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ZARZĄD POWIATU Z WOTUM 
ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM

W czwartek 30 lipca w 
Sali konferencyjnej Staro-
stwa Powiatowego w Grójcu 
odbyła się Sesja Rady Powia-
tu Grójeckiego. W porządku 
obrad znajdował się Raport 
o Stanie Powiatu za 2019 rok  
oraz m. in. uchwały w spra-
wie udzielenia absoluto-
rium z wykonania budżetu i  
udzielenia wotum zaufania 
dla Zarządu Powiatu.

Starosta Grójecki Krzysz-
tof Ambroziak przedstawił  
radnym prezentację dotyczą-
ca raportu o stanie jednost-
ki. W swoim wystąpieniu 
niejednokrotnie podkreślał 
bardzo dobrą współpracę 
Zarządu z radnymi oraz gmi-
nami. Zaznaczył, iż większość 

inwestycji, które były podejmowane 
na terenie powiatu mogły być zreali-
zowane dzięki wsparciu Samorządu 
Województwa Mazowieckiego, który 
wielokrotnie udzielał dotacji na dro-
gi, edukację i  inwestycje budowlane, 
które wyniosły łącznie blisko 7,5 mln 
złotych. Dziękował również Radnemu 

Sejmiku Województwa Mazowiec-
kiego p. Leszkowi Przybytniakowi, za 
nieustanne starania  o wsparcie finan-
sowe dla naszego powiatu. Starosta  
podkreślił również, że ogromna część 
funduszy jakie pozyskał powiat, bo aż 
14 mln zł, pochodziła od Wojewody 
Mazowieckiego.

Zmodernizowana droga 
w Lewiczynie
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Konkurs na logo 700-lecia Warki!
„W 2021 roku przypada 

700-lecie nadania praw miejskich 
Warce. Jest to okazja do całorocz-
nego świętowania, którego celem 
jest wzmocnienie tożsamości 
lokalnej i poczucia dumy miesz-
kańców z miejsca ich zamiesz-
kania oraz bycia częścią społecz-
ności tego pięknego, z bogatą 
tradycją i zasobami – miasta.

Wraz z samorządem, instytu-
cjami, organizacjami pozarządo-
wymi mieszkańcy będą świętować 
cały rok 2021 współorganizując 
wydarzenia kulturalne, patriotycz-
ne, sportowe, animacyjne. Wszyst-
kie te działania będą oznaczone 
wspólnym logo, a ich materiały 
promocyjne będą wykorzystywały 
elementy wspólnej identyfikacji 
wizualnej.

Zapraszamy grafików, plasty-
ków posiadających doświadczenie 
w projektowaniu logotypów i ma-
teriałów promocyjnych do udzia-
łu w konkursie na logo 700-lecia 

Jubileusz 100-lecia 3 Pułku Szwoleżerów 
Mazowieckich im. płk. Jana Kozietulskiego

W niedzielę 2 sierpnia przed-
stawiciele Gminy Belsk Duży 
wzięli udział w Święcie 3 Pułku 
Szwoleżerów Mazowieckich w 
100-lecie powstania Pułku na 
zaproszenie organizatorów ppłk 
Wojciecha Kurzawy dowódcy 1 
Batalionu Zmechanizowanego 
Szwoleżerów Mazowieckich oraz 
rtm.kaw.och. Piotra Szakacza do-
wódcy Szwadronu Honorowego 
3 Pułku Szwoleżerów Mazowiec-
kich im. płk. Jana Kozietulskiego.

 W imieniu wójta Władysława 
Piątkowskiego wiceprzewodniczą-
ca Rady Gminy Ewa Maciak oraz 
Emilia Tomasiak z Urzędu Gminy 
złożyły kwiaty po ceremonii od-
słonięcia tablicy pamięci żołnierzy 
201/3 Pułku Szwoleżerów Mazo-
wieckich im. płk Jana Kozietulskie-
go w kościele pw. Świętego Ducha 
oraz uczestniczyły w uroczystym 
apelu przed Pałacem na Wyspie 
w Łazienkach Królewskich. W 
bogatym programie obchodów 
nie zabrakło otwarcia wystawy 
plenerowej, ceremonii wręczania 
odznaczeń, medali i podziękowań, 
a także wyjątkowego pokazu kon-
nego oraz władania bronią białą 
w wykonaniu dwudziestu pięciu 
jeźdźców ze Szwadronu Honoro-
wego.

Szwadron Honorowy to kon-
ny ochotniczy oddział kawalerii 
kultywujący chlubne tradycje 3 
Pułku Szwoleżerów im. płk Jana 
Kozietulskiego. Powstał w 2004 

W dniu 11 sierpnia 2020 komi-
sja powołana przez wójta Gminy 
dokonała odbioru modernizacji 
drogi gminnej w miejscowościach 
Lewiczyn – Zaborów. 

W jej skład weszli m.in. prze-
wodniczący komisji finansów 
radny Mariusz Gieleciński, prze-
wodniczący komisji rolnictwa 
Grzegorz Janota, przedstawicie-

Zmodernizowana droga w Lewiczynie

le Urzędu Gminy oraz inspektor 
nadzoru i wykonawca. 

W ramach prac wykonawca, 
firma DE-SO Stanisław Sowiński z 
Warki wykonała przebudowę drogi 
gminnej polegającą na położeniu 
nowych warstw konstrukcyjnych 
jezdni i poboczy na odcinku pra-
wie 912mb na kwotę 534 000,00 zł. 

