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330 tys. zł wsparcia na przebudowę 
kolejnych dwóch dróg powiatowych

W piątek 26 czerwca w 
Żyrardowie odbyło się pod-
pisanie umów na dofinan-
sowanie remontów dwóch 
dróg powiatowych: 

- nr 1675W Wola Chy-
nowska-Podgórzyce na od-
cinku przez miejscowość 
Widok o długości 820 mb. 
Koszt całej inwestycji to 
500 tys. zł. Dofinansowa-
nie z budżetu wojewódz-
twa mazowieckiego wynosi 
200 tys. zł. Powiat Grójecki 
oraz Gmina Chynów prze-
każą na realizację zadania 
po 150 tys. zł.

- nr 1682W Antoniów-
ka-Stara Warka na odcinku 
w miejscowościach Graży-

na-Stara Warka o długości 1050 
mb. Koszt całej inwestycji 500 tys. 
zł. Dofinansowanie z budżetu wo-
jewództwa mazowieckiego wynosi 
130 tys. zł. Powiat Grójecki oraz 

Gmina Warka przekażą na realiza-
cję zadania po 185 tys. zł.

LAPTOPY dla błędowskich szkół
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Wyniki pierwszej tury wyborów 
prezydenckich w powiecie grójeckim (za PKW)

Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa 
ws. wypłaty odszkodowań z tytułu klęsk 

żywiołowych za 2019r. 
 Związek Sadowników RP wystoso-

wał do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
kilka pism w sprawie zaległości wynikają-
cych z braku wypłat odszkodowań z tytu-
łu wystąpienia wiosennych przymrozków 
i suszy w 2019r.

Poniżej prezentujemy uzyskaną od-
powiedź oraz przedmiotowe pisma:

W związku z pismem znak ZSRP/
ZG/03/04/20 oraz ZSRP/ZG/06/05/20 
w sprawie m.in. wypłaty producentom 

rolnym pomocy w związku z wystąpie-
niem w 2019 r. przymrozków wiosen-
nych i suszy – uprzejmie Pana Prezesa 
informuję, że zgodnie z danymi Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa wg stanu na dzień 31 marca 2020 r. 
rozpatrzone zostały 135.182 wnioski o 
udzielenie pomocy w formie dotacji w 
związku z wystąpieniem w 2019 r. suszy, 
huraganu, gradu, deszczu nawalnego, 
przymrozków wiosennych lub powodzi, 
w rozumieniu przepisów o ubezpiecze-
niach upraw rolnych i zwierząt gospo-
darskich, o której mowa, o której mowa 
w § 13v rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i sposobów re-
alizacji niektórych zadań Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
(Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) na kwotę 
952.318,6 tys. zł. Jednocześnie uprzejmie 
informuję, że uwzględniając przeznacze-
nie dodatkowych środków na pomoc dla 
producentów rolnych, w których gospo-
darstwach rolnych szkody w uprawach 
rolnych spowodowane wystąpieniem w 
2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu 
nawalnego, przymrozków wiosennych 
lub powodzi, w rozumieniu przepisów o 
ubezpieczeniach upraw rolnych i zwie-
rząt gospodarskich, planuje się, że w 
najbliższych dniach pomoc otrzymają 
wszyscy producenci, w których gospo-
darstwach rolnych szkody spowodowane 
wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, 
gradu, deszczu nawalnego, przymroz-
ków wiosennych lub powodzi wynoszą 
powyżej 30% średniej rocznej produkcji 
rolnej oraz pomoc w formie de minimis 
do wyczerpania krajowego limitu tej po-
mocy w 2020 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
podejmuje działania mające na celu jed-
norazowe zwiększenie w bieżącym roku 
limitu krajowego pomocy de minimis w 
rolnictwie dla Polski o kwotę 100 mln 
euro. W przypadku zgody Komisji Eu-
ropejskiej na jednorazowe zwiększenie 

w bieżącym roku limitu krajowego 
pomocy de minimis w rolnictwie 
dla Polski o kwotę 100 mln euro 
wypłata pomocy w tej formie na-
stąpi niezwłocznie po otrzymaniu 
zgody.

Odnosząc się natomiast do 
kwestii realizacji płatności bez-
pośrednich należy podkreślić, 
że zgodnie z przepisami unijny-
mi wsparcie to zasadniczo wy-
płacane jest od 1 grudnia roku 
złożenia wniosku do 30 czerwca 
następnego roku kalendarzowe-
go. Na wypadek spraw wymaga-
jących przeprowadzenia bardziej 
skomplikowanego postępowania 
wyjaśniającego przepisy Unii Eu-
ropejskiej przewidują możliwość 
wypłaty płatności bezpośrednich 
także w późniejszym terminie. 
W przypadku Polski w ostatnich 
latach nastąpiło znaczne przyspie-
szenie w przekazywaniu rolnikom 
środków z tego tytułu: zaliczki do 
70% (wypłacane od połowy paź-
dziernika do końca listopada roku 
złożenia wniosku) oraz szybsze 
tempo wypłat. Również w 2020 
r., pomimo wystąpienia epidemii 
COVID-19 i wynikłych z tego 
trudności, Agencja Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa 
dokłada wszelkich starań, aby 
płatności bezpośrednie, a także 
płatności obszarowe PROW, były 
wypłacane rolnikom bez zbędnej 
zwłoki. Według stanu na dzień 4 
kwietnia 2020 r. w ramach płatno-
ści bezpośrednich za 2019 r. wy-
płacono ogółem ok. 14,37 mld zł, 
natomiast według stanu na dzień 
22 czerwca 2020 r. wypłacono 
ogółem 14,97 mld zł.

Z poważaniem
Ryszard Kamiński

Podsekretarz Stanu
źródło: polskiesadownictwo.pl
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Sobotnia nawał-
nica mocno dotknęła 
plantacje na terenie 
powiatu grójeckiego. 
Padał ulewny deszcz 
i grad. 

Zdjęcia nadesła-
ne przez mieszkańca 
gminy Grójec.

 Deszcz 
i grad
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W piątek 26 czerwca w Ży-
rardowie odbyło się podpisanie 
umów na dofinansowanie remon-
tów dwóch dróg powiatowych: 

- nr 1675W Wola Chynow-
ska-Podgórzyce na odcinku 
przez miejscowość Widok o 
długości 820 mb. Koszt całej in-
westycji to 500 tys. zł. Dofinan-
sowanie z budżetu województwa 
mazowieckiego wynosi 200 tys. 
zł. Powiat Grójecki oraz Gmina 
Chynów przekażą na realizację 
zadania po 150 tys. zł.

