Sterylizatornia

/NoweDni

ISSN: 2084-1515, Numer

w SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą - oddana do użytku

14(155)/2020, 29.07.20. Następne wydanie: 12.08.20

Konsumpcja warzyw i owoców
w lipcu 2020 roku
Czytaj str. 5

Czytaj str. 7

Materiały sterylne są
podstawą funkcjonowania
każdej placówki medycznej,
dlatego bardzo ważna była
przebudowa sterylizatorni.
W dniu 3 czerwca 2020 r. w

SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą oddano do użytku ten nowoczesny
obiekt w pełni wyposażony. Przebudowa sterylizatorni była realizowana w
ramach projektu RPO Województwa
Mazowieckiego 2014-2020 „Zakup

wyposażenia i aparatury medycznej służącej rozwojowi Podstawowej
Opieki Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w SPZOZ
w Nowym Mieście nad Pilicą”.
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Łącznie 350 osób zachorowało,
287 wyzdrowiało, 32 osoby zmarły
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu
z dnia 29 lipca 2020 r. przedstawiający
sytuację epidemiologiczną na terenie
powiatu grójeckiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym
zachorowanie na COVID-19.
Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 29 lipca 2020:
liczba osób aktualnie objętych
kwarantanną domową/ (ostatnia
doba): 3901/ (301)
liczba osób aktualnie objętych
izolacją domową / (ostatnia doba) 4 /
(2)
liczba osób aktualnie objętych
pobytem w izolatorium: 0
liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym /
(ostatnia doba): 9 / (2)
liczba osób hospitalizowanych
z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 1 / (0)
liczba przypadków potwierdzo-

nych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 350/ (0)
liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 32 / (0)
liczba ozdrowieńców / (ostatnia
doba): 287 / (0)
Na liczbę osób przebywających w
kwarantannie domowej składa się:
-- kwarantanna na podstawie
decyzji Straży Granicznej (przede
wszystkim osoby przekraczające granicę w celu podjęcia pracy sezonowej
w rolnictwie na terenie powiatu) 3884 osób,
-- kwarantanna na podstawie decyzji Inspekcji Sanitarnej - 17 osób.
Stan zdrowia wszystkich osób z
potwierdzonym zakażeniem jest nieustanie monitorowany przez lekarzy i
służby sanitarne.
Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa

mazowieckiego
publikowana
jest na stronie Mazowieckiego
Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego: www.
wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00
Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa
są aktualizowane i dostępne na
stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej
stronie rządowej:
www.gis.gov.pl

Uwaga! Oszustwa metodą „na bon turystyczny”
Pomimo trwających wakacji, a
więc okresu, kiedy z radością możemy korzystać z letniego wypoczynku,
oszuści starają się wykorzystać nasz
dobry nastrój i uśpioną ostrożność.
Pojawia się coraz więcej doniesień
medialnych dotyczących oszustw metodą „na bon turystyczny”. Polski Bon

Turystyczny to forma wsparcia finansowego polskich rodzin z dziećmi, a
także krajowej branży turystycznej.
Został wprowadzony przez polski rząd
w związku z trudną sytuacją tego sektora wywołaną epidemią Covid-19.
Przestępcy wykorzystują każdą
okazję, aby wyłudzić pieniądze lub
dane osobowe. Obecnie na celowniku oszustów znajdują się osoby, które
mogą być rodzicami małoletnich dzieci. Sprawcy dzwonią do potencjalnych
ofiar i podając się, np. za pracowników
Ministerstwa Rozwoju, zachęcają do
skorzystania ze "specjalnej oferty na
voucher urlopowy", informując, że
warunkiem przysłania vouchera, jest
wpłacenie na podane konto, pieniędzy
za dodatkowe 4 dni pobytu na wakacjach (rzekomo 3 dni są za darmo w
ramach bonu).
Jeszcze inny "model" oszustwa
opisują banki, do których docierają
sygnały, że oszuści proszą o zalogowanie się na stronie internetowej i wpłatę części kosztów wyjazdu. Co więcej,
mogą prosić o podanie loginu i hasła
do bankowości internetowej lub danych karty płatniczej.
Należy pamiętać, że:
nigdy, pod żadnym pozorem, nie
ujawniamy danych umożliwiających
zalogowanie się do bankowości elektronicznej (login, hasło),
wiarygodne i prawdziwe informacje na temat bonu turystycznego
znajdują się na stronie bonturystyczny.
gov.pl i oficjalnych stronach Ministerstwa Rozwoju i Polskiej Organizacji
Turystycznej,
pracownicy żadnego z ministerstw nie dzwonią do nikogo ze

"specjalną ofertą" wypoczynku
wakacyjnego,
Polski Bon Turystyczny
przysługuje wyłącznie na dzieci
do 18. roku życia i będzie można
aktywować go samodzielnie w
systemie PUE ZUS, co jasno wynika z komunikatów i informacji
przekazywanych przez Ministerstwo Rozwoju,
bon turystyczny nie będzie miał formy gotówkowej,
środki nie będą wpłacane na
konta rodziców. Będzie to cyfrowe świadczenie udzielane przez
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, z którego rozliczać będą
się mogli przedsiębiorcy turystyczni lub organizacje pożytku
publicznego, które zarejestrują
się w Polskiej Organizacji Turystycznej.
Pamiętajmy więc o tych prostych zasadach i bądźmy bezpieczni, dzięki swoim przemyślanym zachowaniom, zarówno
w cyfrowej rzeczywistości, jak i
codziennych czynnościach.
Pamiętajmy, że przestępcy
uciekają się do różnych metod,
wymyślając historie, wysyłają
maile i SMS-y, dzwonią, straszą
lub proszą o pomoc.
Zawsze przed podjęciem decyzji o przesłaniu jakichkolwiek
pieniędzy, warto doradzić się innej osoby, dokonać sprawdzenia
na oficjalnej stronie instytucji
lub skorzystać z pomocy Policji.
(Biuro Prewencji KGP)

Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl
12 aktywnych miesięcy,
aktywnej grupy kobiet działającej w Kole Gospodyń
Wiejskich „Na obcasach” w
Lewiczynie to pasmo fantastycznych inicjatyw dla lokalnej społeczności.
Wśród gości, którzy przybyli z życzeniami na pierwsze
urodziny byli wójt Władysław Piątkowski, radna Ewa
Łubińska, radny Grzegorz Janota, sekretarz Renata Ostatek, dyrektor szkoły podstawowej Justyna Błońska,
strażacy ochotnicy z miejscowej jednostki i przyjaciele
nowopowstałego koła.
Kobiety w Kołach Gospodyń Wiejskich od lat,
w wielu miejscowościach
tworzą wspólnotę i historię,
integrują, budują życie lokalnych społeczności oparte
na tradycji i przywiązaniu do
swojej miejscowości. KGW
to bardzo ważny, nieodłączny element polskiej wsi. Nie
można zapominać o zasługach i zaangażowaniu kobiet.
Nie ma uroczystości, imprezy, dożynek, spotkań w wiej-

12 aktywnych miesięcy

Budowa kanalizacji w Anielinie i Jarochach
Wójt Władysław Piątkowski podpisał umowę na budowę sieci kanalizacji
w miejscowościach Anielin i Jarochy o
wartości 3 274 000,00zł.
Przetarg rozstrzygnięto na początku lipca, wygrała firma Arbud z
Radomia, którą wybrano z sześciu oferentów. Budową sieci kanalizacyjnej
objętych będzie około sześćdziesięciu
gospodarstw z dwóch miejscowości.
- Wykonawca zgodnie z umową
na zakończenie całego projektu ma

czas do września 2021 roku, potwierdza Wójt Władysław Piątkowski. W
tej chwili trwają spotkania robocze
związane z przekazaniem niezbędnej
dokumentacji.
Gminie Belsk Duży udało się pozyskać preferencyjną pożyczkę na ten
cel w wysokości 2 360 000,00zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
Urząd Gminy Belsk Duży
E. Tomasiak

Rozbudowa sieci w Belsku Dużym

skich świetlicach czy pikników rodzinnych bez udziału Pań z KGW.
Za każdym razem to one budują
ciepło domowe częstując swoimi
wyrobami, integrując mieszkańców i gości. Pokazują swoje umiejętności podczas różnych okazji,
dumnie reprezentując swoje wsie.
W Gminie Belsk Duży jest pięć
takich kół, w czym dwa właśnie w
Lewiczynie.
Jak zmieniają się czasy tak
zmienia się wizerunek i postrzeganie wiejskich kobiet. Świadczy o

tym działalność tej właśnie grupy
kobiet. Nowe pokolenie, nowa jakość, przez ten pierwszy rok panie
zaprosiły do wspólnego biegania,
brały udział w akcjach charytatywnych i zorganizowały festyn
rodzinny czy niezwykły Dzień Kobiet.
Nowoczesne koło naturalnie
jest obecne w mediach społecznościowych, znajdź KGW „Na obcasach” na Facebooku i obserwuj.
Urząd Gminy Belsk Duży
Emilia Tomasiak

SPONSORZY

Rozstrzygnięto przetarg na budowę sieci wodociągowej w Belsku
Dużym. W przetargu ogłoszonym
przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym wzięło udział
jedenastu oferentów. Budowę sieci
wodociągowej o średnicy 225mm PE
i długości 880,40mb metodą przecisku powierzono firmie Instal Konrad
Skiba ze Skierniewic. Projektowana
sieć przebiega wzdłuż Alei Lipowej i
wzdłuż drogi 725.
- W założeniu projektowym sieć
ta przejmie cały transfer wody od
Starej Wsi do miejscowości Belsk
Duży, Belsk Mały, Mała Wieś, Odrzywołek i Grotów, omijając zakład
Ferrero, przez który przechodzi sta-

ra sieć, podkreśla dyrektor Zakładu
Gospodarki Komunalnej Marcin
Pawlak. Ze względu na dotychczasowe umiejscowienie starej sieci
wodociągowej oraz bardzo duże zagęszczenie wokół niej innych sieci
zakładowych oraz obiektów infrastruktury, ZGK ma bardzo utrudniony dostęp do niej. Konserwacja sieci oraz usuwanie awarii jest
bardzo trudne i kosztowne. Zakład
Ferrero zasilony będzie z nowo wybudowanej sieci.
Wartość tej
216 000,00zł.

inwestycji

to

Urząd Gminy Belsk Duży
Emilia Tomasiak

Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl

Różne kolory mundurów,
wspólny cel

Żołnierze z 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej odpowiedzieli
na apel Centrum Krwiodawstwa. Tylko
w ostatnich dniach oddali niemal 20
litrów krwi. Krew oddawali honorowo
u boku funkcjonariuszy policji, służby
więziennej oraz członków IPA Region
Płock.
W związku z okresem letnim
oraz aktualną sytuacją epidemiczną
Regionalne Centra Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa zaczęły borykać się
ze zmniejszoną liczbą krwiodawców.
Ta przekłada się na topniejące zapasy
krwi. Żołnierze 6MBOT pozostając w
gotowości, odpowiedzieli na apele i od
połowy lipca oddali już 18,9 litra krwi.
- Trudny czas epidemii to dobra
okazja, żeby zmobilizować się i pomagać. Honorowe oddawanie krwi jest
dla naszej brygady bardzo ważnym
elementem służby, który ma na celu
ratowanie zdrowia i życia współobywateli - mówił płk Przemysław Owczarek, dowódca 6 Mazowieckiej Brygady
Obrony Terytorialnej, dodając: - W
naszych szeregach mamy wyjątkowe
osoby, które od lat oddają krew. Nasz
żołnierz z 65 batalionu w Radomiu
oddał już 201 litrów krwi i jej składników, co po przeliczeniu na krew pełną
daje prawie 115 litrów krwi. Jesteśmy
dumni, że tacy ludzie służą w Mazowieckiej Brygadzie.
Akcje honorowego oddawania
krwi już przeprowadziły bataliony w
Grójcu i Pomiechówku, oddając łącznie 9 litów cennego daru. 64 batalion
w Płocku swoje przedsięwzięcie zrealizował wspólnie z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Płocku,
funkcjonariuszami Straży Więziennej w Płocku oraz przedstawicielami