Na tą inwestycję drogową 

Wójt Władysław Piątkowski 
podpisał umowę o dotację z 
Samorządem Mazowsza w 
ramach programu „Budowa i 
modernizacja dróg dojazdo-
wych do gruntów rolnych” na 
kwotę 175 000,00 zł. 

Urząd Gminy 
Belsk Duży

E. Tomasiak 

roku i od tej pory uczestniczy w 
najważniejszych uroczystościach 
Państwowych - defiladach 3 maja 
i 11 listopada, a także w wielu in-
nych wydarzeniach patriotycz-
nych, edukacyjnych, lokalnych i 
religijnych w ciągu całego roku. 
Co roku w rocznicę śmierci swoje-
go patrona biorą oni udział w uro-
czystościach w kościele pw. Świętej 
Trójcy w Belsku Dużym, gdzie w 
krypcie pochowany został bohater 
spod Somosierry oraz organizują 
uroczystości pułkowe na dziedziń-
cu Pałacu Mała Wieś.

Szwadron tworzą uczniowie, 
studenci, pracownicy naukowi, 
jak i ludzie pracujący w różnych 
zawodach realizując we współcze-
snej Polsce wartości, które przy-
świecały wojsku i obywatelom II 
Rzeczpospolitej. Ich głównym za-
daniem jest wspieranie wojska w 
przywróceniu dawnych wartości, 
munduru kawaleryjskiego i koni 

do obecnych realiów. Człon-
kowie Szwadronu i ich sym-
patycy propagują historię i 
tradycje najpiękniejszej broni 
- kawalerii.

W obchodach wzięli 
udział: rodzina kawaleryjska 
i przyjaciele Pułku wśród któ-
rych nie zabrakło przedsta-
wicieli Ministerstwa Obrony 
Narodowej, Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych oraz Instytutu 
Pamięci Narodowej. Part-
nerami wydarzenia były Ła-
zienki Królewskie, Muzeum 
Łowiectwa i Jeździectwa oraz 
Jeździecki Klub Sportowy 
Umiastów.

Urząd Gminy Belsk Duży
Emilia Tomasiak

 Foto: Kasprowicz foto

Warki.

Celem konkursu jest wybór 
najlepszego pomysłu na logo Ob-
chodów oraz następnie przygo-
towanie graficznych elementów, 
które będą wykorzystywane w pro-
mocji wydarzeń związanych z ob-
chodami takich jak plakat, baner, 
grafika Wydarzenia na FB.

Nagrodą w konkursie jest zle-
cenie (na podstawie umowy o 
dzieło/ umowy do faktury) z wy-
nagrodzeniem 2000,00 zł brutto na 
opracowanie elementów promocji 
graficznej Obchodów.

Zgłoszenia do konkursu w for-
mie plików należy przesłać e-ma-
ilem do 31 sierpnia 2020 na adres 
a.zareba@dworek.warka.pl

Wszystkie zainteresowane oso-
by powinny zapoznać się z regula-
minem konkursu.” 

Regulamin na 
www.grojeckie24.pl
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W czwartek 30 lipca w Sali kon-
ferencyjnej Starostwa Powiatowe-
go w Grójcu odbyła się Sesja Rady 
Powiatu Grójeckiego. W porządku 
obrad znajdował się Raport o Sta-
nie Powiatu za 2019 rok oraz m.in. 
uchwały w sprawie  udzielenia ab-
solutorium z wykonania budżetu i 
udzielenia wotum zaufania dla Za-
rządu Powiatu.

Starosta Grójecki Krzysztof Am-
broziak przedstawił radnym pre-
zentację dotycząca raportu o stanie 
jednostki. W swoim wystąpieniu 
niejednokrotnie podkreślał bardzo 
dobrą współpracę Zarządu z rad-
nymi oraz gminami. Zaznaczył, 
iż większość inwestycji, które były 
podejmowane na terenie powia-
tu mogły być zrealizowane dzięki 
wsparciu  Samorządu Województwa 
Mazowieckiego, który wielokrotnie 
udzielał dotacji na drogi, edukację i  
inwestycje budowlane, które wynio-
sły łącznie blisko 7,5 mln złotych. 
Dziękował również Radnemu Sej-
miku Województwa Mazowieckiego 
p.  Leszkowi Przybytniakowi, za nie-
ustanne starania o wsparcie finan-
sowe dla  naszego powiatu.  Staro-
sta  podkreślił również, że ogromna 
część funduszy jakie pozyskał po-
wiat, bo aż 14 mln zł, pochodziła od 
Wojewody Mazowieckiego.

Na inwestycje drogowe Powiat 
przeznaczył  blisko 25 milionów zło-
tych, które pochodziły z budżetów 
powiatu, gmin oraz dotacji samo-
rządu województwa mazowieckiego 
i wojewody. W porównaniu do 2018 
roku to blisko o 8,5 miliona więcej 
środków pieniężnych przeznaczo-
nych na rozwój  powiatowej infra-
struktury. 