- nr 1682W Antoniówka-Sta-
ra Warka na odcinku w miejsco-
wościach Grażyna-Stara Warka 
o długości 1050 mb. Koszt całej 
inwestycji 500 tys. zł. Dofinan-
sowanie z budżetu województwa 
mazowieckiego wynosi 130 tys. 
zł. Powiat Grójecki oraz Gmina 

Dotacja od Samorządu 
Województwa Mazowieckie-
go dla placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat 
Grójecki

W piątek 26 czerwca 2020 roku 
Starosta Krzysztof Ambroziak 
wraz z Wicestarostą Jolantą Sitarek 
i Skarbnikiem Powiatu Witoldem 
Kępką podpisali z Wicemarszał-
kiem Województwa Mazowieckie-
go Rafałem Rajkowskim umowę w 
ramach projektu pn. „Mazowiecki 
program przygotowania szkół, na-
uczycieli i uczniów do nauczania 
zdalnego”.  

W świetle pandemii koronawi-

330 tys. zł wsparcia na przebudowę 
kolejnych dwóch dróg powiatowych

Warka przekażą na realizację za-
dania po 185 tys. zł.

Na terenie powiatu jest wiele 
dróg zniszczonych, na które na 
bieżąco występujemy o środki 
zewnętrzne i co roku otrzymu-
jemy wsparcie od Marszałka 
Województwa Mazowieckiego 
Adama Struzika – podkreśla 
starosta Krzysztof Ambroziak.

W piątkowym uroczystym 
podpisywaniu umów wzię-
li udział przedstawiciele sa-
morządów z terenu Powiatu 
Grójeckiego,  Wicemarszałek 
Województwa Mazowieckiego 
Rafał Rajkowski, Radny Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego 
Leszek Przybytniak oraz dyrek-
torzy departamentów Urzędu 
Marszałkowskiego w Warszawie.

Dotacja od Samorządu Województwa Mazowieckiego 
dla placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Grójecki

rusa SARS-coV-2 i innych ewentual-
nych przyszłych zdarzeń uniemoż-
liwiających prowadzenie nauczania 
stacjonarnego konieczne jest wspar-
cie placówek oświatowych w sprzęt 
oraz kompetencje niezbędne do pro-
wadzenia zdalnego nauczania na wy-
sokim poziome – komentuje starosta 
Krzysztof Ambroziak.

Dzięki tym środkom możliwe 
będzie zakupienie nowego sprzętu 
komputerowego niezbędnego do na-
uczania zdalnego, co jeszcze lepiej 
przygotuje powiatowe placówki szkol-
ne do prowadzenia zajęć i podniesie 
poziom nauczania na odległość.
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W dniu 18.06.2020 r. odbył 
się konkurs z przedsiębiorczości, 
a tym samym zakończenie  V edy-
cji Akademii Przedsiębiorczości 
WE SGGW. W tegorocznej edy-
cji uczestniczyli uczniowie z 25 
szkół.  Akademię ukończyło 183 
uczniów, a tytuł finalisty uzyskało 
28 uczniów Akademii. 

W II etapie Akademii 
Przedsiębiorczości WE SGGW 
V edycji laureatami zostało 10 
uczniów. 

Zespół Szkół im. Wincen-
tego Witosa w Jasieńcu, w tym 
roku, reprezentował uczeń klasy 
III Technikum Handlowego Ja-
kub Nankiewicz, który znalazł 
się pośród 10 najlepszych.

Na finiszu rywalizowali 
uczniowie z warszawskich LO i 
LE oraz z LO w Radzanowie. 

Laureaci otrzymali indeks 
na Wydział Ekonomiczny do 
wykorzystania w roku matury 
na jednym z pięciu kierunków: 
ekonomii, finansach i rachunko-
wości, logistyce, zarządzaniu lub 
turystyce i rekreacji. 

V edycja Akademii, w związ-
ku z zagrożeniem epidemiolo-
gicznym, odbyła się zdalnie na 
platformie Moodle. Przygoto-
wując się do konkursu, repre-
zentujący naszą szkołę zespół, 
składający się z 18 uzdolnio-
nych ekonomicznie członków 
Szkolnego Koła Ekonomiczne-
go, uczestniczył w pięciu wy-
kładach o następującej tematy-
ce: “Biznesplan jako narzędzie 
wspomagające decyzje”,  “Role 
i umiejętności menedżerskie”,  
“Funkcjonowanie systemów lo-
gistycznych w przedsiębiorstwie”, 
„Handel międzynarodowy” oraz 
„Korporacje transnarodowe we 
współczesnej gospodarce świa-
towej”. Wykłady zdalnie przepro-
wadzili dla uczniów  wykładow-
cy WN SGGW. Nasza szkoła od 
lat współpracuje z tą renomo-
waną uczelnią, mając na uwadze 

Podobnie jak w uczniowie w ca-
łej Polsce, osadzeni kształcący się w 
przywięziennych placówkach edu-
kacyjnych, w czerwcu przystępują 
do egzaminów kończących kolejny 
etap nauki. Dziś odbył się egzamin 
pisemny w Oddziale Zewnętrznym 
w Stawiszynie. 

Szkoły w jednostkach peniten-
cjarnych 

Przy zakładach karnych funk-
cjonuje 18 Centrów Kształcenia 
Ustawicznego, które działają  na 
terenie 20 jednostek penitencjar-
nych. Ukształtowana sieć szkół 
przywięziennych zapewnia moż-
liwość kształcenia, zarówno ska-
zanym nieletnim, którzy objęci są 
nauczaniem obowiązkowym, jak 
i tym, którzy z własnej inicjaty-
wy ubiegają się o podjęcie nauki. 
Służba Więzienna kształcenie ska-
zanych organizuje na określonych 
prawem poziomach edukacyjnych, 
tj. podstawowym, średnim, police-
alnym oraz prowadzone są kwali-
fikacyjne kursy zawodowe. Centra 
Kształcenia Ustawicznego są pla-
cówkami publicznymi i realizują 
takie same podstawy programowe 
oraz programy nauczania jak szko-
ły „wolnościowe". Jednym z nich 
jest CKU działające w Areszcie 
Śledczym w Warszawie-Białołęce, 
które realizuje w swojej filii w Od-
dziale Zewnętrznym w Stawiszy-
nie kwalifikacyjny kurs zawodowy 
stolarza. 