Międzynarodowego Stowarzyszenia
Policji IPA Region Płock. Oddano 12
litów krwi, z czego aż 9 litrów oddali
żołnierze.
14 sierpnia do akcji włączą się żołnierze z 62 blp w Radomiu.
- Honorowi dawcy krwi 6 MBOT
stanowią wzór godny naśladowania. Są
to przede wszystkim żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej, ale również
kadra zawodowa. Obecnie w naszej
brygadzie mamy 400 dawców krwi.
Co czwarty nasz żołnierz, regularnie
oddaje krew. Wspieramy działalność
Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, zapewniając
jednocześnie społeczności lokalnej
dostępność do krwi i jej składników.
To najcenniejszy i niepowtarzalnym
dar, który bez wahania Mazowieccy
Terytorialsi przekazują - dodaje główny koordynator ds. krwiodawstwa w 6
MBOT st. sierż. Adrian Dubiel.
Potrzebna krew każdej grupy
Na stronach centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa zamieszczone
są informacje dotyczące bieżącego
stanu zapasów krwi i jej składników.
Krew jest lekiem, którego niczym nie
można zastąpić. Zgłaszający się do
oddania krwi musi mieć ze sobą dokument ze zdjęciem potwierdzający
tożsamość i numer PESEL. W dniu
poprzedzającym oddanie krwi należy:
wypić około 2 litrów płynów (woda
mineralna, soki), być wyspanym i
wypoczętym, spożyć lekki posiłek,
w miarę możliwości wyeliminować z
diety tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, ograniczyć ponadto palenie papierosów nie pić alkoholu.
Do zobaczenia
w stacjach krwiodawstwa!

Pandemia koronawirusa i związane z tym zachorowania na COVID-19
szczególnie wzmocniły pozycję SPZOZ
w Nowym Mieście nad Pilicą. Trudna
sytuacja przed którą z dnia na dzień
stanęli wszyscy pracownicy Szpitala,
przychodni i administracji zaowocowała usilnymi dążeniami do pokonania
wirusa.
Dzięki profesjonalnemu wykonywaniu obowiązków, zaangażowaniu w
ratowanie życia i zdrowia pacjentów w
czasie epidemii, udało się Nam wyjść z
tej sytuacji zwycięsko. Na wzorową postawę dyrekcji i pracowników SPZOZ
zwrócił uwagę Zarząd Powiatu Grójeckiego w osobach Starosty – Krzysztofa
Ambroziaka, Przewodniczącego Rady
Powiatu- Janusza Karbowiaka, Zastępcy Starosty- Jolanty Sitarek, kierując
na ręce p. Dyrektor Barbary Gąsiorowskiej podziękowania za trud i wysiłek
włożony w niesienie pomocy w okresie
koronawirusa.
Warto zwrócić uwagę na słowa
Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, który podczas
przekazywania budynku sterylizatorni, dziękując wszystkim pracownikom
SPZOZ Nowe Miasto nad Pilicą powiedział: „Fakt , że w szpitalu mieliśmy
do czynienia z zakażeniem udowadnia
niezbędność takiego miejsca… Placówka w Nowym Mieście jest potrzebna i jest w stanie poradzić sobie w czasie epidemii”.
Dyrekcja i pracownicy SP ZOZ w
Nowym Mieście nad Pilicą serdecznie
dziękują za wykazane zrozumienie dla
potrzeb szpitala w Nowym Mieście
nad Pilicą, czego wyrazem są przekazywane przez niżej wymienionych
darowizny różnego rodzaju i wielkości, z przeznaczeniem na realizację
działań związanych z zapobieganiem
i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Niech słowa uznania popłyną
do wszystkich darczyńców i osób pomagających szpitalowi w tym trudnym
czasie oraz zaangażowanych w akcję
przekazywania darowizn. Dziękujemy
darczyńcom, którzy wspomogli nasz
SP ZOZ :
Klub Radnych „Powiat Sprawny i
Przyjazny” w skład którego wchodzą
Radni:
Pani/Pan: Starosta Ambroziak
Krzysztof, zastępca Starosty Jolanta
Sitarek, członkowie Zarządu: Marzena
Rosołowska, Andrzej Zaręba, Paweł
Siennicki, Przewodniczący Rady Powiatu Janusz Karbowiak, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Adam
Balcerowicz, Krzysztof Fiks, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Madej,
Przewodniczący Komisji Oświaty i
Kultury Robert Lipiec, Przewodniczący Transportu i Dróg Publicznych
Grzegorz Górski, Przewodniczący Komisji Skarg i Wniosków Cezary Kołodziejski.
Dzienny Dom „Senior+”
w Drzewicy
Wspólnota Gruntowa Góra
Kręplewicz Agnieszka – Słubice
Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Grójcu

Podziękowania
„ Czasami słowa nie są w stanie wyrazić wdzięczności,
a wdzięczność i pokój serca idą z sobą w parze.”
Richard Carlson

Pani Alicja Krasa Koordynator
Radomskich Dian i Braci Łowieckich
w ramach Ogólnopolskiej Akcji Myśliwych „Pomoc Medykom”
Myśliwi Pielęgniarkom i Lekarzom
Medim sp. z o.o Piaseczno
Firma FARO – Rawa Mazowiecka
Fundacja Lekarze Lekarzom za
pośrednictwem Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Fundacja Siepomaga
Dziękujemy wójtom i burmistrzom za pomoc finansową dla szpi-

tala w Nowym Mieście nad Pilicą
w tak trudnym dla niego czasie:
- Gmina Drzewica
– 20 000 zł.
- Gmina Odrzywół
– 15 000 zł.
- Gmina Klwów – 10 000 zł.
- Gmina Sadkowice
– 5 000 zł.
Niech dobro, które
otrzymaliśmy, powróci do
Was.
SPZOZ Nowe Miasto