Największe inwestycje zrealizo-
wane przez powiat w 2019 roku:

- Przebudowa drogi  powiatowej 

nr 1614W  TRZYLATKÓW – KO-
ZIETUŁY w miejscowości Bielany o 
długości  2350 mb - całkowity koszt 
inwestycji wynosi 3 151 123,71 zł

- Przebudowa drogi powiatowej 
Wilczoruda-Michrów w miejscowo-
ściach Jurki, Kruszew i Michrów o 
dł. 5287 mb. - 1 843 667,00 zł

- DROGA POWIATOWA 
1604W Szczęsna-Rożce w miej-
scowości Bikówek o wartości                          
1 811 253,00 zł

- Termomodernizacja wraz z 
wymianą stolarki okiennej i drzwio-
wej, remontem i przebudową in-
stalacji centralnego ogrzewania, 
instalacji wodno – kanalizacyjnej, 
instalacji elektrycznej wraz z budo-
wą i montażem kolektorów słonecz-
nych dla potrzeb budynku mieszkal-
nego – Domu Pomocy Społecznej 
w Tomczycach. - całkowity koszt                          
2 648 847,32 zł (dofinansowanie z 
Urzędu Marszałkowskiego 1 223 
551,15 zł)

- Przebudowa boiska sportowe-
go wielofunkcyjnego przy Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce 
- koszt inwestycji 408 482,30 (dofi-
nansowanie z Urzędu Marszałkow-
skiego 95 250,00 zł)

- zakup samochodu przystoso-
wanego do przewozu osób niepeł-
nosprawnych dla Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Mieście nad 
Pilicą - 80 000 zł (dofinansowanie z 
PFRON)

- zakup ambulansów  2 kare-
tek dla PCM sp. z o. o. w Grójcu                   
- 950 000 zł

- Zakup wyposażenia i apara-
tury medycznej służącej rozwojowi 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
oraz Ambulatoryjnej Opieki Spe-
cjalistycznej w Samodzielnym Pu-
blicznym Zakładzie Opieki Zdro-
wotnej w Nowym Mieście nad 
Pilicą realizowanego w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego (ste-

rylizatornia). Łączna wartość pro-
jektu:     2477 355,32 zł

Prezentacja ponadto zawiera 
informacje o  strukturze organi-
zacyjnej Starostwa Powiatowego i  
pracy poszczególnych wydziałów, 
budżecie powiatu oraz pozostałych 
inwestycjach. Pan Starosta omówił  
funkcjonowanie w 2019 roku dwóch 
szpitali powiatowych, Powiatowego 
Zarządu Dróg, Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie, Powiato-
wego Urzędu Pracy oraz Muzeum 
im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, 
Domów Pomocy Społecznej, Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej oraz powia-
towych placówek oświatowych.

Starosta na zakończenie podzię-
kował całemu Zarządowi za pracę w 
2019 roku, radnym, pracownikom 
Starostwa Powiatowego oraz wszyst-
kim, którzy swoim zaangażowaniem 
w działania na rzecz rozwoju Po-

wiatu Grójeckiego przyczynili się 
do osiągnięcia takich rezultatów. 
Następnie radni debatowali nad ra-
portem zadając pytania zarządowi, 
po czym przeszli do głosowania. 
Zarząd otrzymał  wotum zaufania-  
14 radnych było „za” udzieleniem 
wotum zaufania a  4 przeciw udzie-
leniu (Radni z Klubu PiS: Wojciech 
Wojtczak, Teresa Bednarska, Paweł 
Iwanicki, Adolf Maciak). W następ-
nym głosowaniu za udzieleniem  
absolutorium z wykonania budżetu 
14 radnych było „za” , a 4 wstrzyma-
ło się od głosu (Radni z Klubu PiS: 
Wojciech Wojtczak, Teresa Bednar-
ska, Paweł Iwanicki, Adolf Maciak).

Po głosowaniu nad absolutorium 
dla Zarządu, Starosta podziękował 
radnym za udzielenie wotum za-
ufania  i absolutorium, później  głos 
zabrał Radny Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego Pan Leszek Przybyt-
niak. W swoim wystąpieniu podkre-

ślił, że jest bardzo usatysfakcjo-
nowany z wyniku głosowania 
i udzielenia wotum zaufania i 
absolutorium Zarządowi. Do-
dał, że to, co obecnie dzieje się 
w Powiecie jest bardzo dobre. 
Podziękował Zarządowi i rad-
nym  za działania korzystne dla 
mieszkańców powiatu grójec-
kiego. Pogratulował Zarządowi 
współpracy z gminami powia-
tu. Podkreślił, że nie było do tej 
pory Zarządu Powiatu, który by 
w tak właściwy sposób  potrafił 
funkcjonować z samorządami 
gminnymi, a  przedstawiony 
raport pokazuje wyraźnie, że 
w naszym powiecie sytuacja  
poprawiła się i ta poprawa jest 
widoczna.