Edukacja elementem resocjali-
zacji

Analizując proces niedosto-
sowania społecznego osób skaza-
nych na karę pozbawienia wolno-
ści, jednym z bardzo widocznych 
symptomów wykolejenia jest za-
chwianie procesu edukacji: liczne 
niepowodzenia szkolne, absencja 
szkolna, a nawet porzucenie nauki 
już na poziomie szkoły podsta-
wowej czy też gimnazjalnej. Ist-
nieje zatem wysoce uzasadniona 
potrzeba prowadzenia nauczania 
wśród osób skazanych. Wynika 
ona z kilku przesłanek. Po pierw-
sze, wielu skazanych nie posiada 
nawet wykształcenia podstawowe-
go, co zamyka im drogę do zdo-
bycia w przyszłości odpowiednie-
go zawodu. Po drugie, zdobycie i 
uzupełnienie wykształcenia daje 
duże szanse na skuteczną readap-
tację społeczną. Po trzecie, nauka 
poprzez organizację czasu skaza-
nym zmniejsza efekt prizonizacji. 
Inaczej mówiąc brak odpowied-
niego wykształcenia i posiadania 
konkretnego zawodu w dużym 

INDEKS NA SGGW DLA 
UCZNIA ZESPOŁU SZKÓŁ 

W JASIEŃCU

wszechstronny rozwój naszej młodzie-
ży, m.in. WN SGGW objął patronatem 
merytorycznym Międzyszkolną Olim-
piadę Wiedzy o Gospodarce i Przedsię-
biorczości dla uczniów powiatu grójec-
kiego, której już od 11 lat, inicjatorem  
i gospodarzem jest Zespół  Szkół w 
Jasieńcu. 

W tym roku szczęście uśmiechnęło 
się do Jakuba, nie zapominając oczy-
wiście o pracy włożonej przez niego w 
to osiągnięcie. Złożyło się idealnie, po-
nieważ Kuba za rok, po zdanej matu-
rze, planował rozpocząć studia właśnie 
na WE SGGW na kierunku logistyka. 
Wymarzony indeks czeka na niego!

Należy wierzyć w swoje możliwo-
ści, nie bać się wszelkich wyzwań. To 
klucz do sukcesu! Niepewność należy 
zostawić za sobą i otwarcie patrzeć w 
przyszłość.

„Jestem zadowolony, że wybrałem 
Zespół Szkół w Jasieńcu, jako dalszy 
etap edukacji po skończonym gimna-
zjum. Tutaj, dzięki bogatej ofercie edu-
kacyjnej i zaangażowaniu nauczycieli 
mogę realizować swoje pasje i zdoby-
wać cenne nagrody i stypendium. Je-
stem dumny, że Nasza Szkoła znalazła 
się wśród najlepszych ”- ciepło o szkole 
mówi Kuba.

Nasza szkoła daje uczniom wiele 
możliwości poszerzania wiedzy, rozwi-
jania swoich zainteresowań oraz stwa-
rza okazje do sprawdzenia własnych sił 
w konkursach, olimpiadach, zawodach 
organizowanych w szkole, regionie a 
nawet na terenie kraju.  

Za rok planujemy również uczest-
niczyć już w VI edycji Akademii Przed-
siębiorczości gdyż, jak stwierdziła pani 
dr inż. Elżbieta Kacperska - koordy-
nator AP oraz Pełnomocnik Dziekana 
ds. Promocji i Współpracy ze Szkoła-
mi Średnimi, dziękując dyrekcji naszej 
szkoły za współpracę, jesteśmy placów-
ką, która od pierwszej edycji Akademii 
współtworzy ją i osiąga w niej najwyż-
sze laury, bo to już trzeci indeks.

Opiekun Szkolnego 
Koła Ekonomicznego 

 mgr Renata Zwolińska

Szkoła za kratkami – egzamin zawodowy
stopniu pozbawia człowieka moż-
liwości zdobycia i utrzymania pra-
cy, a co się z tym wiąże – również 
środków na swoje utrzymanie. 
Dużą szansą dla tej specyficznej 
grupy społecznej są kwalifikacyjne 
kursy zawodowe, które stanowią 
nową pozaszkolną formę kształ-
cenia ustawicznego. Umożliwiają 
one bowiem w dość krótkim czasie 
uzyskanie lub uzupełnienie kwa-
lifikacji w danym zawodzie oraz 
przystąpienie i pozytywne zalicze-
nie egzaminu końcowego.

Zdalne nauczanie w okresie epi-
demii

Bieżący rok szkolny był specy-
ficzny w całej branży edukacyjnej. 
W związku z pandemią koronawi-
rusa, w Oddziale Zewnętrznym w 
Stawiszynie również wstrzymano 
proces dydaktyczny realizowany w 
ławach szkolnych. Osadzeni w Sta-
wiszynie podobnie jak inni ucznio-
wie, kształcili się na odległość, w 
trybie zdalnym z wykorzystaniem 
elektronicznych środków komuni-
kacji. Skazani, dzięki wsparciu ze 
strony nauczycieli, wychowawców 
i kadry penitencjarnej, ukończy-
li z wynikiem pozytywnym kurs 
zawodowy stolarza. Dzięki temu 
wszyscy mieli szanse przystąpić do 
egzaminu państwowego.   

Egzamin pod ścisłym nadzorem
Pierwsze egzaminy kończące 

rok szkolny 2019/2020 dla słu-
chaczy kwalifikacyjnego kursu 
zawodowego stolarza w Oddzia-
le Zewnętrznym w Stawiszynie, 
potwierdzające kwalifikacje za-
wodowe, odbyły się 23 czerwca 
2020. Egzamin obejmował część 
teoretyczną. Prowadzony był pod 
nadzorem Centralnej Komisji Eg-
zaminacyjnej. W trakcie egzaminu 
zastosowano wszystkie elementy 
reżimu sanitarnego. Duża hala 
gimnastyczna, która została wy-
korzystana do przeprowadzenia 
egzaminów, umożliwiła zachowa-
nie wymaganego odstępu. Każ-
dy egzaminowany posługiwał się 
swoimi przyborami do pisania. Do 
egzaminu przystąpiło aż 20 ska-
zanych. Wszyscy byli w dobrym 
nastroju, choć niektórzy przy-
znawali, że trochę się denerwują. 
Każdy losował swoje miejsce. Po 
zajęciu wszystkich miejsc, nastą-
piło oczekiwanie na otwarcie ar-
kuszy egzaminacyjnych. A potem? 
Jak mówili skazani po opuszczeniu 
sali egzaminacyjnej - to była długa 
godzina testu.

