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14.SIERPNIA odbył się uro-
czysty Capstrzyk zorganizowany 
przez Centrum Rozpoznania 
i Wsparcia Walki Radioelek-
tronicznej w Ogrodzienicach 
rozpoczął grójeckie obchody 
ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIE-
GO i 100. ROCZNICĘ BITWY 
WARSZAWSKIEJ. Kilkudniowe 
obchody odbywające się w Grój-
cu przyciągnęły wielu grójczan 
i samorządowców, którzy chcąc 
uczcić pamięć poległych za 
naszą Ojczyznę zebrali się wo-
kół pomnika Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Grójcu. Powiat 
Grójeckich w tym wspaniałym wydarzeniu reprezentowali: Starosta Krzysztof Ambroziak, 
Wicestarosta Jolanta Sitarek i Przewodniczący Rady Powiatu Grójeckiego Janusz Karbowiak. 

100. rocznica Bitwy Warszawskiej



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

Sołtys Belska Dużego 
Agnieszka Prokopczyk zaprosiła 
mieszkańców swojej wsi już pią-
ty raz na wspólne spotkanie są-
siedzkie. Wspólne hasło "Jak do-
brze mieć sąsiada.." włączyło po 
raz kolejny sporą rzeszę chętnych 
do wspólnej biesiady, w tym roku 
zgodnie z wytycznymi Głównego 
Inspektora Sanitarnego w związ-
ku z trwającą pandemią.

Piknik za każdym razem od-
bywa się w innym miejscu, w tym 
roku było to gościnne podwórko 
radnej Ewy i Pawła Maciaków. Do 
pomocy w organizacji włączyli się 
strażacy ochotnicy z miejscowej 
jednostki poprzez wypożyczenie 
stołów i krzeseł, które rozstawili 
panowie z sąsiedztwa. O pyszno-

Piknik „W Belskich Sadach” 2020

Wójt z absolutorium
Podczas sesji Rady Gminy 

Belsk Duży, która odbyła się w dniu 
19 sierpnia 2020 roku Wójt Włady-
sław Piątkowski złożył pełne spra-
wozdanie z realizacji budżetu za 
rok 2019. Zapoznano się z opinią 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
o sprawozdaniach i stanowiskiem 
Komisji Rewizyjnej. Radni debato-
wali także nad Raportem o stanie 
Gminy za poprzedni rok. Wysłu-
chano sprawozdań finansowych 
Gminnej Biblioteki Publicznej i 
SPZOZ BELMED za 2019. Wnio-
sek o udzielenie absolutorium zło-
żyła Komisja Rewizyjna, a Rada 
Gminy po zapoznaniu się i jego 
rozpatrzeniu jednogłośnie udzieli-
ła absolutorium Wójtowi.

Gratulacje włodarzowi gminy 
składali w imieniu rady, jej prze-

wodniczący Bogusław Sikorski 
oraz wiceprzewodniczący radni 
Ewa Maciak i Zbigniew Byrski. 
Wójt Władysław Piątkowski na za-
kończenie w krótkim wystąpieniu 
podziękował radnym, sołtysom i 

pracownikom gminy za dzia-
łania na rzecz rozwoju Gmi-
ny Belsk Duży. 

Urząd Gminy Belsk Duży
E. Tomasiak 

ści na stole zadbały panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Belsku 
Dużym i uzdolnione kulinarnie 
sąsiadki.

Kolejne spotkanie 
już za rok.

Urząd Gminy Belsk Duży
Emilia Tomasiak

Kolejni kierowcy stracili prawa jazdy

Pomimo policyjnych apeli dotyczą-
cych rozwagi i przestrzegania obowią-
zujących przepisów wciąż nie brakuje 
nieodpowiedzialnych kierowców - ama-
torów szybkiej jazdy. Grójeccy policjan-
ci w minionym tygodniu zatrzymali 11 
praw jazdy za przekroczenie dozwolo-
nej prędkości o więcej niż 50 km/h w 
obszarze zabudowanym.

Mundurowi dbając o bezpieczeń-
stwo na drogach, szczególną uwagę 
zwracają na wykroczenia popełniane 
przez kierujących pojazdami. W co-
dziennej służbie skupiają się głównie 
na kontrolowaniu prędkości jazdy kie-
rowców oraz ujawnianiu wykroczeń 
będących najczęstszymi przyczynami 
wypadków drogowych.