Twoja reklama w Nowych Dniach - reklama@nowedni.pl

Sterylizatornia w SPZOZ

Materiały sterylne są
podstawą funkcjonowania
każdej placówki medycznej,
dlatego bardzo ważna była
przebudowa sterylizatorni.
W dniu 3 czerwca 2020 r. w
SP ZOZ w Nowym Mieście
nad Pilicą oddano do użytku ten nowoczesny obiekt w
pełni wyposażony.
Przebudowa
sterylizatorni była realizowana w
ramach projektu RPO Województwa Mazowieckiego
2014-2020 „Zakup wyposażenia i aparatury medycznej

służącej rozwojowi Podstawowej
Opieki Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w SPZOZ w Nowym Mieście
nad Pilicą”. Wybudowanie jej było
możliwe dzięki środkom z Urzędu
Marszałkowskiego i Starostwa Powiatowego.
Wartość zadania ogółem 2.496.105,00;
Dofinasowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 1.996.884,00;
Wkład własny czyli środki
Starostwa Powiatowego w Grójcu
-499.221,00

Sterylizatornia przed przebudową

w Nowym Mieście nad Pilicą

W ramach projektu zakupiono między innymi sterylizatory
parowe, myjnię ultradźwiękową,
urządzenie do czyszczenia parą,
dezynfektor, oftalmoskop specjalistyczny, aparat do znieczulenia
ogólnego, diatermię chirurgiczną,
respirator, kardiomonitor stacjonarno-przenośny, aparaty EKG,
holter ciśnieniowy, 2 holtery EKG
oraz przebudowano infrastrukturę
techniczną, między innymi: instalację wodociągową, kanalizacyjną,
ciepłowniczą, elektryczną.
W przekazaniu obiektu do
użytku uczestniczyli: Poseł na

- oddana do użytku

Sejm RP Mirosław Maliszewski,
Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Radny
Sejmiku Województwa Mazowieckiego Leszek Przybytniak, Starosta
Powiatu Grójeckiego Krzysztof
Ambroziak, Przewodniczący Rady
Powiatu Janusz Karbowiak, W-ce
Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Fiks i Adam Balcerowicz, Członkowie Zarządu Powiatu Grójeckiego - Marzena Rosołowska, Andrzej Zaręba, Paweł
Siennicki, Przewodniczący Komisji Powiatu Grójeckiego- Jan Madej, Robert Lipiec, Grzegorz Górski, Cezary Kołodziejski, Ksiądz
Dziekan Mariusz Zembrzuski,
wykonawcy inwestycji oraz zaproszeni goście.
Jak zaznaczył Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam
Struzik - „… Szpital w Nowym
Mieście był jednym z większych
ognisk koronawirusa w powiecie
grójeckim. Dlatego nowa sterylizatornia jest niezbędna w czasach
pandemii.”

SPZOZ Nowe Miasto

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

Zakończyło się zadanie publiczne „Fit jest git -bądźmy zdrowsi”
GMINA
BŁĘDÓW

Zakończyło się zadanie publiczne „Fit jest git - bądźmy zdrowsi”
realizowane przez Koło Gospodyń
Wiejskich „WILKOWIANKI” w
Wilkowie, finansowane ze środków
Powiatu Grójeckiego. W ramach zadania odbywały się zajęcia aerobiku
dla pań. Ze środków pozyskanych z
Powiatu Grójeckiego w wysokości
3270 zł. zakupiono projektor multimedialny oraz ekran projekcyjny.
W ramach wkładu własnego
WILKOWIANKI zakupiły mobilny stolik pod projektor i laptop.
Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, ale ze względów
epidemicznych uczestniczyło w
nich 12 osób. Za pomocą projektora wyświetlane były ćwiczenia do powtórzeń i w ten sposób
uniknięto kosztów zatrudnienia
trenera. Zadanie publiczne dobiegło końca, ale cotygodniowe zajęcia aerobiku są kontynuowane.
Grupa kobiet uczestniczących w
projekcie nagrała układ ćwiczeń
w ramach GaszynChallenge dedy-

kowany dla małej Zosi. Dziękujemy władzom Powiatu za wsparcie
finansowe, które przyczyniło się
do ujawniania w nas pokładów
niewykorzystywanych możliwości, do pokonywania własnych
słabości, do wyrobienia nawyku
systematycznych zajęć ruchowych
co w konsekwencji poprawia stan

naszego zdrowia. Zakupiony
sprzęt będzie długo służył
nam, jak również wszystkim
mieszkańcom naszej lokalnej
społeczności.
Jak widać wysiłek fizyczny to dla uczestniczek zajęć
szczęście w czystej postaci.

300 tys. zł na odtworzenie potencjału gospodarstwa
O pomoc w ramach działania
„Inwestycje odtwarzające potencjał
produkcji rolnej” mogą ubiegać się
rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną
z następujących klęsk żywiołowych:
powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki
przezimowania, obsunięcie się ziemi,
lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy
lekarz weterynarii nakazał, w drodze
decyzji, zabicie świń lub zniszczenie
zwłok świń w celu zwalczania ASF.
Dotacje są dostępne dla tych,
którzy ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej
jednym z dwóch lat poprzednich.
Wysokość strat w uprawach rolnych,
zwierzętach gospodarskich czy rybach uprawniająca do starania się
o pomoc musi wynieść co najmniej
30 proc. średniej rocznej produkcji
rolnej oraz straty te muszą dotyczyć
składnika gospodarstwa, którego
odtworzenie wymaga poniesienia
kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Wysokość poniesionych strat,
jakie powstały w gospodarstwie,
określa komisja powołana przez wojewodę.
Natomiast w przypadku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń
o pomoc mogą ubiegać się rolnicy,
którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania
ASF, a w dniu wydania tej decyzji
stanowiły one co najmniej 30 proc.
świń będących w posiadaniu tego
gospodarza.
Maksymalna kwota wsparcia,
jaką można otrzymać, wynosi do
300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80 proc. kosztów kwalifikowanych.
W przypadku wystąpienia klęsk
żywiołowych, jeżeli zniszczony
składnik gospodarstwa był ubezpieczony, wówczas wysokość pomocy
pomniejsza się o kwotę odszkodowania uzyskanego z tytułu jego
ubezpieczenia. Ponadto, jeżeli rolnik
nie zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw, a będzie
ubiegał się o pomoc na odtworzenie
plantacji chmielu, sadów, plantacji

krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie
dłużej niż 5 lat, wówczas kwotę
pomocy na odtworzenie tego
składnika pomniejsza się o połowę.
Dotację na pokrycie strat
spowodowanych
klęskami
żywiołowymi można przeznaczyć na inwestycje odtwarzające zniszczone składniki
gospodarstwa, np. na odtworzenie plantacji wieloletnich,
sadów, odbudowę zniszczonych budynków czy zakup
nowych maszyn lub urządzeń
rolniczych.
Z kolei rolnik, którego gospodarstwo zostało poszkodowane przez ASF, dotację może
otrzymać na inwestycje, które
nie są związane z produkcją
świń.
Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR.
Można je składać osobiście,
drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową.

Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl

Konsumpcja warzyw i owoców w lipcu 2020 roku
Na drugie śniadanie warzywa i owoce
spożywało 46% badanych.
Najmniej Polaków jadło warzywa i
owoce jako przekąskę (47%) oraz na podwieczorek (38%).
Wskaźniki konsumpcji
warzyw i owoców
Wskaźnik „Wczoraj na talerzu”

Dietetycy zalecają aby warzywa i owoce stanowiły co najmniej
połowę, tego co zjadamy. Jedynie
14% Polaków spełniło ten warunek w lipcu 2020 roku. To o 2
pkt. proc. mniej niż w czerwcu.
Jednocześnie nie zmieniła się
wartości wskaźnika „Wczoraj na
talerzu” obrazującego jakość naszej diety. W lipcu, podobnie jak
w czerwcu, 16% Polaków odżywiało się bardzo źle, czyli warzyw
i owoców jedli mało lub wcale. W
ramach realizowanych przez Krajowy Związek Grup Producentów
Owoców i Warzyw „Narodowych
badań konsumpcji warzyw i owoców” poznaliśmy również najpopularniejsze gatunki lipca.

(35%) oraz cukinia (29%). Zdecydowana większość warzyw odnotowała wzrost
wskazań. Jedynie marchew odnotowała
spadek, natomiast pomidory pozostały na
tym samym poziomie.

W lipcu truskawki cieszyły się
największą popularnością spośród
wszystkich owoców. Spożywało je
86% Polaków w tym 21% przynajmniej 4-5 razy w tygodniu.

Jednakże, 15% badanych jadło warzywa i owoce na każdy
z 6 posiłków w ciągu dnia (wliczając
przekąski między posiłkami), a 36% na
4-5 posiłków.

Na drugim miejscu znalazły
się jabłka (67%), a na trzecim banany (65%). Codziennie pierwszy
z tych owoców spożywało 4% badanych, natomiast banany jedynie
1%.

Mniej optymistyczne są dane obrazujące, w ilu posiłkach
w ciągu dnia owoce i warzywa stanowią co najmniej połowę. 34% Polaków nie
je takich posiłków.

Inne owoce okazały się mniej
popularne, np. czereśnie w tygodniu poprzedzającym badanie jadło 59% respondentów.
W porównaniu do czerwca
wzrosła popularność większości
owoców.
Interpretując powyższe wyniki
należy pamiętać, że respondenci
byli proszeni o uwzględnienie w
swoich odpowiedziach także przetworów, czy soków – mówi Agata
Zadrożna, ekspert Kantar.
Top trzy wśród warzyw, pomidory (94%), młode ziemniaki
(94%) oraz ogórki (90%). Przy
czym odpowiednio 18%, 16% i 6%
respondentów spożywało je codziennie.
W czerwcu na stołach Polaków pojawiały się także marchew
(84%), kapusta (67%) oraz papryka
(58%). Marchew codziennie jadło
6% respondentów, kapustę (1%)
natomiast paprykę (5%).
Rzadziej jedzone są kalafior
(59%), fasola szparagowa (45%),
burak ćwikłowy (42%), brokuły

Warzywa i owoce posiłkach
Dietetycy zalecają, aby warzywa i
owoce stanowiły co najmniej połowę tego,
co zjadamy w ciągu dnia.
Polacy najczęściej jedli je podczas
trzech (25%) lub czterech (21%) posiłków
w ciągu dnia.
2% badanych w dniu poprzedzającym badanie nie jadło warzyw i owoców
wcale, 6% na jeden, a 15% na 2 posiłki.

Co piąty Polak (22%) jadł jeden posiłek składający się w co najmniej połowie z
warzyw i owoców.
Jedynie 5% badanych przyznało, że
warzywa i owoce stanowiły co najmniej
połowę wszystkich z sześciu jedzonych w
ciągu dnia posiłków.
11% Polaków jadło co najmniej połowę warzyw i owoców na 4-5 posiłków w
ciągu dnia.
Podczas interpretowania powyższych
wyników należy oczywiście pamiętać, że
nie wszyscy Polacy jedzą w ciągu dnia 5
czy 6 posiłków.
Podczas interpretowania powyższych
wyników należy oczywiście pamiętać, że
nie wszyscy Polacy jedzą w ciągu dnia 5
czy 6 posiłków.
Spożywanie warzyw i owoców w podczas poszczególnych posiłków
Polacy najczęściej jedzą warzywa i
owoce na obiad – 90% osób, które w ogóle
jadły ten posiłek.
75% respondentów deklaruje, że jadło warzywa i owoce na śniadanie, natomiast na kolację 64% badanych.

„Wczoraj na talerzu” jest to syntetyczny wskaźnik obrazujący sposób odżywiania się badanych. Przyjmuje on wartości
od 0 pkt. (dla osoby, która poprzedniego
dnia nie jadła warzyw i owoców w ogóle)
do 100 pkt. (dla osoby, w której wszystkich posiłkach warzywa i owoce stanowiły
co najmniej połowę).
Na podstawie deklaracji dotyczących
posiłków z dnia poprzedzającego badanie
widoczne jest, że jedynie 14% Polaków
odżywiało się zgodnie z zaleceniami dietetyków, jeśli chodzi o spożywanie właściwej ilości warzyw i owoców. Wskaźnik
„Wczoraj na talerzu” przyjmuje w ich
przypadku bardzo wysoki poziom.

i owoców. Przyjmuje on wartości od 0
pkt. (dla osoby, która nie jadła żadnego z
wymienionych w badaniu warzyw i owoców) do 100 pkt. (dla osoby, która każde
z wymienionych warzyw i owoców jadła
codziennie).
Wskaźnik różnorodności
(spożycia warzyw i owoców)
Dieta Polaków, jeśli chodzi o jedzenie wymienionych w badaniu warzyw i
owoców, charakteryzuje się przeciętną
różnorodnością. Najwięcej, bo 62% respondentów spożywało w tygodniu poprzedzającym badanie od 8 do 14 różnych
warzyw i owoców.
17% badanych, spożywa bardziej
różnorodne posiłki, a 17% je mniej różnorodnie.
Kobiety jedzą bardziej zróżnicowane
posiłki niż mężczyźni.
To, ile różnych warzyw i owoców ktoś
spożywa, zależy także od dochodów – im
są one wyższe, tym bardziej urozmaicona
dieta.