Dotychczasowe egzaminy za-
wodowe potwierdziły dobre przy-
gotowanie słuchaczy kończących 

naukę na kwalifikacyjnych kursach 
zawodowych. Miejmy nadzieję, że 
również w tym wyjątkowym ze 
względu na pandemię roku szkol-
nym, poziom wiedzy był wysoki 
i pozwoli na przystąpienie do ko-
lejnych egzaminów. Dalsza część 
egzaminów przewiduje sprawdze-
nie wiedzy praktycznej niezbędnej 
do wykonywania zawodu stolarza. 
Osadzonych kończących naukę w 
CKU przy Oddziale Zewnętrznym 
w Stawiszynie czeka zatem jeszcze 
jedna tura do uzyskania dyplomu 
potwierdzającego nabyte umie-
jętności zawodowe. Ważne jest, 
że otrzymane świadectwo ukoń-
czenia szkoły lub zaświadczenie 
o ukończeniu kwalifikacyjnego 
kursu zawodowego nie zawierają 
informacji o tym, że zostały uzy-
skane w czasie wykonywania kary 
pozbawienia wolności. Kolejną 
ciekawostką jest również to, że do 
kolejnego etapu egzaminowania 
przystąpi mniejsza grupa skaza-
nych. Niektórzy z nich opuszczają 
już jednostkę penitencjarną. Mimo 
to, postanowili dokończyć proces 
edukacji i przystąpią do egzaminu 
praktycznego „z wolności", na co 
pozwalają obowiązujące przepisy.  

Non scholae, sed vitae discimus
Nie uczymy się dla szkoły, ale 

dla życia. Celem zdobywania wie-
dzy nie jest zadowolenie nauczy-
ciela czy wychowawcy penitencjar-
nego, ale zaspokojenie potrzeby 
życiowej. Dlatego właśnie naucza-
nie skazanych, a w szczególności 
przygotowanie ich do podjęcia 
pracy zawodowej po odbyciu kary, 
jest jednym z podstawowych ele-
mentów oddziaływań penitencjar-
nych. Wysoki poziom kształcenia, 
dbałość o wysoką jakość szkolenia 
praktycznego, są traktowane prio-
rytetowo w realizowanych progra-
mach Służby Więziennej.

ppor. Marek Pikulski 
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W piątek 26 czerwca Wójt Wła-
dysław Piątkowski oraz skarbnik 
Hanna Grotek wzięli udział w uro-
czystym podpisaniu umów w Dele-
gaturze Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego w 
Żyrardowie. 

Podpisano aż osiem umów na 
dotacje ze środków Mazowsza. W 
ramach programu na „Budowę i 
renowację zbiorników wodnych 
służących małej retencji” belski sa-
morząd uzyskał dofinansowanie w 
kwocie 391 000,00 zł na „Renowa-
cję stawów oraz rowu melioracyj-
nego na terenie zabytkowego par-

Podpisanie umów

ku podworskiego w miejscowości 
Oczesały”. W ramach programu 
„Budowa i modernizacja dróg do-
jazdowych do gruntów rolnych” 
dofinasowana zostanie przebudo-
wa drogi Lewiczyn – Zaborówek 
w kwocie 175  000,00 zł. W ra-
mach „Mazowieckiego programu 
przygotowania szkół, nauczycieli i 
uczniów do nauczania zdalnego” w 
całości zostanie sfinansowany pro-
jekt „Innowacyjna pracownia języ-
kowa w PSP im. Romualda Trau-
gutta w Łęczeszycach”. Tu za kwotę 
64  000,00zł zakupione zostaną 
laptopy, tablety, monitor interak-

tywny, słuchawki i kamerki 
do wideokonferencji. 

Dofinansowanie w ra-
mach „Mazowieckiego In-
strumentu Aktywizacji So-
łectw MAZOWSZE 2020” 
otrzyma pięć inwestycji w 
sołectwach Gminy Belsk 
Duży. Aktywne sołectwa z 
naszej gminy na realizację 
projektów służących lokal-
nej społeczności otrzymają 
dofinansowanie w wysokości 
50  000,00zł. Środki te będą 
przeznaczone na: budowę 
placu zabaw przy strażni-
cy OSP Wola Łęczeszycka, 
budowę altany rekreacyjnej 
przy boisku sołeckim w Bo-
rutach, budowę siłowni ple-
nerowej przy stawie wiejskim 
w Anielinie, budowę altany 
rekreacyjnej przy strażnicy 
OSP Wólka Łęczeszycka oraz 
zakup wyposażenia świetlicy 
wiejskiej w Woli Starowiej-
skiej.

Urząd Gminy Belsk Duży
Emilia Tomasiak

Wójt Władysław Piątkowski uhonoro-
wał młodych sportowców 

W hali sportowej Gminnego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Belsku Dużym 
odbyło się uroczyste wręczenie nagród w 
I edycji Turnieju Unihokeja Arno Cup.  
 
Puchary i medale wręczał przedstawicie-
lom wszystkich drużyn Wójt Władysław 
Piątkowski oraz wicedyrektor PSP im. Jana 
Pawła II w Belsku Dużym Ewa Szewczyk. 
Mimo wcześniej zakończonych rozgrywek, 
każda z drużyn rozegrała piętnaście me-
czy, podczas których padło 121 bramek.  
 
W turnieju międzygminnym wzięło udział 
sześć drużyn, wśród których najlepsi oka-
zali się zawodnicy z Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Stromcu. Kolejne miejsca zajęli 
zespół Uczniowskiego Klubu Sportowego z 
Goszczyna i Publicznej Szkoły Podstawo-
wej z Lesznowoli. Poza podium uplasowały 
się drużyny z Publicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Grójcu, Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Przybyszewie i Gminnego 
Uczniowskiego Klubu Sportowego w Bel-

Wręczenie pucharów i medali w Arno Cup 2020

sku Dużym. 
Wójt Władysław Piątkowski gratulo-

wał wszystkim zawodnikom i ich trenerom 
sportowej postawy i życzył kolejnych suk-
cesów sportowych. Dodał także, aby sport 
traktowali też jako wspaniały sposób spę-
dzania czasu. Podziękował też współorga-
nizatorom kierownikowi GOSiR Markowi 

Szewczykowi oraz Tomaszowi We-
sołowskiemu z GUKS, a także firmie 
Arno S.A. za zaangażowanie w orga-
nizację całego turnieju. 