Raport o stanie Powiatu 
2019 wraz z prezentacją Staro-
sty dostępne na stronie www 
Powiatu Grójeckiego.
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GMINA
BŁĘDÓW

Informacja dla mieszkańców gminy 
Błędów dotycząca odpadów 

komunalnych

Informacja dla mieszkańców gminy Błędów dotycząca odpadów komunalnych

W zakładce: „Do pobrania na www.bledow.pl” dostępny jest nowy wzór deklaracji o wysokości opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w którym uwzględnione są:

    Opłata ryczałtowa dla właścicieli nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub od 
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele Rekreacyjno-wypoczynkowe. Opłata ryczałtowa to 150zł 

na rok od takiej nieruchomości.
    Możliwość zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 

nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym poprzez kompostowanie bio-
odpadów w kompostowniku przydomowym. Wysokość tego zwolnienia to: 1zł od osoby z miesięcznej 

opłaty.
 Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmujemy tylko posegre-

gowane odpady. PSZOK czynny jest:
    Poniedziałek            8 – 15:30
    Środa                         8 – 15:30

       Piątek                        10 – 18.00

Prywatny las z dotacją z PROW
Pomocą objęte są lasy prywatne w 

wieku 11-60 lat o powierzchni od 0,1 
ha do 20 ha – stanowiące własność lub 
współwłasność wnioskodawcy lub 
własność jego małżonka, które nie są 
objęte premią pielęgnacyjną PROW i 
dla których opracowany jest Uprosz-
czony Plan Urządzenia Lasu, lub dla 
których zadania z zakresu gospodar-
ki leśnej określa decyzja starosty.

Wsparcie przyznawane jest do 
powierzchni lasu, w którym realizo-
wane są konkretne inwestycje. Dota-
cję można otrzymać na przebudowę 
składu gatunkowego drzewostanu 
przez wprowadzenie w nim drugie-
go piętra lub przez dolesienie luk 
powstałych w wyniku procesu cho-
robowego. Pomoc przyznawana jest 
również na zróżnicowanie struktury 
drzewostanu przez wprowadzenie 
podszytu rozumianego jako dolna 
warstwa w drzewostanie, złożona z 
gatunków drzewiastych i krzewia-
stych, chroniących i uaktywnia-
jących glebę. Wnioskować można 
także o dofinansowanie na założe-
nie remizy rozumianej jako obszar, 
na którym są wprowadzane gatunki 
drzew i krzewów o dużym znacze-
niu biocenotycznym.

W ramach naboru przewidziana 
jest również pomoc na inwestycje w 
zakresie czyszczenia późnego rozu-
mianego jako cięcia pielęgnacyjne 
polegające na rozluźnieniu drzewo-
stanu przez usunięcie drzew niepo-
żądanych. Właściciele lasów mogą 
otrzymać dodatkowe wsparcie na 
zabiegi ochronne przed zwierzyną.

Wysokość wsparcia zróżnico-
wana jest w zależności od rodzaju 
inwestycji oraz warunków, w jakich 
ma być realizowana. Na przebudowę 
składu gatunkowego drzewostanu 

przez wprowadzenie w nim drugiego 
piętra pomoc wynosi 8 137 zł/ha – w 
przypadku realizacji inwestycji na 
gruntach w warunkach korzystnych, 
a 9 249 zł/ha na gruntach o nachy-
leniu terenu powyżej 12°. Wsparcie 
przewidziane na przebudowę skła-
du gatunkowego drzewostanu przez 
dolesianie luk powstałych w wyniku 
procesu chorobowego wraz z zabez-
pieczeniem pniaków po wyciętych 
drzewach na gruntach w warun-
kach korzystnych to 12 538 zł/ha, 
natomiast w przypadku gruntów o 
nachyleniu terenu powyżej 12° – 14 
213 zł/ha. Na inwestycje w zróżnico-
wanie struktury drzewostanu przez 
wprowadzenie podszytu właściciele 
lasu mogą otrzymać 4 610 zł/ha na 
gruntach w warunkach korzyst-
nych oraz 5 210 zł/ha na gruntach 
o nachyleniu terenu powyżej 12°. Z 
kolei w przypadku zakładania re-
mizy dofinansowanie wynosi 848 
zł, bez względu na powierzchnię 
realizacji inwestycji i rodzaj gruntu. 
Natomiast wysokość wsparcia na 
czyszczenie późne to 764 zł/ha – w 
przypadku realizacji inwestycji na 
gruntach w warunkach korzystnych, 
a 917 zł/ha na gruntach o nachyleniu 
terenu powyżej 12°.

Dodatkowo dofinansowanie na 
zabiegi ochronne przed zwierzyną, w 
przypadku wprowadzania drugiego 
piętra w drzewostanie lub podszytu, 
lub dolesiania luk, lub założenia re-
mizy wynosi: 424 zł/ha na zabezpie-
czenie sadzonek repelentami;

1 488 zł/ha na zabezpieczenie 
sadzonek osłonkami oraz 8,82 zł/mb 
na ogrodzenie remizy siatką metalo-
wą o wysokości minimum 2 m.

Więcej informacji: 
www.arimr.gov.pl

CENNIK REKLAM:  - ilość modułów na stronie - 40 
- wielkość modułu: 38,8 mm (wysokość) x 50,6 mm  CENA JEDNEGO MODUŁU - 

na pierwszej i ostatniej stronie - 100 zł netto,  -  pozostałe strony  - 35 zł netto MOŻLIWE 
RABATY  - 3 wydania - 15%, 6 wydań - 20%, 12 wydań  - 25% - reklama na całą 
stronę -  20%, reklama na 1/2 strony - 10% OGŁOSZENIA DROBNE - 25 zł netto.

ZAMÓW REKLAMĘ:  reklama@nowedni.pl, tel. 504 198 135, 510 005 664
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Środowisko naturalne to 
zwierciadło zależności wy-
stępujących na Ziemi. Na 
jego przykładzie można z 
łatwością zauważyć, jak waż-
ne są poszczególne, nawet 
najmniejsze elementy. Ob-
chodzony w Polsce 8 sierpnia 
Wielki Dzień Pszczół to do-
skonały moment, aby przyj-
rzeć się roli, jaką te niezwykle 
pożyteczne owady odgrywają 
w przyrodzie.