Przeciętna wartość różnorodności w
czerwcu wynosiła 52,4 pkt., czyli była na
średnim poziomie.
W porównaniu do czerwca wartość
wskaźnika zmalała o 1,7 pkt.
Wskaźnik różnorodności (spożycia
warzyw i owoców) to syntetyczny wskaźnik obrazujący różnorodność spożycia
badanych warzyw i owoców. Przyjmuje
on wartości od 0 pkt. (dla osoby, która
nie jadła żadnego z wymienionych w badaniu warzyw i owoców) do 100 pkt. (dla
osoby, która jadła każde z wymienionych
warzyw i owoców).
„Narodowe badania konsumpcji
warzyw i owoców” realizowane są przez
KANTAR dla Krajowego Związku Grup
Producentów Owoców i Warzyw. Projekt
realizowany jest we współpracy z agencją INSPIRE smarter branding. Zadanie
finansowane jest ze środków Funduszu
Promocji Owoców i Warzyw.
Projekt otrzymał patronat honorowy
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kolejne 30% badanych odżywiało się
nieco gorzej, ale warzywa i owoce na ogół
są składnikiem ich posiłków, a w części
jest ich co najmniej połowa.
Zbyt ubogą dietę w warzywa i owoce
ma 56% Polaków, przy czym u 40% jednak pojawiały się one w przynajmniej połowie posiłków (choć za mało). Natomiast
16% jadło bardzo mało warzyw i owoców,
a czasem nie jadło ich wcale.
W porównaniu z czerwcem o 2 pkt.
proc zmalał odsetek osób ze wskaźnikiem
bardzo wysokim, oraz o 1 pkt. proc. tych
ze średnim. Odsetek osób ze wskaźnikiem
wysokim wzrósł o 3 pkt. proc. natomiast
odżywiających się, bardzo źle nie zmienił
się.
Przeciętna wartość wskaźnika wynosiła 44,1 pkt., czyli była na średnim poziomie.
Wartość wskaźnika w porównaniu do
czerwca zmalała o 0,4 p. proc.
ców

Wskaźnik konsumpcji warzyw i owo-

Dla jedynie 2% badanych Wskaźnik
konsumpcji warzyw i owoców przyjmuje
wysoką wartość.
Aż 64% Polaków je bardzo mało owoców i warzyw – najwyżej kilka gatunków
częściej lub więcej gatunków, ale rzadko.
Kobiety częściej spożywają warzywa i
owoce aniżeli mężczyźni.
Przeciętna wartość Wskaźnika konsumpcji warzyw i owoców w czerwcu
wynosiła 23,7 pkt., czyli była na niskim
poziomie.
W porównaniu z czerwcem wartość
wskaźnika zmalała o 1 pkt. proc
Wskaźnik konsumpcji warzyw i owoców to syntetyczny wskaźnik obrazujący wielkość spożycia badanych warzyw

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

Tel. 796 164 825.

Cena: 19 800 PLN. Do negocjacji

Witold Boguta

Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl

Współpraca dla rolnictwa zrównoważonego
Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej rozpoczyna
współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Rolnictwa Zrównoważonego
„ASAP”. Na mocy podpisanego porozumienia o współpracy, Związek
Sadowników RP i Stowarzyszenie
„ASAP” będą wspólnie promować
wiedzę o rolnictwie zrównoważonym wśród polskich sadowników.
– Rolnictwo zrównoważone to
obecnie nie tylko modny trend, ale
przyszłość polskiego i europejskiego rolnictwa. Sadownicy zawsze
należeli do najbardziej świadomej
części polskiego rolnictwa. Obecny trend wśród społeczeństwa,
a tym samym wśród konsumentów również jest nam doskonale
znany. Wiemy, że oczekiwania
w zakresie szeroko rozumianego
dbania o środowisko, także wobec najbardziej towarowej części
ogrodnictwa, są duże i ciągle rosnące. Wdrażamy różnego rodzaju
certyfikaty i ograniczamy zużycie
niektórych preparatów. Wszystko
po to, aby konsument miał jeszcze
bardziej bezpieczną żywność. Robimy to od lati dlatego chętnie w

tej akcji bierzemy udział – podkreślił Mirosław Maliszewski, Prezes
Związku Sadowników RP.

czy energii, przy zachowaniu opłacalności produkcji rolnej i akceptacji społecznej.

– Polscy sadownicy i rolnicy
stosują wiele zrównoważonych
praktyk rolniczych, choć nie użwają terminu „rolnictwo zrównoważone” do opisania tych działań.
Warto to zmienić, bo widać, że w
świadomości konsumentów „rozwój zrównoważony” już funkcjonuje. Niezbędny jest jednocześnie
dalszy rozwój rolnictwa zrównoważonego i jego praktyk w Polsce,
co pozwoli na upowszechnienie
tego modelu rolnictwa i w rezultacie przyniesie szereg korzyści
środowiskowych, ekonomicznych
i społecznych – powiedział Adam
Kopyść, Członek Zarządu Stowarzyszenia „ASAP”.

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” jest
niekomercyjną inicjatywą grupy
firm i osób reprezentujących różne
branże łańcucha żywnościowego.
Stowarzyszenie podejmuje działania edukacyjne na rzecz promocji rolnictwa zrównoważonego w
Polsce. Więcej informacji na rolnictwozrownowazone.pl i kanale
YouTube Stowarzyszenia „ASAP”.