Urząd Gminy Belsk Duży
Emilia Tomasiak
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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

GMINA
BŁĘDÓW

LAPTOPY dla 
błędowskich 

szkół
W czasie roboczego spotkania 

z dyrektorami szkół, Wójt Gminy 
Mirosław Jakubczak przekazał kom-
putery zakupione w ramach projek-
tu grantowego pn. „Zdalna szkoła 
– wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej w systemie kształcenia 
zdalnego” ze środków Ministerstwa 
Cyfryzacji.

Sprzęt w ilości 18 szt. notebo-
oków z oprogramowaniem o warto-
ści 59 107,15 zł został przeznaczony 
do zdalnej nauki i pracy uczniów i 
nauczycieli w szkołach podstawo-
wych w Błędowie, Gołoszach, Lipiu 
i Wilkowie.

Posiłek 
w szkole 
i w domu
Mazowiecki Kurator Oświaty, 

działając na podstawie Porozu-
mienia z dnia 7 marca 2019 roku z 
Wojewodą Mazowieckim, podjął 
decyzję o  udzieleniu wsparcia fi-
nansowego organom prowadzącym, 
wskazując szkoły, które zostaną ob-

Uzyskane w ramach re-
alizacji zadania OSP-2020 z 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckie-
go środki ochronne do prze-
ciwdziałania COVID-19, Wójt 
Gminy Mirosław Jakubczak 
przekazał jednostkom funk-
cjonującym w KSRG (OSP 
Błędów i Lipie).

Jednostki te  
łącznie otrzymały:

300 szt. maseczek jedno-
razowych,

30 szt. kombinezonów 
jednorazowych,

800 par rękawic jednora-
zowych,

8 kpl. ubrań specjalnych 
(komplet oznacza ubranie 
specjalne lekkie oraz hełm 
lekki z przyłbicą i goglami),

40 szt. worków na odpa-
dy (120 l.),

20 l. płynu dezynfekcyj-
nego.

Łączna wartość 
darowizny to 27 608,88 zł.

INFORMACJE 
OŚWIATOWE

jęte wsparciem finansowym, wraz z wyso-
kością tego wsparcia.

Wśród  szkół objętych wsparciem zna-
lazła się Publiczna Szkoła Podstawowa im. 
ks. Mariana Panka w Wilkowie. Wartość 
dofinansowania wynosi 64.000 zł, wkład 
własny Gminy – 16.000 zł. Środki w kwocie 
80.000 zł zostaną przeznaczone na zakup 
wyposażenia do stołówki szkolnej.

Zdalna 
Szkoła Plus
 
Gmina Błędów znajduje się na  liście 

wniosków Grantowych wybranych do  do-
finansowania w  ramach Programu Ope-
racyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś 
Priorytetowa I Powszechny dostęp do szyb-
kiego Internetu, Działanie 1.1 „Wyelimino-
wanie terytorialnych różnic w  możliwości 
dostępu do  szerokopasmowego Internetu 
o wysokich przepustowościach” – Program 
Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej. 

Projekt obejmuje zakup 16  szt. lapto-
pów wraz z oprogramowaniem. Wysokość 
dofinansowania w ramach Programu Zdal-
na Szkoła + wynosi 54 996,00 zł.

DAROWIZNA COVID-19
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Prawie 70 ton środków ochrony 
osobistej zapakowali, przewieźli i 
rozpakowali żołnierze 6 Mazowiec-
kiej Brygady Obrony Terytorialnej 
w niedzielne popołudnie. Całe za-
danie wykonali w kilka godzin.

Bardzo duże przedsięwzięcie 
logistyczne zostało zaplanowane, a 
następnie wdrożone w życie przez 
żołnierzy 6MBOT w kilkanaście 
godzin od otrzymania wniosku o 
wsparcie. O pomoc w dowiezieniu 
środków ochrony indywidualnej - 
płynów do dezynfekcji, przyłbic, 
maseczek i rękawiczek zwróciło 
się do dowódcy 6 mazowieckiej 
brygady Wojewódzkie Centrum 
Zarządzania Kryzysowego Mazo-
wieckiego Urządu Wojewódzkie-
go.

W działaniach jednocześnie 
brało udział 55 żołnierzy i 19 po-
jazdów ciężarowo-terenowych z 61 
blp w Grójcu, 62 blp w Radomiu, 
64 blp w Płocku i 65 blp w Pomie-
chówku. W osiem godzin załado-
wali, przewieźli i rozpakowali 115 
palet, które trafiły do wszystkich 
powiatów stałego rejonu odpowie-
dzialności 6 brygady. Łącznie pra-
wie 70 ton środków, które wyko-
rzystają lokalne samorządy całego 
południowego Mazowsza. Żołnie-
rze dostarczyli niezbędne środki 
ochrony do powiatów: garwoliń-
skiego, grójeckiego, piaseczyń-

W kilka godzin dotarli do wszystkich powiatów

skiego, otwockiego, radomskiego, 
szydłowieckiego, zwoleńskiego, 
białobrzeskiego, lipskiego, przysu-
skiego, kozienickiego, płockiego, 
sierpeckiego, gostynińskiego, so-
chaczewskiego, pruszkowskiego, 
Warszawy Zachodniej, żyrardow-
skiego oraz nowodworskiego.

- W czasie pandemii wspiera-
nie przez WOT funkcjonowania 
samorządów terytorialnych, stało 
się istotną linią w walce z wirusem 

Covid-19. Wypracowaliśmy 
modele współpracy, które 
jesteśmy w stanie wdrożyć 
niemal natychmiast, tak jak 
miało to miejsce w ten week-
end - informuje szer. Marlena 
Rosłaniec, Rzecznik Praso-
wy 6 Mazowieckiej Brygady 
Obrony Terytorialnej.

6 Mazowiecka 
Brygada Obrony 

Terytorialnej

Bezpieczne 
wakacje 2020

Wakacje kojarzą nam się z wypoczyn-
kiem i beztroską, ale pozostaje jeszcze 
kwestia dojazdu na wymarzony urlop, a co 
za tym idzie kilka godzin w samochodzie, 
często w korku. Jak przetrwać, żeby bez-
piecznie dojechać do miejsca docelowego? 
O czym należy pamiętać?