Pszczoły, choć nie należą do 
największych zwierząt ani na-
wet owadów, z całą pewnością są 
jednymi z najważniejszych. Ich 
funkcja w ekosystemie jest nie-
oceniona. Dzięki nim możemy nie 
tylko korzystać ze zdrowotnych i 
smakowych zalet różnego rodza-
ju miodów, ale także produkować 
żywność. Jak szacuje Organiza-
cja Narodów Zjednoczonych do 
spraw Wyżywienia i Rolnictwa 
(FAO), pszczoły odpowiadają za 
zapylanie aż 71 ze 100 roślin, któ-
re dostarczają 90 proc. pożywienia 
dla ludzi. 

– Niestety, te pożyteczne owa-
dy zmagają się w obecnie rów-
nież z problemami. Kłopotem 
jest dla nich zarówno nadmierne 
zanieczyszczenie powietrza, jak i 
nadużywanie w rolnictwie pesty-
cydów. Dlatego tak ważne jest two-
rzenie pszczołom odpowiednich 
warunków do życia – mówi Dawid 
Okrój, specjalista ds. ochrony śro-
dowiska Amest Polska Sp. z o.o. 

Pszczoły jako wskaźnik zanie-
czyszczeń

Według danych Eurostatu, w 
2019 roku nad Wisłą funkcjono-
wało 1 678 tys. pszczelich rodzin. 
To o 2,7 proc. więcej niż rok wcze-
śniej. Co istotne, rośnie też liczba 
osób zajmujących się pszczelar-
stwem. Zgodnie z szacunkami, 
w latach 2020-2022 przybędzie 
w Polsce niemal 19 proc. hodow-
ców tych ważnych dla przyrody 
owadów. – Większa liczba pszczół 
to ogromna korzyść dla naszego 
środowiska. Dzięki nim nie tyl-
ko możliwe jest zapylanie wielu 
roślin, m.in. tych uprawnych, ale 
także sprawdzanie jakości produ-
kowanych warzyw i owoców oraz 
stanu zanieczyszczenia powietrza 
– wskazuje Dawid Okrój.

Pszczoły to serce ekosystemu. 
Sprawdź, dlaczego należy o nie dbać

Pszczoły należą bowiem do 
grupy organizmów uznawanych za 
bioindykatory – pozwalają oceniać 
poziom degradacji środowiska na-
turalnego. Jeżeli obserwowana jest 
wzmożona umieralność owadów, 
może oznacza  to zanieczyszczenie 
upraw pestycydami. Z kolei w pro-
duktach pszczelich, po wykonaniu 
odpowiednich badań laboratoryj-
nych, możliwe jest stwierdzenie 
np. obecność metali ciężkich, które 
są szkodliwe dla człowieka. 

Warto również zauważyć, że 
pszczoły są narażone, podobnie 
jak ludzie, na różnego rodzaju cho-
roby. Szczególnie niebezpieczne są 
dla nich roztocza, które mogą wy-
wołać warrozę. To schorzenie przy-
czynia się do wymierania owadów, 
zwłaszcza w okresie zimowym. 
Innym zagrożeniem jest CCD, 
czyli zespół masowego ginięcia 
pszczół. Do dziś nie wiadomo, co 
jest przyczyną jego występowania, 
a także jak mu skutecznie przeciw-
działać. Choroba charakteryzuje 
się nagłym osłabieniem populacji, 
pomimo sprzyjających warunków. 
Niestety, zdarza się też, że pszczo-
ły bywają wytruwane przez ludzi. 
Tylko w maju 2020 r. w wielkopol-
skim Sroczynie z premedytacją do-
prowadzono do śmierci aż 600 000 
owadów. 

Pszczele produkty dobre dla 
zdrowia

Tymczasem oprócz zapylania 
wielu roślin, pszczoły same wy-
twarzają niezwykle cenne artykuły 
spożywcze i lecznicze. Najpow-
szechniejszym z nich jest miód. To 
produkt, który nie tylko dostarcza 
energii, ale także działa korzystnie 
na układ odpornościowy. Szcze-
gólne właściwości lecznicze ma 
również propolis, czyli kit pszczeli. 
Działa on antybakteryjnie, prze-

ciwwirusowo i przeciwgrzy-
bicznie. Preparaty na jego 
bazie są pomocne przy in-
fekcjach górnych dróg od-
dechowych, a także przy do-
legliwościach skórnych czy 
stomatologicznych. W me-
dycynie wykorzystywany jest 
też m.in. jad pszczeli. Stosuje 
się go w przypadku bólów 
reumatycznych, artretyzmu 
czy nawet reumatoidalnego 
zapalenia mięśnia sercowego.

Pszczoły w naszym otocze-
niu 

Pasieki najczęściej ko-
jarzone są obszarami wiej-
skimi, gdzie od wieków wy-
korzystuje się efekty pracy 
pszczół w kuchni i lecznic-
twie. Jednakże, wiele uli po-
wstaje obecnie także w mia-
stach. Dobry przykład daje 
Ministerstwo Klimatu. Na 
dachu jego siedziby w War-
szawie mieszka aż 300  000 
owadów. Często na niewiel-
kie hodowle decydują się 
również hobbyści. Według 
danych Głównego Urzędu 
Statystycznego z 2016 roku, 
te do 5 pni (jeden pień to 
jedna pszczela rodzina wraz 
z ulem i plastrami) stanowi-
ły aż 9 proc. ogółu pasiek w 
Polsce.

