szpital 
w Nowym Mieście na Pilicą

Umowa z Samorządem Województwa 
Mazowieckiego na dofinasowanie  

przebudowy dwóch odcinków drogi 
powiatowej nr 1604W – podpisana! 

3 czerwca w nowomiejskim szpi-
talu odbyło się uroczyste zakończe-
nie projektu realizowanego przez 
SPZOZ pod nazwą "Zakup wyposa-
żenia i aparatury medycznej służą-
cej rozwojowi Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej 
Opieki Specjalistycznej w SP ZOZ 
w Nowym Mieście nad Pilicą" w ra-
mach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Mazowiec-
kiego.

 
Inwestycja obejmowała  zakup 

sprzętu oraz aparatury wysokospecja-
listycznej na potrzeby świadczonych 
usług zdrowotnych. Ponadto zakła-
dała zakup sprzętu oraz wyposażenia 
technologicznego sterylizatorni wraz z 
towarzyszącymi pracami związanymi 
z adaptacją i remontem pomieszczeń 
oraz instalacją i uruchomieniem do-
starczonego sprzętu.

W wyniku inwestycji nastąpiło 
wzmocnienie potencjału szpitala w 
zakresie świadczeń zdrowotnych w 
ramach Ambulatoryjnej Opieki Spe-
cjalistycznej oraz Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej.

Ze środków unijnych zostały 
zakupione: 
oftalmoskop specjalistyczny 
- 1 szt.
aparat do znieczulenia 
ogólnego- 1 szt.
diatermia chirurgiczna 
(argonowa) - 1 sz
respirator - 1 szt
kardiomonitor stacjonarno
-przenośny - 2 szt.
aparat EKG - 2 szt.
tympanometr diagnostyczny 
- 1 szt
holter ciśnieniowy - 1 szt.
holter EKG - 2 szt
kardiotokograf - 2 szt.
sprzęt oraz wyposażenie
technologiczne sterylizatorni 
Wykaz sprzętu:
1. Sterylizator parowy przelotowy 

z wytwornicą pary czystej (typ A) - 1 
kpl.

2. Sterylizator parowy przelotowy 
wyposażony w wytwornicę pary czy-
stej (typ B) – 1 szt.

3. Myjnia - dezynfektor przeloto-
wa, dwudrzwiowa z wbudowaną su-
szarką –1 szt.

4. Zgrzewarka rolkowa (bez dru-
karki) – 1 szt.

5. Obcinarka z podajnikiem dwu-
poziomowym – 1 szt.

6. Pistolet do mycia i przedmuchi-
wania wąskich przekrojów – 4 szt.

7. Urządzenie do ciśnieniowego 
czyszczenia narzędzi parą wodną – 1 
szt.

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

9. Wózek do transportu materia-
łów opatrunkowych i materiałów ste-
rylnych – 1 szt.

10. Wózek do przechowywania i 
transportu papieru do pakowania – 2 
szt.

11. Inkubator testów biologicz-
nych – 1 szt.

12. Lampa z podświetlaną soczew-
ką – 1 szt.

W otwarciu sterylizatorni uczest-
niczył  zespół szpitala – lekarze, pielę-
gniarki, położne, oraz pracownicy ad-
ministracji. Dyrekcja szpitala zaprosiła 
przedstawicieli instytucji, które wspar-
ły projekt: Marszałka Województwa 
Mazowieckiego Adama Struzika, Sta-
rostę Grójeckiego Krzysztofa Ambro-
ziaka, Przewodniczącego Rady Powia-
tu Grójeckiego Janusza Karbowiaka 
wraz z przewodniczącymi komisji Sta-
łych Rady Powiatu, posła na Sejm RP 
Mirosława Maliszewskiego, Radnego 
Sejmiku Województwa Mazowiec-
kiego Leszka Przybytniaka, Prezesa 
Mazowieckiego Szpitala Specjalistycz-
nego w Radomu Tomasza Skurę oraz 
przedstawicieli firmy INFORMER-
MED -  wykonawców inwestycji.  

 W wystąpieniu Starosta podkre-
ślił, że bez sterylizatorni szpital nie 
mógł już prawidłowo funkcjonować, 
gdyż stara nie spełniała norm. Usługę 
sterylizowania narzędzi szpital zmu-
szony był zlecać innym firmom, co 
wiązało się z dodatkowymi kosztami 
dla samorządu. W tym momencie to 
nowomiejska jednostka może świad-
czyć usługi w tym zakresie. 