Rolnictwo zrównoważone to
wszelkie działania ograniczające
wpływ rolnictwa na środowisko,
umożliwiające bardziej efektywne
i przyjazne dla środowiska wykorzystanie zasobów, np. gleby,
ziemi, wody, maszyn, środków
ochrony roślin, nasion, nawozów

– Rolnictwo zrównoważone
polega na wyprodukowaniu zdrowej, wysokiej jakości żywności w
taki sposób, aby chronić stan środowiska naturalnego i przynieść
zysk producentom. Warto w tym
zakresie współpracować z firmami
z łańcucha żywnościowego, aby
racjonalnie i efektywnie produkować smaczną i zdrową żywność.
W tym właśnie celu podpisaliśmy
porozumienie ze Stowarzyszeniem
„ASAP” – podsumował M. Maliszewski.
źródło: polskiesadownictwo.pl

Urlop w stylu eko. O czym pamiętać podczas
wakacji na łonie natury

Pandemia koronawirusa sprzyja turystyce krajowej. Rezygnacja z zagranicznych wyjazdów to dla części osób doskonała okazja do
zwiedzenia niepoznanych dotąd regionów Polski. Zwłaszcza tych, które nie są odwiedzane
tłumnie przez wczasowiczów. Wybierając tego
rodzaju miejsca, warto sobie przypomnieć, jak
postępować, by nie wyrządzić szkody przyrodzie.
Wakacje to dla wielu osób czas beztroski. Jednak tak, jak w miejscach publicznych,
również na łonie natury obowiązują określone zasady, których należy przestrzegać. Będąc
w górach nie wolno schodzić z wytyczonego
szlaku. Po pierwsze, może być to niebezpieczne, np. ze względu na nieodległą przepaść. Po
drugie, tego rodzaju drogi często przebiegają
przez parki narodowe. Znajdujące się w ich
granicach ekosystemy są zatem pod szczególną ochroną. Zabronione jest m.in. zrywanie
owoców. Nawet jeżeli jeżyny czy maliny wyglądają bardzo smakowicie. Podczas obcowania z przyrodą zachowujmy się też możliwie
cicho. Tak, by nie niepokoić okolicznej dzikiej zwierzyny.
Dystans nie tylko między ludźmi
Zgodnie z obecnymi przepisami, nadal
konieczne jest utrzymywanie odpowiedniego
dystansu społecznego. Również w przestrzeni
publicznej. Z tego obowiązku zwolnieni są
m.in. domownicy oraz osoby, które zasłaniają
usta i nos. Stosowną odległość należy zachowywać też w lasach czy parkach narodowych.
I to nie tylko od innych turystów, ale także
dzikich zwierząt.
– Trzeba pamiętać, że na łonie natury
jesteśmy gośćmi, a mieszkańcy puszcz, łąk,
rzek czy jezior są w tych miejscach gospodarzami. Nie powinniśmy więc podchodzić
blisko zwierząt. Takie postępowanie zaburzyłoby ich komfort życia i wywołałoby niepokój lub agresję. Tym bardziej nie wolno ich
głaskać ani nawet dotykać. Zwłaszcza jeżeli w
pobliżu znajdują się młode – mówi Radosław

Żuk, prezes Fundacji BOŚ.
Będąc na wycieczce poza miastem, nie można również dokarmiać
zwierząt. Nawet zachowując odpowiedni dystans. To bowiem zachęca np.
dziki do coraz śmielszego odwiedzania
terenów zamieszkiwanych przez ludzi.
Nie zostawiaj „niespodzianek”
Kwestia dokarmiania zwierząt
często łączy się niestety z pozostawianiem przykrych prezentów przez
turystów w lasach, nad jeziorem czy
na plaży. Niektórzy, po zakończonym
wypoczynku, „zapominają” zabrać
ze sobą lub wyrzucić śmieci. – Nawet
niepozorna guma do żucia to ogromne obciążenie dla ekosystemu. Tego
rodzaju produkt rozkłada się przez
ok. 5 lat. Jednak znacznie większym
zagrożeniem są popularne opakowania z tworzyw sztucznych. Plastikowa
torba może zatruwać środowisko przez
500 lat, a butelka nawet przez 1000 lat.
Dodatkowo, tego rodzaju odpady są
niebezpieczne dla zwierząt, szczególnie tych najmniejszych. To śmiertelne
zagrożenie m.in. dla owadów, które nie
potrafią w wielu sytuacjach wydostać
się przez wąski otwór z potrzasku –
wskazuje Radosław Żuk.
Dobrym pomysłem, nie tylko na
lato, jest zatem ograniczenie produkcji
odpadów. Plastikową butelkę bez trudu
można zastąpić wielorazową, a bardziej
ekologiczną alternatywą dla „foliówki”
jest torba bawełniana. Warto się nad
tym poważnie zastanowić, bo śmieci
produkuje się w Polsce z roku na rok
coraz więcej. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętny mieszkaniec naszego kraju w 2019
roku wytworzył aż 332 kg śmieci – to
niemal o 50 kg więcej niż cztery lata
wcześniej.
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Mundurowa niedziela
z Aresztem Śledczym w Grójcu
Trzecia niedziela lipca była
bardzo pracowita dla funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w
Grójcu. Więziennicy niemal cały
dzień spędzili na wareckim rynku podczas pikniku służb mundurowych. Była to doskonała
okazja do spotkań z mieszkańcami naszego regionu i zaprezentowania misji i ustawowych zadań
realizowanych przez Służbę Więzienną.
Niedziela 19 lipca 2020
była dniem pełnym atrakcji. Na
Rynek w Warce przybyły najważniejsze służby mundurowe,
aby wziąć udział w wyjątkowej
imprezie „Mundurowy Zawrót
Głowy”. Nie mogło więc zabraknąć funkcjonariuszy Służby Więziennej. Warecki rynek,
obok reprezentacji Aresztu
Śledczego w Grójcu i Oddziału
Zewnętrznego w Stawiszynie,
wypełniły stanowiska formacji
wojskowych 1 Batalionu Lekkiej Piechoty, Policji w Warce,
Ochotniczej Straży Pożarnej z
Warki. Dodatkową atrakcją było
stanowisko Klubu Strzeleckiego
CEL w Grójcu, zrzeszającego
pasjonatów strzelectwa.
Służba Więzienna przygotowała dla odwiedzających
szereg atrakcji i ciekawostek
związanych z pracą za murem.
Więziennicy, na co dzień mało
widoczni, odgrodzeni od świata zewnętrznego, podczas całej
imprezy wzbudzali zainteresowanie przybyłych mieszkańców.
Na specjalnie zaaranżowanym
stoisku każdy mógł poznać z
bliska podstawowy sprzęt, jakim posługują się funkcjonariusze w trakcie wykonywania
czynności służbowych, nowoczesne kamizelki kuloodporne,
profesjonalne ubrania ochronne
stosowane podczas działań pre-