Lokalny ekosystem 
wspierają też przedsiębior-
cy – np. na terenie zakładu 
Amest Otwock mieszka 40 
pszczelich rodzin. W ubie-
głym roku dzięki nim po-
zyskano aż 130 kilogramów 
miodu. Dodatkowo, ich 
obecność to dla firmy po-
twierdzenie prawidłowego 
funkcjonowania instalacji i 
wyraz dbałości o przyrodę.
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Pijany kierowca zatrzymany 
dwa razy w ciągu kilku godzin
Ponad 1,6 promila 

alkoholu miał w organi-
zmie kierowca, którego 
zatrzymali grójeccy poli-
cjanci. Taką bezmyślno-
ścią wykazał się 61-latek, 
który nocą postanowił 
jeździć samochodem. 
Okazało się, że zaledwie 
kilka godzin później, po-
nownie wsiadł za kółko, 
tym razem został zatrzy-
many przez przypadko-
we osoby.

W sobotę w nocy poli-
cjanci drogówki, podczas pa-
trolu zatrzymali do kontroli 
kierującego toyotą. Badanie 
kierującego wykazało 1,6 
promila alkoholu w organi-
zmie. Niestety mieszkaniec 
powiatu grójeckiego wyka-
zał się bezmyślnością i już 
po trzech godzinach wsiadł 
za kierownicę samochodu 
i ponownie wpadł w ręce 

mundurowych. Tym razem po 
północy zareagowały osoby prze-
bywające na stacji paliw i odebra-
ły mu kluczyki, uniemożliwiając 
dalszą jazdę. Niestety i za drugim 
razem policyjny alkomat wskazał, 
że w organizmie 61-latka był alko-
hol. Jego wartość tym razem była 
niższa, ale w dalszym ciągu zabro-
niona.

Kierujący będzie odpowiadał 
za jazdę w stanie nietrzeźwości, 
usłyszy dwa zarzuty za popełnie-
nie przestępstwa. Za kierowanie w 

stanie nietrzeźwości kodeks karny 
przewiduje karę do 2 lat pozbawie-
nia wolności.

Dziękujemy za obywatelską 
postawę świadków, dzięki takiej 
reakcji kolejny nietrzeźwy kierują-
cy został wyeliminowany.

Pamiętaj! Nie reagujesz — ak-
ceptujesz!. Bezpieczeństwo pu-
bliczne to nasza wspólna sprawa i 
wspólna troska. 

nadkom. Agnieszka Wójcik

„Stop Smartfonizacji”
Zakończył się projekt 

„Stop Smartfonizacji” zor-
ganizowany przez GKS Ma-
zowsze Grójec wspólnie z 
Urzędem Miasta i Gminy w 
Grójcu, Grójeckim Ośrod-
kiem Sportu Mazowsze, 
Komendą Powiatową Policji 
w Grójcu, Gminną Komisją 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Grójeckim 
Ośrodkiem Kultury. W 
czterech tygodniowych tur-
nusach uczestniczyło ponad 
164 dzieci z terenu gminy 
Grójec.

Zgodnie z nazwą głów-
nym założeniem projektu 
było oderwanie dzieci od 
telefonów, tabletów i innych 
urządzeń elektronicznych na 
rzecz aktywnego spędzenia 
czasu na świeżym powietrzu. 
Uczestnicy podczas zajęć jeź-
dzili więc na rowerach, rol-
kach, ćwiczyli sporty walki, 
grali w piłkę nożną, strzelali 
na strzelnicy sportowej, po-
znali historię miasta oraz 
uczyli się, jak  zdrowo się od-

żywiać. Wiedzę na temat niebez-
pieczeństw, jakie na nich czyhają 
zdobyli na spotkaniach z funkcjo-
nariuszami grójeckiej Policji.

Policjanci z Zespołu Profilak-
tyki Społecznej przez cały lipiec 
raz w tygodniu organizowali za-
jęcia profilaktyczne i sportowe 
dla uczestników projektu. Dzieci 
i młodzież dowiedziały się w jaki 
sposób unikać niebezpieczeństw 

związanych z korzystaniem m. in. 
z telefonów czy komputerów i in-
ternetu. 

Ponadto młode osoby mo-
gły sprawdzić swoje umiejętności 
sprawnościowe na specjalnie przy-
gotowanym torze przez funkcjo-
nariuszy, wzorowanym na torze 
jaki muszą pokonać kandydaci do 
służby w Policji.

nadkom. A. Wójcik
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Na wareckim rynku po raz kolejny 
odbyła się uroczystość upamiętniająca 
rocznicę Powstania Warszawskiego. W 
tym roku 1 sierpnia przypadła 76 rocz-
nica tego wydarzenia. Wymowne mil-
czenie, syreny strażackie, race i Mazurek 
Dąbrowskiego zapoczątkowały patrio-
tyczne popołudnie.

Mimo niepewnej  sytuacji w naszym 
kraju związanej z pandemią, mieszkańcy 
Warki jak również turyści tłumnie zebra-
li się w centrum miasta aby wspólnie od-
dać hołd powstańcom. O godzinie „W” 
–  tj. o 17:00 dzięki strażakom zawyły sy-
reny i odpalono race dymne, a następnie 
wszyscy obecni odśpiewali Hymn Polski, 
podczas którego na akordeonie akompa-
niował pan Tadeusz Nogajski – członek 
grupy senioralnej „Klubu Złotego Wie-
ku” z Warki.