Starosta wraz z Przewodniczącym 
Rady Powiatu złożyli na ręce Dyrek-
tor Szpitala Barbary Gąsiorowskiej 
podziękowania dla całego persone-

lu  SPZOZ-u za trud, wysiłek 
oraz ogromne zaangażowanie 
w niesieniu pomocy pacjentom 
szpitala w czasie  pandemii ko-
ronawirusa. W tych trudnych 
okolicznościach jakie dotknęły 
SPZOZ w Nowym Mieście nad 
Pilicą  odpowiedzialne i profesjo-
nalne wykonywanie obowiązków 
przez kadrę szpitala było nieoce-
nione. Podziękowania złożone 
zostały również Marszałkowi 
Województwa Mazowieckiego 
Adamowi Struzikowi za wsparcie 
i całą pomoc finansową okazaną  
Szpitalowi w Nowym Mieście 
nad Pilicą, jak  również  za dopo-
sażenie w niezbędny sprzęt  po-
trzebny do walki z rozprzestrze-
nianiem się Sars-CoV2

Marszałek Województwa 
Mazowieckiego zaznaczył, ze 
Szpital w Nowym Mieście nad 
Pilicą był jednym z większych 
ognisk koronawirusa w powie-
cie grójeckim. Dlatego nowa 
sterylizatornia jest niezbędna w 
czasach epidemii. – „Fakt, że w 
tym szpitalu mieliśmy do czy-
nienia z zakażeniem, udowadnia 
niezbędność takiego miejsca. Do 
dyspozycji są bardzo nowocze-
sne urządzenia sterylizujące. To 
jest kolejny etap modernizacji 
tego szpitala. Placówka w No-
wym Mieście jest potrzebna i 
jest w stanie teraz poradzić sobie 
również w czasie epidemii.”  

Poświęcenia obiektu doko-
nał Ks. Dziekan Mariusz Ze-
mbrzuski.

W środę 3 czerwca  w Staro-
stwie Powiatowym w Grójcu odby-
ło się podpisanie umowy na dofi-
nasowanie dwóch odcinków drogi 
powiatowej nr 1604 W Szczęsna 
-Rożce  Dzięki środkom z budżetu 
Mazowsza zostaną wyremontowa-
ne odcinki: Uleniec-Czekaj o dłu-
gości  1820 mb oraz Czekaj-Rożce 
o długości 3350 mb . 

Samorząd Województwa Ma-
zowieckiego po raz kolejny wspie-
ra w inwestycjach drogowych 
Powiat Grójecki. Dzięki dotacji zo-
staną przebudowane odcinki drogi 
mającej  znaczenie ponadlokalne. 

Droga 1604 W łączy nie tylko 
teren gmin: Grójec, Pniewy oraz 
Belsk Duży, ale jest realnym łącz-
nikiem drogi krajowej nr 50 z dro-
gą wojewódzką nr 725

Przebudowa traktu  pozytyw-
nie wpłynie na realizację trans-
portu płodów rolnych produkowa-
nych na terenie grójecczyzny, gdyż 
w jej  sąsiedztwie znajduje się wiele 
lokalnych firm usługowych i pro-
dukcyjnych. Przyczyni się również 
do poprawy komfortu jazdy i bez-

pieczeństwa uczestników ruchu 
drogowego.

Dzięki inwestycji poprawi się 
także dostęp mieszkańców i przed-
siębiorców do  zlokalizowanych w 
tym obrębie urzędów, szkół, placó-
wek służby zdrowia, a także cen-
trów usługowych i handlowych.

Powiat Grójecki  otrzymał 
dofinansowanie w ramach „In-
strumentu wsparcia zadań waż-
nych dla równomiernego rozwoju 
Województwa Mazowieckiego”.  
Instrument jest  wsparciem dla 
gmin i powiatów na realizację 
zadań wieloletnich takich jak 
modernizacje dróg powiato-
wych i gminnych  oraz  inwesto-
wanie w  edukację oraz kulturę. 
Inwestycja będzie prowadzona w 
latach 2020-2022 . Łączny koszt 
zadania to 5 845 274,60 zł z czego 
aż 60 %   będzie pochodziło z bu-
dżetu samorządu Województwa 
Mazowieckiego. 