wencyjnych. Dużą atrakcją była możliwość przymierzenia hełmów, kasków,
tarcz oraz różnego rodzaju kajdanek.
Te ostatnie, jak się okazało, nie wzbudzały pozytywnych wrażeń a skłaniały
do słusznych refleksji. Największym
powodzeniem cieszył się pojazd operacyjny Służby Więziennej, służący
do konwojowania osadzonych, zwany
popularnie więźniarką. Niemal każda
osoba odwiedzająca stoisko Aresztu
Śledczego w Grójcu skorzystała z okazji, aby z bliska przyjrzeć się, jak wygląda wnętrze tego typu pojazdu i w
jakich sytuacjach wykorzystywana jest
więźniarka.
Spotkanie z mieszkańcami było też
okazją do zaprezentowania misji i zadań realizowanych przez Służbę Więzienną. Wiele aspektów naszej służby
było zaskoczeniem. Funkcjonariusze
obecni podczas pikniku mieli więc
okazję opowiedzieć o poszczególnych
pionach służby w jednostkach penitencjarnych oraz realizowanych oddziaływaniach prowadzonych wobec
skazanych. Szczególne zainteresowanie wzbudzały realizowane przez Służbę Więzienną oddziaływania specjalistyczne takie jak terapia, nauka czy
prowadzone w jednostkach programy
resocjalizacyjne. Część z rozmówców
była też zainteresowana możliwo-

ścią pracy w Służbie Więziennej. Dla
nich funkcjonariusze przygotowali
informatory związane z procesem rekrutacji do służby oraz możliwością
kształcenia w uczelni Służby Więziennej – Wyższej Szkole Kryminologii i
Penitencjarystyki w Warszawie.
Podczas całego dnia odwiedziły nas setki osób. Pogoda dopisała,
tak jak mieszkańcy, którzy tłumnie,
całymi rodzinami przybyli na warecki rynek. Cieszymy się, że służby
mundurowe wzbudzają zainteresowanie. Służba Więzienna, podobnie jak
pozostałe służby obecne na pikniku
mundurowym, pełni istotną rolę w
działaniach podejmowanych na rzecz
zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego. Chroni społeczeństwo przed sprawcami przestępstw
osadzonymi w zakładach karnych i
aresztach śledczych, nie tylko izolując
ich od społeczeństwa, ale przygotowując do poprawnego w nim funkcjonowania, bez wchodzenia w konflikt z
prawem. Udział w pikniku „Mundurowy Zawrót Głowy” był dla nas wielką
przyjemnością. Dziękujemy organizatorom wydarzenia – Samorządowi
Warki i Gminnej Instytucji Kultury
„Dworek na Długiej” za zaproszenie.
Opracowanie:
ppor. Marek Pikulski

Uroczystość z okazji
Święta Policji

We wtorek na placu apelowym przed
Komendą Powiatową Policji w Grójcu odbył się uroczysty apel z okazji Święta Policji. Grójeccy policjanci z rąk Komendanta
Powiatowego Policji w Grójcu podinsp.
Wojciecha Bednarskiego odebrali akty
mianowania na wyższy stopień policyjny.
Obchody święta Policji poprzedzono mszą
świętą w kościele parafialnym Miłosierdzia Bożego w Grójcu.
Obchody Powiatowego Święta Policji
rozpoczęły się 28 lipca br. o godzinie 9:00
uroczystą mszą w intencji policjantek,
policjantów i pracowników Policji, która
była celebrowana przez ks. Proboszcza
Mirosława Lewaszkiewicza.
Następnie o godzinie 11.00 w na
placu apelowym przed Komendą Powiatową Policji w Grójcu rozpoczął się
uroczysty apel z okazji obchodów Święta
Policji. Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem Komendanta Powiatowego
Policji w Grójcu podinsp. Wojciecha
Bednarskiego, który podziękował wszystkim policjantkom, policjantom i pracownikom Policji za wysokie zaangażowanie
w codzienną służbę i pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.
Podczas uroczystości wręczono nominacje na wyższe stopnie policyjne. W

tym roku łącznie w Komendzie Powiatowej Policji w Grójcu awansowało 85
policjantów, w tym 6 przedterminowo.
Komendant Główny Policji awansował
do stopnia młodszego inspektora Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w
Grójcu nadzorującego służbę kryminalną – Robert Janika.
Zgodnie z decyzjami Prezydium
Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów 3 funkcjonariuszy odznaczono
honorowymi medalami za zaangażowanie i zasługi w realizację działalności statutowej związków zawodowych.
Podczas uroczystości odczytano list
Komendanta Wojewódzkiego Policji zs.
w Radomiu nadinsp. Michała Ledziona,
skierowany do mazowieckich policjantów i pracowników. Komendant w 95.
rocznicę służby kobiet w szeregach Policji, oprócz życzeń, podziękował im za
profesjonalizm oraz sumienność w służbie.
W trosce o bezpieczeństwo, z uwagi
na pandemię w tegorocznych obchodach
Święta Policji została ograniczona liczba
uczestników, a uroczystość miała charakter zamknięty.
nadkom. A. Wójcik
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Sprzedam
fotelik
samochodowy
Maxi-Cosi
Pebble.
(0- 13 kg).

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

- PROJEKT - SKŁAD - DRUK.

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

Z wyjmowaną
wkładką pod plecy, wyjmowaną
poduszką,
odpinanym
daszkiem.
Kombinezon
przeciwdeszczowy
Maxi-Cosi gratis.
Stan bardzo
dobry.
Bezwypadkowy.
Cena 150 zł.
Tel.

509 603 239.
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