Po części oficjalnej odbyła się część 
artystyczna, podczas której wyżej wy-
mieniona grupa senioralna zaśpiewała 
piosenki powstańcze, wśród których 
znalazły się m.in.: „Siekiera, Motyka”, 
„Pałacyk Michla” czy „Teraz jest wojna”. 

Do śpiewania dołączyło liczne 
grono seniorów z pozostałych klu-
bów i grup nieformalnych z terenu 
całego powiatu grójeckiego. Po 
wzruszającym koncercie seniorów 
przyszedł czas na występ pani Ka-
tarzyny Ambroży wraz z przedsta-
wicielami grupy wokalnej. Dzieci 
wykonały piosenki takie jak: „Wo-
jenko, wojenko”, „Serce w plecaku”, 
„Piechota”. Występ ten wywołał 
ogromne poruszenie wśród pu-
bliczności.

Wydarzenie zorganizowane 
zostało przez Stowarzyszenie W.A-
.R.K.A. i Gminną Instytucję Kul-
tury „Dworek na Długiej” dzięki 
dofinansowaniu ze środków Fun-
duszu Społecznego Grupy Żywiec 
na projekt pt. „Warecki Rynek 
2020”.

Partnerami wydarzenia byli: 
Samorząd Warki, Miejsko-Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Klub Złotego Wieku w Warce, Ka-
tarzyna Ambroży wraz z przedsta-
wicielami grupy wokalnej.

Patriotyczne śpiewanie 
na Wareckim Rynku

MAZOWSZE GRÓJEC NA CZELE IV LIGI
Mazowsze Grójec po powro-

cie do IV ligi i dwóch rozegra-
nych meczach ulokowało się na 
pierwszym miejscu tabeli.

W pierwszym meczu, który 
rozegrano w Grójcu Mazowsze 
wygrało 4:0 z Radomniakiem II 
Radom. Kolejny mecz to remis 1:1 
z KS Warka na wyjeździe.

XX Jubileuszowe Mistrzostwa 
Sadowników w Strzelectwie Śrutowym 

 Już za nami jubileuszowe XX Mistrzostwa Pol-
ski Sadowników w Strzelectwie Śrutowym, które 
odbyły się 1 sierpnia. Zgromadziły one ponad sześć-
dziesięciu zawodników którzy rywalizowali w kon-
kurencjach śrutowych. Po całym dniu zmagań zosta-
li wyłonieni zwycięzcy.

Wśród sadowników:
Miejsce I Łukasz Górski
Miejsce II Dariusz Winiarski
Miejsce III Piotr Sosiński

Wśród sympatyków:
Miejsce I Bartłomiej Borysiuk
Miejsce II Dominki Grzybowski
Miejsce III Paweł Barwicki 

W klasyfikacji ,,Dian” bezkonkurencyjna 
była Monika Szymkiewicz zajęła miejsce I.

Źródło: www.pzl.radom.pl 
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Inne województwa murem za Mazowszem
Zarząd Związku Wo-

jewództw RP podjął 
stanowisko w sprawie 
pomysłu podziału Ma-
zowsza. Wskazuje w 
nim jednoznacznie na 
szkodliwość i nieracjo-
nalność wprowadzenia 
takiego rozwiązania. 
To już kolejny głos w tej 
sprawie. Marszałkowie 
województw podkreśla-
ją, że po wyłączeniu ad-
ministracyjnym metro-
polii warszawskiej nowe 
województwo mazowiec-
kie będzie miało dużą 
powierzchnię (86% do-
tychczasowej), przejmie 
utrzymanie większości 
dróg wojewódzkich, 50% 
instytucji kultury i pla-
cówek ochrony zdrowia, 
przy 13% dotychczaso-
wych wpływów z CIT.

Jak czytamy w stanowisku 
związku województw „Zapo-
wiadany podział doprowa-
dziłby do powstania dwóch 
skrajnie różnych województw; 
pierwsze stołeczne – bogate, 
generujące wysokie dochody, a 
zarazem zmuszone do płacenia 
olbrzymiego „janosikowego”, 
drugie – mazowieckie – jedno 
z najbiedniejszych w kraju, bez 
perspektyw rozwoju, generu-
jące zaledwie 13% dotychcza-
sowych dochodów wojewódz-
twa. Bez stolicy i okalających ją 
powiatów, z lidera rozwoju sta-
łoby się liderem biedy. Na jego 
terenie pozostałoby zaledwie 
30% ze wszystkich firm funk-
cjonujących na terenie dzisiej-
szego województwa. W efekcie 
dochody uzyskane przez ów 
nowy twór administracyjny z 
podatku CIT spadłyby o ok. 
87%, który generowany jest 
przez region stołeczny. Istnieje 
realne zagrożenie, że nowe wo-
jewództwo nie byłoby w stanie 
się utrzymać.”