Pozostała kwota  będzie pocho-
dziła  z budżetów: Powiatu Grójec-
kiego, Gminy Grójec, Gminy Pnie-
wy  oraz Gminy Belsk Duży.
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W ciągu miesiąca grójeccy policjanci 
zatrzymali 31 poszukiwanych

Tylko w maju policjanci na tere-
nie powiatu grójeckiego zatrzymali 
aż 31 osób poszukiwanych. Funk-
cjonariusze codziennie podejmują 
działania w celu zatrzymywania 
osób ukrywających się przed wy-
miarem sprawiedliwości.

Wśród zatrzymanych najwięk-
szą liczbę stanowiły osoby, poszu-
kiwane w celu ustalenia miejsca 
pobytu oraz osoby, wobec których 
za popełnione przestępstwa orze-
czono prawomocne wyroki pozba-
wienia wolności. Były to również 
osoby poszukiwane listami goń-
czymi oraz nieletni, którzy uciekli 
z domów lub ośrodków wycho-
wawczych. Rekordzista ma do od-
bycia 2 lata pozbawienia  wolności.

Grójeccy policjanci na co dzień 
realizujący swoje obowiązki skru-
pulatnie podejmują się sprawdze-
nia osób, z jakimi mają do czy-
nienia. Ponadto stale prowadzą 
czynności zmierzające do zatrzy-
mywania osób ukrywających się 

przed wymiarem sprawiedliwości. 
Osoby takie w swojej przeszłości 
wielokrotnie wchodziły w konflikt 
z prawem. Skazane prawomocnym 
wyrokiem powinny odbywać kary 
pozbawienia wolności. Jednak z 
różnych powodów nie zgłosiły się 
do zakładów karnych i ukrywają 
się przed odpowiedzialnością. Gdy 
do grójeckiej komendy wpłynie 
list gończy, czy nakaz odbycia kary 
policyjni poszukiwacze rozpo-
czynają czynności zmierzające do 
ustalenia miejsca pobytu i zatrzy-
mania poszukiwanego. Czasami 
poszukiwania trwają kilka godzin 
ale zdarza się, że trwają dłużej, 
bowiem poszukiwani starają się 
ukryć miejsce swojego pobytu, w 
czym pomagają im najbliżsi i zna-
jomi. Wielokrotnie opuszczają kraj 
na wiele lat.

Zadaniami związanymi z po-
szukiwaniem osób ukrywających 
się przed wymiarem sprawiedliwo-
ści lub też osób zaginionych, w ko-
mendach powiatowych zajmują się 
specjalne zespoły funkcjonariuszy 

z wydziału kryminalnego. Jednak 
niejednokrotnie zatrzymań doko-
nują policjanci z patrolówki, ruchu 
drogowego oraz dzielnicowi.

Wizerunki osób zaginionych 
oraz poszukiwanych przez wymiar 
sprawiedliwości na terenie nasze-
go powiatu możemy znaleźć pod 
adresem:

- http://www.mazowiecka.poli-
cja.gov.pl/wgr/kryminalne/poszu-
kiwani

kom. Agnieszka Wójcik

15 czerwca 2020 rok – rozpoczynamy rekrutację 
do szkół ponadpodstawowych prowadzonych 

przez Powiat Grójecki na rok szkolny 2020/2021
 
DRODZY ABSOLWENCI
KLAS VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Przed Wami bardzo ważny moment podejmowania decyzji o wyborze dalszej 

drogi edukacyjnej. Udostępniamy do Waszej dyspozycji elektroniczny system wspo-
magania rekrutacji do klas pierwszych do liceów ogólnokształcących, techników i 
branżowych szkół I stopnia „vEdukacja – Nabór Szkoły ponadpodstawowe” firmy 
VULCAN. 

System będzie dostępny na stronie internetowej:

powiatgrojecki.edu.com.pl
Poniżej przedstawiamy  harmonogram rekrutacji do liceów ogólnokształcących, 

techników i branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2020/2021.

Drodzy Kandydaci pamiętajcie, że możecie aplikować najwyżej do 3 
szkół, ale nie ma ograniczenia, co do ilości oddziałów w tych szkołach. Ko-
lejność wyboru szkół nie ma znaczenia, lecz bardzo istotną rolę odgrywa 
to, w jakiej kolejności wybieracie oddziały. Oddział wybrany jako pierwszy, 
to oddział, do którego najbardziej chcecie się dostać. Ostatni to ten, na któ-
rym najmniej Wam zależy. Przemyślcie dobrze kolejność oddziałów oraz 
nie ograniczajcie się do jednego czy dwóch oddziałów. Wybierając więk-
szą liczbę oddziałów zwiększacie swoją szansę przyjęcia do szkoły. System 
przydzieli kandydata tylko do jednego oddziału w jednej szkole, dlatego tak 
ważne jest, aby wybór i kolejność oddziałów były naprawdę przemyślane!