W minionym tygodniu policjanci 
z grójeckiej drogówki zatrzymali 11 
praw jazdy za przekroczenie dozwolo-
nej prędkości o więcej niż 50 km/h w 
obszarze zabudowanym. Rekordzistą 
okazał się 43-letni mieszkaniec Warki, 
którego policyjny radar namierzył w 
Jasieńcu, gdzie swoim autem pędził z 

prędkością 119 km/ h, czyli o 69 km/h 
za szybko. Zarówno 43–latek, jak i 
pozostałych 10 kierowców straciło 
uprawnienia do kierowania pojazdami 
na trzy miesiące oraz zostali ukarani 
mandatami karnymi.

Policjanci przypominają, że nad-
mierna prędkość to jedna z głównych 
przyczyn wypadków i kolizji na dro-
gach. Dlatego kierowca, który prze-
kroczy dozwoloną prędkość o więcej 
niż 50 km/h w obszarze zabudowa-
nym, musi liczyć się z odebraniem 
prawa jazdy na trzy miesiące. Jeżeli 
pomimo zakazu będzie w tym okresie 
kierował pojazdem, trzymiesięczny 
okres zakazu będzie przedłużony do 
sześciu miesięcy. W przypadku, gdy 
kierowca ponownie zlekceważy ten za-
kaz i wsiądzie za kierownicę, starosta 
wyda decyzję o cofnięciu uprawnień 
do kierowania pojazdami. Aby je od-
zyskać trzeba będzie spełnić wszystkie 
wymagania stawiane osobom, które 
po raz pierwszy ubiegają się o prawo 
jazdy.

/AW

Areszt za nielegalne posiadanie narkotyków i amunicji
Policjanci z wydziału kryminalnego 

grójeckiej komendy zatrzymali mężczy-
znę, w którego mieszkaniu znaleźli bli-
sko 460 gramów środków odurzających 
i substancji psychotropowych oraz 21 
sztuk amunicji. Zatrzymany usłyszał 
trzy zarzuty. Sąd wobec 30-latka zasto-
sował tymczasowy areszt. Teraz grozi 
mu kara do 10 lat pozbawienia wolno-
ści.

Grójeccy policjanci z wydziału 
kryminalnego zajmujący się zwalcza-
niem przestępczości narkotykowej 
uzyskali informację o mężczyźnie, 
który może posiadać środki odurza-
jące i psychotropowe oraz uprawiać 
marihuanę. Funkcjonariusze ustalili, 
że narkotyki mogą być przechowywa-
ne na posesji należącej do 30-latka. Na 
jednej z posesji pod Grójcem policjan-

ci zatrzymali mężczyznę będącego w 
ich zainteresowaniu. Na jego podwór-
ku, wśród innych roślin ozdobnych, 
rosło kilka krzewów konopi. Podczas 
przeszukania ujawniono i zabezpie-
czono blisko 38 gramów ziela konopi 
indyjskich oraz ponad 421 gramów 
substancji psychotropowych, na któ-
re składały się amfetamina, mefedron 
oraz metaamfetamina. Ponadto męż-
czyzna posiadał bez wymaganego ze-
zwolenia 21 sztuk amunicji bojowej.

Po zebraniu materiału dowodo-
wego 30-latek został doprowadzony 
do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty 
posiadania znacznych ilości substancji 
odurzających, nielegalnej uprawy ko-
nopi indyjskich oraz posiadania amu-
nicji bez wymaganego pozwolenia. 
Decyzją sądu wobec mężczyzny zasto-
sowano tymczasowy areszt na okres 

trzech miesięcy. Podejrzanemu 
grozi kara do 10 lat pozbawienia 
wolności.

Autor: nadkom. 
Agnieszka Wójcik
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Informacja o wywieszeniu 
wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

Zarząd Powiatu Grójeckiego, działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
roku   o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 65/ podaje do pu-
blicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grójcu na 
okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – lokal nr 5  
o pow. 31,64 m2,  położony w budynku przy ul. Mogielnickiej 28C w Grójcu w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego.

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Wydziale Inwestycji, Zamówień Pu-
blicznych i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Grójcu (pok. Nr 9),    tel.(048) 665 11 53. 

Szkoły i  placówki oświatowe powiatu przy-
gotowane do nowego roku szkolnego. 

Sytuacja na świecie sprawiła, iż nowy rok 
szkolny 2020/2021, który jest przed nami 
witamy z dużą dozą niepewności. To będzie 
inny rok niż dotychczas. Po długiej przerwie 
szkoły wracają do „normalnego” funkcjono-
wania.  Pandemia przyniosła ze sobą wiele 
ograniczeń, które należy przestrzegać w trosce 
o zdrowie, a nawet życie najbliższych. Powiat 
Grójecki szczególnie został doświadczony na 
początku epidemii, ale po ciężkiej walce jeste-
śmy silniejsi i lepiej przygotowani.