W miejscowościach turystycznych 
i na drogach dojazdowych do tych miej-
scowości z pewnością ruch będzie więk-
szy, a jak większy ruch to możliwe są także 
utrudnienia. Przy wlotach

do miejscowości mogą tworzyć się 
korki, niestety w takich sytuacjach czę-
sto brakuje nam cierpliwości i mamy do 
czynienia z agresją wśród kierowców. Em-
patia i wzajemny szacunek powinien nam 
towarzyszyć również na drodze.

Pamiętajmy również o tym, że ważne 
jest właściwe przygotowanie się do podró-
ży.

Wybierając się na wakacje dbamy o 
każdy najdrobniejszy szczegół. Miejsce 
skrupulatnie wybrane, z dużym wyprze-
dzeniem, walizki wypełnione ubrania-
mi na każdą pogodę, gadżety umilające 
podróż i pobyt spakowane, auto zatan-
kowane, pogoda w miejscu docelowym 
sprawdzona, nawigacja ustawiona i w 
drogę. Czy z takim samym zaangażowa-
niem dbamy o bezpieczeństwo w podró-
ży? Czy pamiętamy o tym, aby sprawdzić 
odpowiednio wcześniej stan techniczny 
naszego samochodu? Czy walizki pełne 
skrupulatnie wybieranych ubrań zostały 
odpowiednio zabezpieczone? Czy gadżety 
umilające podróż nie stworzą zagrożenia 
dla nas i pasażerów? Czy pamiętamy o 
sprawdzeniu warunków drogowych oraz 
pogodowych? A co z wypoczynkiem 
kierowcy? Nie zapominajmy w ferworze 

wakacyjnych przygotowań o bezpieczeń-
stwie swoim i swoich bliskich.

BEZPIECZNA, BEZSTRESOWA 
PODRÓŻ JEST DOBRYM POCZĄT-
KIEM UDANEGO WYPOCZYNKU.

KIEROWCO! PRZED WYRUSZE-
NIEM W PODRÓŻ:

- sprawdź stan techniczny swojego 
auta i usuń ewentualne usterki,

- dobrze wypocznij, aby Twój stan 
psychofizyczny, pozwalał na maksymalną 
koncentrację i szybką reakcję na sytuacje 
na drodze.

W CZASIE JAZDY:

- przestrzegaj przepisów ruchu dro-
gowego,

- stosuj się do ograniczeń prędkości,

- dostosuj prędkość do warunków pa-
nujących na drodze,

- dbaj o bezpieczeństwo pasażerów, w 
szczególności dzieci.

WYKONUJĄC TRANSPORT ZBIO-
ROWY:

- zadbaj o właściwy stan techniczny 
autobusu przewożącego dzieci i młodzież 
do miejsc zimowego wypoczynku,

- właściwe wyposażenie,

- stan psychofizyczny kierowcy.

KPP Grójec
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Kino wraca po długiej przerwie!
Z przyjemnością możemy oznaj-

mić, że nasze lokalne Kino wraca po 
długiej przerwie! Od 10 lipca co week-
end będzie można zobaczyć tegorocz-
ne hity - w pierwszej kolejności tytuły, 
które zostały w marcu nieoczekiwanie 
odwołane przez rządową kwarantan-
nę. Nie obejdzie się jednakże bez 
ograniczeń.

10 - 12 Lipca (piątek - niedziela)
14:00 Sonic, 
szybki jak błyskawica
18:00 Bad Boy

SONIC, SZYBKI JAK BŁYSKA-
WICA

Aktorska komedia przygodowa, 
oparta na przebojowej grze wideo 
(franczyza Sega), której akcja skupia 
się na pewnym siebie, nieco bezczel-
nym niebieskim jeżu. Na ekranie 
zobaczymy (głównie złe) przygody 
Sonika z całym skomplikowaniem 
życia na Ziemi, które właśnie zaczy-
na wieść u boku swego nowo pozna-
nego przyjaciela – człowieka – Toma 
Wachowskiego (James Marsden). 
Sonic i Tom łączą siły, by powstrzy-
mać działania dr. Robotnika (Jim 
Carrey), który pragnie schwytać jeża 
i użyć jego niezwykłych mocy, by 
przejąć kontrolę nad światem.

BAD BOY
Kiedy w grę wchodzi kobieta, 

nawet więzy krwi przestają mieć 
jakiekolwiek znaczenie. Przekona-
ją się o tym dwaj bracia, których 
ścieżki życiowe rozeszły się dawno 
temu. Starszy Piotr (Maciej Stuhr) 
został policjantem, dla młodszego 
Pawła (Antoni Królikowski) na-
pady, kradzieże i narkotyki to styl 
życia i chleb powszedni. Jednak 
bezkarność mężczyzny, uwikłanego 
w przynależność do kibicowskiego 
gangu Twardego (Piotr Stramowski) 
kończy się, kiedy za sprawą donosu 
ląduje w więzieniu. Piotr, doświad-
czony glina, postanawia wyciągnąć 
brata z celi, w czym wspiera go nowa 
dziewczyna Ola (Katarzyna Zawadz-
ka), adwokat znajdującą paragrafy 
na najtrudniejsze przypadki. Spo-
tkanie tej trójki zmienia wszystko i 
inicjuje serię obfitujących w zwroty 
akcji wydarzeń. Paweł, wykorzystu-
jąc nadarzające się okazje, próbuje 
przejąć kontrolę nad największym 
klubem piłkarskim w mieście. Nie 
dostrzega jednak, że od dawna jest 
na celowniku tajnej sekcji policyjnej, 
prowadzonej przez Adama (Andrzej 
Grabowski) i prokurator Annę (Mał-
gorzata Kożuchowska). Tymcza-
sem zauroczona Pawłem Ola, coraz 
bardziej angażuje się w fascynującą 
znajomość i związane z nią nielegal-
ne interesy. Wkrótce będzie musiała 
wybierać między lojalnością wobec 
Piotra, a rodzącym się uczuciem do 
jego brata.