Dodatkowo możecie wskazać, jakich języków obcych chcielibyście 
się uczyć, gdybyście mogli wybierać je dobrowolnie. W systemie możecie 
uszeregować języki obce i poziom nauczania zaczynając od tego, którego 
chcielibyście uczyć się najbardziej, a kończąc na tym, którego chcielibyście 
uczyć się najmniej. Informacja ta nie ma wpływu na przebieg rekrutacji, 
jednak im dokładniej określicie swoje preferencje językowe, tym większe 
macie szanse, że zostaniecie przydzieleni do najbardziej odpowiadającej 
Wam grupy.

Mamy nadzieję, że Wasza praca w systemie elektronicznego naboru bę-
dzie przebiegała bezproblemowo, a zawarte w nim informacje będą przy-
datne w podejmowaniu decyzji.

Aby ułatwić Wam wybór dalszej drogi edukacyjnej przygotowaliśmy, 
w formie elektronicznej, folder z ofertą kształcenia szkół ponadpodstawo-
wych, prowadzonych przez Powiat Grójecki.  

Folder informacyjny zawierający ofertę kształcenia na rok szkol-
ny 2020/2021 liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół 
I stopnia prowadzonych przez Powiat dostępny jest pod linkiem:

http://www.grojec.pl/powiat/zawartosc/290/

Życzymy Wam trafnych wyborów związanych z dalszą drogą edukacyjną.

Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 
udzielają bezpośrednio szkoły powiatu grójeckiego a także udostępnione są 
na stronach internetowych szkół. 

Podsumowanie działań „Prędkość”
W ramach ogólnopolskiej ak-

cji „prędkość” grójeccy policjanci 
czuwali nad bezpieczeństwem po-
dróżujących na głównych szlakach 
komunikacyjnych. W ramach ak-
cji funkcjonariusze dyscyplinowa-
li kierowców, którzy przekraczali 
dozwoloną prędkość.

  Mundurowi swoją uwagę sku-
piali głównie na tych kierowcach, 
którzy nie stosowali się do ograni-
czeń prędkości. W trakcie działań 
funkcjonariusze Wydziału Ruchu 
Drogowego skontrolowali ponad 
60 pojazdów i ujawnili 50 wykro-
czeń polegającyh na przekrocze-
niu dozwolonej prędkości, za które 
zastosowali mandaty karne oraz 
pouczenia.

Przypominamy, że prędkość 

to wciąż najpoważniejsza przyczy-
na wypadków, które niosą za sobą 
ogromne ludzkie tragedie i cierpie-
nia. Apelujemy zatem o rozważną, 
ostrożną jazdę i ostrzegamy, że 
zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami, przekroczenie prędkości w 

obszarze zabudowanym o ponad 
50 km/h skutkuje obligatoryjnym 
zatrzymaniem prawa jazdy, wy-
sokim mandatem i 10 punktami 
karnymi.

/AW
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Do wynajęcia dwupo-
kojowe mieszkanie o po-
wierzchni 42m2 z kuchnią, 
łazienką, dużym balkonem, 
strychem i piwnicą. Miesz-
kanie na 3 piętrze przy ul. 
Orzeszkowej w Grójcu. 

Od 1 lipca. 1450 zł mie-
sięcznie + opłaty liczni-
kowe + czynsz (ok.130zł). 
Kaucja 1450 zł.

Tel 509603239

MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA W GRÓJCU

Tel. 509 603 239

Areszt Śledczy w Grójcu 
wsparciem dla strażaków
Służba Więzienna re-

alizuje program produkcji 
środków ochrony osobistej 
niezbędnych w walce z epi-
demią koronawirusa. Funk-
cjonariusze Aresztu w Grójcu 
prowadzą program resocjali-
zacji, w ramach którego ska-
zani szyją maseczki ochron-
ne. Trafiły one do strażaków 
Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w 
Grójcu.