WARSZAWA MOTOREM 
ROZWOJU

Urząd marszałkowski wo-
jewództwa mazowieckiego 
przeanalizował wpływy do 
budżetu z tytułu podatku CIT 
z Mazowsza Regionalnego 
oraz wydatki, jakie na rozwój 

tego regionu zostały przeznaczo-
ne w 2018 r. Mazowsze Regionalne 
wygenerowało tylko ok. 270 mln zł 
wpływów z CIT do budżetu woje-
wództwa. Tymczasem tylko w 2018 
r. na inwestycje drogowe, w służbie 
zdrowia, placówkach kulturalnych, 
na dotacje czy środki pomocowe re-
alizowane na jego terenie samorząd 
Mazowsza przeznaczył aż 1,3 mld zł. 
Te liczby najlepiej pokazują, że to nie 
region płaci na rozwój stolicy. Wręcz 
przeciwnie – stolica jest motorem 
napędowym dla całego wojewódz-
twa.  87 proc. dochodu wojewódz-
twa generuje Warszawa i okoliczne 
powiaty. To tu swoja siedzibę ma 
najwięcej firm. I to właśnie stolica 
pracuje na region. Wyłączenie War-
szawy oznacza jedno – biedę i brak 
możliwości rozwoju. Skąd region 
weźmie dodatkowy miliard złotych 
na utrzymanie dróg, szpitali insty-
tucji kultury? Skąd środki dla słabiej 
rozwijających się gmin i powiatów? 
– pyta marszałek Adam Struzik.

Po podziale województwa, Ma-
zowsze Regionalne miałoby na 
utrzymaniu ¾ obecnych dróg i ½ 
szpitali i placówek kulturalnych. Z 
wyliczeń urzędu marszałkowskiego 
wynika, że ponad 60 proc. obecnego 
budżetu jest przeznaczanych właśnie 
na rozwój tego obszaru. Obecnie bu-

dżet Mazowsza wynosi ponad 3 mld 
zł.

MIESZKAŃCY PRZECIWNI

Podziału nie chcą także miesz-
kańcy. Jak wynika z sondażu prze-
prowadzonego przez SW Research 
dla „Rzeczpospolitej”, okazuje się, 
że zaledwie 17 proc. ankietowanych 
opowiada się za wydzieleniem War-
szawy i okolicznych powiatów z wo-
jewództwa mazowieckiego. Przeciw-
nych temu pomysłowi jest aż 56,5 
proc.

Ponadto jak czytamy w stanowi-
sku Zarządu Związku Województw 
RP przeprowadzenie takiej reformy 
jest także jednoznaczne złamaniem 
praworządności i samorządności. 
„Podział administracyjny, skutku-
jący rozwiązaniem organu stano-
wiącego samorządu województwa 
mazowieckiego, byłby łamaniem 
przepisów obowiązującej Konsty-
tucji PR, szczególnie art. 171 u.3, w 
brzmieniu: Sejm, na wniosek Preze-
sa Rady Ministrów, może rozwiązać 
organ stanowiący samorządu teryto-
rialnego, jeżeli organ ten rażąco na-
rusza Konstytucję lub ustawy.”

Marta Milewska
Rzeczniczka Prasowa
Urząd Marszałkowski 

Województwa Mazowieckiego

Muzeum Kazimierza Pułaskie-
go w Warce zaprasza na niedzielny 
koncert pod gołym niebem!

W ramach projektu realizo-
wanego z Funduszu Społecznego 
Grupy Żywiec,

16 sierpnia o godz. 16.00 przy 
budynku Centrum Edukacyjno – 
Muzealnego, odbędzie się kolejny 
koncert z cyklu ,,Letnia strefa mu-
zyki’’.

Koncertową niedzielę rozpocz-
nie zespół Kuba Szydło Trio, uta-
lentowani muzycy:

Paweł Puszczało – bass, Rafał 
Stępień – piano, Kuba Szydło – 
drums. 

Serdecznie zapraszamy do 
parku w Winiarach, aby usłyszeć 
tradycyjne brzmienie, współcze-
sne improwizacje, ponadczasowe 
kompozycje.

W ten wyjątkowy dzień, przy 
muzealnej kawiarence Cafe Savan-
nah, będzie można zrelaksować się 
przy filiżance dobrej kawy i posłu-
chać na świeżym powietrzu stan-
dardy muzyki jazzowej w klasycz-
nej formie trio fortepianowego.

 
Projekt ,,Letnia strefa muzyki’’ 

został dofinansowany w ramach 
społecznego funduszu Grupy Ży-
wiec.

Zapraszamy! Wstęp wolny.
Info. Muzeum.
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zł netto,  -  pozostałe strony  - 35 zł netto 
MOŻLIWE RABATY  - 3 wydania - 15%, 6 
wydań - 20%, 12 wydań  - 25% - reklama 
na całą stronę -  20%, reklama na 1/2 
strony - 10% OGŁOSZENIA DROBNE - 25 
zł netto.

ZAMÓW REKLAMĘ:  
reklama@nowedni.pl, 
tel. 504 198 135, 510 005 664

TELEFON: 502 84 66 44

Kącik malucha

1. Pokoloruj obrazek. 2. Policz zwierzątka, wpisz wynik............ 3. Podpisz się..............................................



Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl

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. 
(0- 13 kg).

 
Z wyjmowaną 

wkładką pod ple-
cy, wyjmowaną 

poduszką, 
odpinanym 
daszkiem. 

Kombinezon 
przeciwdeszczowy 
Maxi-Cosi gratis. 

Stan bardzo 
dobry. 

Bezwypadkowy. 
Cena 150 zł. 

Tel. 

509 603 239.



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