Dzisiaj przed szkołami stają kolejne wy-
zwania, bo do przekazania wiedzy młodym 
ludziom, kształtowania ich  wrażliwości i oso-
bowości, dołącza wzmożona troska o bezpie-
czeństwo i zdrowie.

Zarząd Powiatu w trakcie spotkania z dy-
rektorami wszystkich szkół i placówek prowa-
dzonych przez powiat, dokonał szczegółowej 
analizy stanu przygotowania jednostek do no-
wego roku szkolnego oraz ustaleń co do nowe-
go sposobu funkcjonowania.  

W większości szkół zajęcia będą się odby-
wały tradycyjnie w sposób stacjonarny.  Usta-
nowione wewnętrzne procedury przewidują 
przyporządkowanie uczniów do poszczegól-
nych sal lekcyjnych. Jedyna rotacja uczniów 
będzie odbywała się w przypadku lekcji takich 
jak WF, informatyka, czy przedmioty zawodo-
we,  które wymagają tematycznego wyposaże-
nia. Sale przed przyjściem uczniów na zajęcia 
zostaną każdorazowo poddane dezynfekcji 
przez pracowników jednostki. 

Każda ze szkół złożyła do Ministerstwa  
wnioski o przydział  płynów do dezynfekcji. 
W każdej placówce, uczniowie będą mieli do 
dyspozycji wiele dozowników, zapewnionych 
również przez dyrekcję. Sale lekcyjne także 

Szkoły i  placówki 
oświatowe powiatu przygotowane 

do nowego roku szkolnego
zostaną w takie środki za-
opatrzone. 

Plany lekcji dla uczniów 
zostały ustalone w blokach, 
tzn. jeżeli w danej klasie 
przewidziane jest kilka go-
dzin danego przedmiotu,  
to w miarę możliwości będą 
odbywały  się one w blokach kilkugodzinnych 
i to nauczyciel prowadzący będzie decydował 
o przerwie w zajęciach, w ten sposób ilość 
uczniów na korytarzach podczas przerw zo-
stanie znacznie zmniejszona. 

Uczniowie nie będą mieli obowiązku za-
kładania maseczek podczas zajęć lekcyjnych. 
Dyrektorzy rekomendują jedynie ich zakłada-
nie podczas przerw i przechodzenia między 
salami. 

Zespół Szkół w Grójcu  ze względu na dużą 
liczbę uczniów będzie prowadził nauczanie 
hybrydowe. Klasy pierwsze i czwarte będą w 
całości uczęszczały do szkoły, natomiast klasy 
drugie i trzecie – po połowie. Pierwsza połowa 
będzie uczestniczyła stacjonarnie, a druga po-
łowa klasy w tym samym czasie zdalnie. 

Wyjątek stanowią również Poradnie  Psy-
chologiczno - Pedagogiczne, w których nie 
będą odbywały się zajęcia grupowe. 

 W specjalnych ośrodkach szkolno - wy-
chowawczych na terenie powiatu zostały  w 
części wymienione wykładziny dywanowe na 
wykładziny typy Tarkett®, oraz zostały usunię-
te, dywany, dywaniki i pluszowe zabawki. 

W każdej placówce zostało utworzone 
izolatorium dla uczniów na wypadek stwier-
dzenia u któregoś podwyższonej temperatury 
bądź objawów grypopochodnych. Po stwier-
dzeniu takich objawów uczeń zostanie tam 
umieszczony w oczekiwaniu na odbiór przez 
rodziców.
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Gmina Błędów zaprasza na kursy 
języka angielskiego realizowane 

w ramach projektu 
„Moje kompetencje - mój sukces”

Informacja dla mieszkańców gminy Błędów 
w sprawie opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi dla pracowników 
sezonowych i cudzoziemców

    Przypominamy o obowiązku zgłaszania w deklaracji do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi pracowników sezonowych oraz cudzoziemców, którzy na czas wykonywania pracy zamieszkują na terenie 
Gminy Błędów w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany liczby mieszkańców danej nieruchomości. Po za-
kończeniu wykonywania prac i wyjeździe pracowników należy również zgłosić taką zmianę w celu ponownego 
ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.     

    W przypadku właścicieli firm, w których zatrudnieni są cudzoziemcy mieszkający na terenie przed-
siębiorstwa, gdzie odpady komunalne odbierane są przez firmę zewnętrzną, należy przedstawić w Referacie 
Gospodarki Komunalnej stosowną umowę zawartą z przedsiębiorcą odbierającym odpady.
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Szkolenia w Areszcie
Areszt Śledczy w Grójcu, po prze-

rwie spowodowanej ograniczeniami 
związanymi z epidemią koronawiru-
sa, rozpoczął kolejny cykl szkoleń za-
wodowych dla skazanych. Aktualnie 
12 osadzonych uczestniczy w kursie 
zawodowym technolog robót wykoń-
czeniowych w budownictwie, reali-
zowanym w ramach Programu Ope-
racyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020.