 Jednym z głównych pro-
jektów realizowanych w za-
kładach karnych i aresztach 
śledczych w ramach akcji 
#ResortSprawiedliwościPo-
maga jest produkcja mase-
czek ochronnych. Mimo, że 
w ostatnim czasie zniesione 
zostały niektóre obostrzenia 
sanitarne związane z ograni-
czeniem rozprzestrzeniania 
się choroby, nadal obowią-
zuje zasłanianie ust i nosa 
w miejscach publicznych. 
Obowiązek noszenia mase-
czek w przestrzeni otwartej 
jest szczególnie ważny, gdy 
nie ma możliwości zacho-
wania 2 metrów odległości 
od innych osób. Tym bar-
dziej, dla własnego bezpie-
czeństwa, maseczki należy 
stosować w środkach komu-
nikacji, w sklepie, banku, na 
poczcie, w kinie czy w te-
atrze, u lekarza, w kościele, 
w urzędzie. Dlatego właśnie 

projekt Ministerstwa Sprawiedli-
wości i Służby Więziennej nadal 
jest istotnym elementem zapobie-
gającym rozprzestrzenianiu się 
choroby i unieszkodliwienia źró-
deł zakażenia.

W trosce o bezpieczeństwo
Sytuacja epidemiologiczna w 

Polsce stabilizuje się. Jednak nie 
można bagatelizować zagrożeń. 
W województwie mazowieckim 
służby sanitarne nadal odnotowu-
ją jeden z wyższych wskaźników 
przyrostu zachorowań. Państwo-
wa Straż Pożarna stoi na pierwszej 
linii w walce o zdrowie i życie. Na 
terenie powiatu grójeckiego stra-
żacy zabezpieczają m.in. namiot 
medyczny przed szpitalem w 
Grójcu i Nowym Mieście, odka-
żają przestrzenie publiczne. Cały 
czas biorą udział w działaniach 
ratowniczo-gaśniczych, udzielają 
kwalifikowanej pierwszej pomocy 
poszkodowanym, narażając się na 
kontakt z niebezpiecznym wiru-

W szpitalach w Nowym 
Mieście na Pilicą i PCM Gró-
jec, zdiagnozowano wirusa 
SARS CoV-2 u dwójki pacjen-
tów. Osoby te zostały odizo-
lowane i przetransportowane 
do szpitala zakaźnego w Ra-
domiu.

W związku z powyższym, 
Starosta Grójecki apeluje do 
wszystkich mieszkańców 
oraz przebywających na te-
renie powiatu o zachowanie 
największych standardów 
bezpieczeństwa, higieny i 
profilaktyki.

Starosta rekomenduje, 
aby unikać zgromadzeń. 
Zaleca również ograniczyć 
do niezbędnego minimum 
przebywanie w miejscach 

Po blisko 3 tygodniach spadku zachorowań w naszym powiecie, 
od początku czerwca wykryte zostały kolejne przypadki COVID-19

publicznych. Jeżeli istnieje 
potrzeba wizyty w powyż-
szych miejscach, prosi o za-
chowanie bezpiecznego od-
stępu w kolejkach.

Przypomina również o 
regularnym dezynfekowaniu 

dłoni, noszeniu maseczek 
oraz stosowaniu się do zale-
ceń Ministerstwa Zdrowia i 
Głównego Inspektora Sani-
tarnego, gdyż zagrożenie za-
każenia koronawirusem jest 
nadal realne i duże.
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Do sprzedania bezawaryj-
ne auto z bardzo dobrym 
silnikiem nie wymagające 
wkładu finansowego. Auto 

garażowane.
Toyota Avensis. Rok 2008. 

Przebieg 266 000 km. Die-
sel. Kombi. Pojemność skokowa

2 000 cm3. Moc 126 KM.
Tel. 796 164 825. 

Cena: 19 800 PLN. Do negocjacji

I N F O R M A C J A

Uprzejmie informuję, że od dnia 01 czerwca 
2020 roku  w Urzędzie 

Gminy w Błędowie będzie 

GMINA
BŁĘDÓW

obowiązywał następujący rozkład czasu 
pracy:

    1/  poniedziałek      
od       7.30         do      15.30

2/  wtorek                
od    10.00          do     18.00

3/  środa                  
od       7.30         do      15.30

4/  czwartek            
od       7.30         do      15.30

5/  piątek                 
od       7.30         do      15.30

sem. Dlatego tak ważne jest, 
aby każdy ratownik biorący 
udział w akcji był właści-
wie zabezpieczony i wypo-
sażony w środki ochrony 
indywidualnej. Maseczki 
powstałe w ramach progra-
mu resocjalizacji w grójec-
kim areszcie i podległym 
mu Oddziale Zewnętrznym 
w Stawiszynie, stanowią 
dodatkowe zabezpieczenie 
strażaków podczas działań 
ratowniczych.