17 - 19 Lipca (piątek - niedziela)
14:00 Naprzód
18:00 Swingersi

NAPRZÓD
Janko i Bogdan, dwóch nastolet-

nich braci elfów postanawia zbadać, 
czy magia wciąż istnieje. Chłopcy 
otrzymują na 16. urodziny Janka 
zaklęcie, dzięki któremu będą mogli 
przywołać do życia swojego nieżyją-
cego tatę. Uda się im to jednak tyl-

ko połowicznie... Bracia mają 24 godziny, 
aby odnaleźć drugie pół ojca! Aby zaklęcie 
zadziałało w pełni będą musieli odszukać 
mapę Manticory, legendarnej, nieustraszo-
nej wojowniczki.

SWINGERSI
Nuda i rutyna w związku? Seks spo-

wszedniał jak mycie zębów, a ogień w sy-
pialni wygasł, ograniczając się jedynie do 
standardowego „raz w miesiącu”? Kome-
diowe perypetie trzech par nie pozostawia-
ją złudzeń, że trawa zawsze wydaje się bar-
dziej zielona u sąsiadów. Dorota marzy o 
namiętności jak w „Pięćdziesięciu twarzach 
Greya”, ale jej partner Andrzej zamiast inte-
resować się jej potrzebami, woli zabawę w 
gry na konsoli. Idealna para z show-bizne-
su – Iwona i Fabian – w pogoni za nowymi 
followersami i lajkami jest gotowa przekro-
czyć niemal każdą granicę. Sylwia, Bartek 
i Cezary przez przypadek postawią swoją 
relację dosłownie na ostrzu noża. Jednej 
gorącej nocy wszyscy bohaterowie spotkają 
się, żeby sprawdzić, jak daleko można się 
posunąć w miłosnych manewrach.

24 - 26 Lipca (piątek - niedziela)
14:00 Czworo dzieci i Coś
18:00 Niewidzialny Człowiek

CZWORO DZIECI I COŚ
Alice i David właśnie zamierzają wziąć 

ślub i zabierają czwórkę dzieci na wspólny 
wyjazd, by im o tym powiedzieć. Nie by-
łoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie to, 
że dzieci niekoniecznie za sobą przepadają. 
Róża uwielbia czytać a jej młodszy brat Ro-
bert to nieco gapowaty wrażliwiec. Oboje 
woleliby trochę spokoju, ale starsza "przy-
szywana" siostra Psujka ciągle im przeszka-
dza. Jedyną osobą, która łączy tę skłóconą 
trójkę jest Magdalenka, młodsza córeczka 
Alice.

Pierwsze wspólne wakacje zapowiada-
ją się jako ciąg kłótni i nieporozumień, aż 
do dnia pikniku, kiedy dzieci znajdują na 
plaży magiczne i bardzo zrzędliwe…COŚ. 
Piaskoludek - bo tak się nazywa zabawna 
kudłata istota - ma niezwykłą moc spełnia-
nia życzeń. Zasada jest taka: jedno życzenie 
dziennie. Piaskoludek je spełni, ale tylko 
do zachodu słońca. Nieoczekiwanie na ich 
drodze staje czarny charakter - Tristan, 
który odkrywa sekret dzieci i chce zdobyć 
Piaskoludka na własność…

NIEWIDZIALNY CZŁOWIEK
Uwikłana w toksyczną, pełną prze-

mocy relację z bogatym i znakomitym na-
ukowcem, Cecilia Kass (Elisabeth Moss) 
ucieka od swego męża nocą, by ukryć się 
w domu siostry (Harriet Dyer) oraz ich 
wspólnego przyjaciela z młodości (Aldis 
Hodge). Kiedy jej mąż (Oliver Jackson-Co-
hen) popełnia samobójstwo, zostawiając 
jej fortunę, Cecilia zaczyna się obawiać, że 
jego śmierć jest oszustwem. Tymczasem 
seria niewytłumaczalnych przypadków, 
które dzieją się wokół kobiety, zaczyna być 
śmiertelnie niebezpieczna, zagrażając życiu 
tych, których kocha. Ale jak udowodnić 
coś, czego udowodnić się nie da? Cecilia, 
na granicy obłędu, czuje, że prześladuje ją 
niewidzialny człowiek.

---

REGULAMIN KINA GOK, DZIAŁA-
NIA KWARANTANNY

W TRAKCIE EPIDEMII WIRUSA 
SARS-COV-2 W POLSCE

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 
Głównego Inspektora Sanitarnego:

    1. Widzowie muszą zachować sto-
sowną odległość od siebie, dlatego udo-
stępniono do sprzedaży ograniczoną liczbę 
miejsc siedzących : 63. Widzowie są zobo-
wiązani do siadania w wyznaczonych miej-
scach, pod rygorem wstrzymania seansu.

    2. Obostrzenie nie dotyczy:
    a) Widza, który uczestniczy w poka-

zie z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
    b) widza, który uczestniczy w po-

kazie z osobą z orzeczeniem o niepełno-
sprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu 
niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem 
o potrzebie kształcenia specjalnego lub 
osobą, która ze względu na stan zdrowia nie 
może poruszać się samodzielnie;

   c) osób wspólnie zamieszkujących 
lub pozostających we wspólnym gospodar-
stwie domowym.

   4. Korzystający z Kina GOK podczas 
przybywania na terenie obiektu, w holu, na 
sali widowiskowej, w łazienkach, muszą 
mieć zakryte nos oraz usta (obowiązuje no-
szenie maseczek).

   5.  Zakazuje się spożywania jedzenia 
oraz napojów na terenie GOK.

   6. Ograniczono ilość pokazów filmo-
wych do dwóch dziennie podczas week-
endów (piątek – niedziela w godz. 14:00 
i 18:00), po których sala jest wietrzona i 
dezynfekowana. Dezynfekcja trwa ok. 90 
minut i przez ten czas budynek jest niedo-
stępny.

   7. Podczas sprzedaży biletów w Kasie 
Kina GOK, należy zachować odstęp w od-
ległości 2 metrów. Przy okienku kasy może 
przebywać tylko jedna osoba.

   8. Preferowana jest sprzedaż inter-
netowa, w okienku Kasy GOK odbywa się 
sprzedaż biletów zniżkowych – na Kartę 
Dużej Rodziny, Honorowego Dawcy Krwi, 
vouchery. Uwaga: Budynek GOK nadal 
pozostaje zamknięty, także kasa będzie 
otwierana tylko w godzinach 13:00 – 14:00 
i 17:00 – 18:00!