Nie jesteśmy obojętni
Funkcjonariusze Aresz-

tu Śledczego w Grójcu i 
Oddziału Zewnętrznego w 
Stawiszynie każdego dnia 
angażują się w realizację 
programu resocjalizacyjne-
go dla skazanych. Efektem 
końcowym przedsięwzięcia 
jest wykonanie maseczek 
ochronnych. To innowa-
cyjny projekt, który niesie 
wiele wymiernych korzyści 
zarówno dla samych skaza-
nych jak i dla całego spo-
łeczeństwa. Każdego dnia 
powstaje około 120 profe-
sjonalnych maseczek, które 
możemy przekazać podmio-
tom odpowiedzialnym za 
ochronę naszego zdrowia, 
życia i komfortu codzien-
nej egzystencji. Ogromną 
przyjemnością było więc 
spotkanie ze strażakami 
Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w 
Grójcu, którym wręczyli-
śmy 300 sztuk maseczek 
ochronnych. Dyrektor 
Aresztu Śledczego w Grójcu 
pan ppłk. Adam Piórkowski 
osobiście odwiedził siedzibę 
Komendy Straży Pożarnej w 
Grójcu. W trakcie spotkania 
z panem st. bryg. Jackiem 
Wichowskim Komendan-
tem Powiatowym PSP w 
Grójcu, przekazał wypro-
dukowane w areszcie środki 
ochrony osobistej. Maseczki 
przekazane strażakom będą 
wykorzystywane podczas 
działań ratowniczo-gaśni-
czych na terenie naszego 
powiatu. Nie jesteśmy obo-
jętni w walce z epidemią. 
Nasze działania, choć pro-
wadzone za murem, służą 
dobru formacji dbających o 
bezpieczeństwo, służą całe-
mu społeczeństwu. 

Opracowanie: 
ppor. Marek Pikulski
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29 maja podczas zdalnego po-
siedzenia Lokalnej Komisji Gran-
towej w ramach Konkursu „Działaj 
Lokalnie” 2020 organizowanego 
lokalnie przez Stowarzyszenie W.A-
.R.K.A. podjęto decyzję o przy-
znaniu dofinansowania dla 18 
projektów na aktywizację lokalnej 
społeczności wokół dobra wspólne-
go. Łączna wartość dotacji wynosi 
w tym roku 74 705 zł (w tym dotacje 
finansowe oraz usługowo-rzeczo-
we).

Gratulujemy zwycięzcom i 
dziękujemy wszystkim za złożone 
wnioski.

Fundusze na dotacje pocho-
dzą ze środków Programu “Działaj 
Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności realizowanego 
przez Akademię Rozwoju Filan-
tropii w Polsce oraz Partnerów, tj. 
Gmin: Warka, Chynów, Goszczyn, 
Jasieniec, Grójec oraz Starostwa 
Powiatowego w Grójcu, a także z 

wpłat 1% podatku i darowizn lo-
kalnych firm.

W sprawie szczegółowych wa-
runków technicznych i organiza-
cyjnych oraz w celu weryfikacji 
budżetów do otrzymanej kwoty 

dotacji skontaktujemy się 
bezpośrednio z realizatorami 
projektów.

Lista projektów na: 
stowarzyszeniewarka.pl
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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 
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kość) x 50,6 mm  CENA JEDNEGO MODU-
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zł netto,  -  pozostałe strony  - 35 zł netto 
MOŻLIWE RABATY  - 3 wydania - 15%, 6 
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......................................................................................... 
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Kącik malucha

Podczas jednego z trenin-
gów wręczyliśmy każdemu 
zawodnikowi piłkę nożną 
z okazji wczorajszego Dnia 
Dziecka. Jeszcze raz wszyst-
ko co najlepsze! 

W minionym tygodniu 
piłkarze otrzymali również 
nowe stroje.

Zapraszamy do treningów 
w Akademii Sportu GA-
LAKTIKOS. 

Zapisy: 504-198-135

Akademia Sportu Galaktikos
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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/

Sprzedam karuzelę 
Tiny Love 

doczepianą do łóżeczka, z 
muzyką poważną i odgłosami 

natury, pilotem. 
Stan bardzo dobry. 

Cena 50 zł. 

Tel. 509603239

NADZORY BUDOWLANE

Inspektor 
nadzoru 
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