   9. Przed wejściem na teren Kina GOK 
każdy uczestnik musi poddać się dezynfek-
cji rąk oraz mierzeniu temperatury. W razie 
przekroczenia 37 stopni C obsługa może 
nie wpuścić uczestnika do Kina.

   10. Wyjście z Kina po seansie odbywa 
się od strony parku miejskiego, widzowie 
zobowiązani są wychodzić pojedynczo, jed-
nym rzędem po kolei (rzędy I – IX wycho-
dzą wyjściem tuż przed sceną GOK, rzędy 
X – XVIII wyjściem środkowym).

   11. Zużyte środki ochrony osobistej 
(maseczki oraz rękawiczki) należy po sean-
sie wyrzucić do odpowiedni oznaczonego 
pojemnika.

Z Kalifornii do Warki
Od ponad 50 lat Muzeum im. Ka-

zimierza Pułaskiego w Warce gromadzi 
zbiory związane z działalnością Polaków 
na emigracji, szczególnie w Stanach Zjed-
noczonych Ameryki Północnej. Prowadzi 
badania i dokumentuje, organizuje wysta-
wy przybliżające dorobek zasłużonych za 
oceanem Polaków. Prezentuje i promuje 
także twórczość polskich artystów plasty-
ków, których los sprowadził na amerykań-
ską ziemię. Muzeum wystawiało w prze-
szłości prace wielu polsko-amerykańskich 
twórców. Z powodzeniem realizuje swoją 
misję jako „żywy pomnik Bohatera dwóch 
Narodów”, skoncentrowany na dokumen-
towaniu dokonań Polaków na arenie mię-
dzynarodowej.

W 2020 r. mamy zaszczyt i przyjem-
ność zaprezentować po raz pierwszy w Pol-
sce, twórczość siedmiu artystów grupy Krak 
Art, działającej na Zachodnim Wybrzeżu 
Stanów Zjednoczonych, w Los Angeles. 
Wystawa zbiega się z jubileuszem 40-lecia 
założenia grupy. Swoje prace zdecydowali 
się zaprezentować w Warce: Andrzej Kolo 
Kołodziej – malarz i inicjator powsta-
nia grupy, Leonard Konopelski – grafik 
i malarz, Witold Vito Wójcik – malarz i 
konserwator dzieł sztuki, Kasia Czerpak-
-Wegliński – malarka, Janusz Maszkie-
wicz – malarz i konserwator dzieł sztuki, 
Joanna Fodczuk Garcia – malarka, Tomasz 
Misztal – rzeźbiarz i malarz. Dzieła, któ-
re wystawiają w Warce to eksplozja barw, 
energia i entuzjazm tworzenia. Niezależnie 
od różnic warsztatowych i stylistycznych 
spotykają się, tworzą, eksponują swoje pra-
ce, organizują koncerty i wieczory poezji. 
Połączyła ich polska tożsamość, poczucie 
więzi i wspólnoty. Pomimo wielu wystaw w 
Stanach Zjednoczonych, w Polsce są wciąż 
mało znani i doceniani. W wareckim Mu-
zeum o polskich artystach w Los Angeles 
przypomniał w 2017 roku prof. zw. dr hab. 
Jan Wiktor Sienkiewicz, podczas polsko-
-amerykańskiej konferencji naukowej z 
okazji 50-lecia naszego Muzeum. Wygłosił 
on referat pt. „Krak Art Group z Kalifornii. 
Z badań nad sztuką polską w Stanach Zjed-
noczonych Ameryki Północnej”. Profesor 

Sienkiewicz jest kuratorem obecnej wy-
stawy. Wraz z historyczką sztuki dr Anną 
Rudek-Śmiechowską, stworzyli scenariusz 
ekspozycji „Po przekątnej”. Wystawa poka-
zuje działa malarskie artystów tworzących 
w Kalifornii, co jest jedynie wycinkiem ich 
plastycznych fascynacji.

Przygotowana przez Muzeum im. Ka-
zimierza Pułaskiego w Warce prezentacja 
będzie prezentem dla Krak Art Group z 
okazji jubileuszu 40-lecia i naszym podzię-
kowaniem za podtrzymywanie tradycji, z 
której wyrośli i promocję polskiej kultury 
w USA.

Wernisaż wystawy odbędzie się 3 lipca, 
w wigilię Dnia Niepodległości USA (dru-
giej Ojczyzny Członków grupy). Epidemia 
koronawirusa popsuła plany przybycia ar-
tystów z Kalifornii do Warki, ale pokłada-
my nadzieję, że będą oni duchem na werni-
sażu w Warce, a dzięki Internetowi połączą 
się organizatorami wystawy elektronicznie.

Nie byłoby tej wystawy gdyby nie po-
moc finansowa Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. Na ręce Pana 
Premiera, Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Prof. dr. hab. Piotra Gliń-
skiego składam serdeczne podziękowania 
za objęcie wystawy Patronatem Honoro-
wym i wsparcie finansowe. Dziękuję za 
Patronat Honorowy Staroście Grójeckiemu 
Krzysztofowi Ambroziakowi i Burmistrzo-
wi Warki Dariuszowi Gizce, którzy zawsze 
sekundują działaniom podejmowanym 
w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w 
Warce

Ekspozycja „Po przekątnej. Kalifornij-
ska Grupa Krak Art” potrwa do 30 wrze-
śnia 2020 r.

Niechaj ta barwna wystawa, wypeł-
niona słońcem Kalifornii i sercem Polski, 
przyniesie wszystkim Zwiedzającym wiele 
pozytywnych emocji i samych dobrych 
wrażeń. Już dziś serdecznie zapraszam do 
zwiedzenia wystawy.

Iwona Stefaniak
Dyrektor Muzeum

Do wynajęcia mieszkanie 
o powierzchni 42m2. Dwa pokoje z kuchnią, łazienką, 

dużym balkonem, strychem i piwnicą. Na 3 piętrze. Przy 
ul. Orzeszkowej w Grójcu. Od 1 lipca. 1200 zł miesięcznie 

+opłaty licznikowe+czynsz ok.130zl. Kaucja 1200zł. 

Telefon 
509 603 239
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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 
fotelik 

samochodowy 
Maxi-Cosi. 

Pebble. 

Dla dziecka od 0 
do 13 kg. 

Z wkładką, 
poduszką, 
daszkiem. 

Kombinezon 
gratis. 

Stan bardzo 
dobry. 

Bezwypadkowy. 

Cena 250zł. 

Tel. 

509 603 239.
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