 PO WER 

Program Operacyjny Wiedza Edu-
kacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) 
powstał w odpowiedzi na potrzeby 
reform w obszarach zatrudnienia, włą-
czenia społecznego, edukacji, szkol-
nictwa wyższego, zdrowia i dobrego 
rządzenia. Program wspiera również 
innowacje społeczne i współpracę po-
nadnarodową w wymienionych obsza-
rach. Projekty realizowane przez Służ-
bę Więzienną w ramach PO WER to 
przede wszystkim podniesienie kwa-
lifikacji zawodowych więźniów w celu 
ich powrotu na rynek pracy po zakoń-
czeniu odbywania kary pozbawienia 
wolności. W projekcie prowadzone są 
działania związane ze wzrostem ak-
tywności zawodowej i społecznej więź-
niów oraz zwiększenie ich zdolności 
do zatrudnienia. Corocznie zakłady 
karne opuszcza około 90 tys. osób, któ-
re muszą zostać ponownie zintegrowa-
ne z rynkiem pracy i społeczeństwem. 
Dlatego znaczna część działań w za-
kresie reintegracji społecznej wykony-
wana jest przed opuszczeniem zakładu 
karnego, aby do środowiska powracały 
osoby już przygotowane do udziału w 
życiu społecznym, posiadające szanse 
na wejście na rynek pracy dzięki uzy-
skiwanym w projektach umiejętno-
ściom, kwalifikacjom i kompetencjom.

Nowy zawód – nowe możliwości
Brak odpowiedniego wykształce-

nia i posiadania konkretnego zawodu 
w dużym stopniu pozbawia człowieka 
możliwości zdobycia i utrzymania pra-
cy, a co się z tym wiąże – również środ-
ków na swoje utrzymanie. Deficyty w 
zakresie wiedzy i umiejętności umoż-
liwiających uzyskanie oraz utrzymanie 
satysfakcjonującej pracy, niejedno-
krotnie skłaniały osadzonych do po-
szukiwania innych źródeł dochodu, a 
w konsekwencji wchodzenia w kon-
flikt z prawem. Dlatego w oddziaływa-
niach resocjalizacyjnych funkcjona-
riusze Służby Więziennej duży nacisk 
kładą właśnie na nauczanie i pracę. 
Jedną z dostępnych form kształcenia 
dla skazanych odbywających karę po-
zbawienia wolności są kursy zawodo-
we. W Areszcie Śledczym w Grójcu 

cyklicznie realizowane są szkolenia w 
ramach PO WER. Dają one skazanym 
szansę powrotu na rynek pracy po za-
kończeniu odbywania kary pozbawie-
nia wolności.

Obecnie grójecka jednostka pe-
nitencjarna prowadzi kurs przygoto-
wujący do zawodu technolog robót 
wykończeniowych w budownictwie. 
Takim szkoleniem w pierwszej kolej-
ności obejmowani są ci więźniowie, 
którzy nie mają wyuczonego zawo-
du lub mają taki zawód, w którym 
dotychczas nie potrafili znaleźć za-
trudnienia. Zgodnie z założeniami 
projektu, w szkoleniu bierze udział 
12 skazanych. Poznają oni techniki 
montażu systemów suchej zabudowy, 
robót malarskich, wykonywania po-
sadzek z drewna, z płytek, wykładzin, 
wykonywania okładzin ściennych, 
itp. Najważniejszym aspektem całego 
szkolenia są zajęcia praktyczne reali-
zowane na terenie aresztu. Wykonane 
przez skazanych prace wykończenio-
we poprawiają estetykę jednostki i są 
najlepszą oceną wysokiej jakości pro-
wadzonych kursów. Dodatkowym ele-
mentem realizowanych przez Służbę 
Więzienną szkoleń, jest edukacja ska-
zanych w zakresie technik aktywnego 
poszukiwania pracy oraz umiejętności 
udzielania pierwszej pomocy przed-
medycznej. Osadzeni otrzymują więc 
kompleksową wiedzę i umiejętności 

praktyczne, aby po odbyciu kary 
móc uczciwe zarobić na swoje 
utrzymanie i nie wracać na dro-
gę przestępstwa.

 Nauka i praca 
Areszt Śledczy w Grójcu 

wraz z Oddziałem Zewnętrz-
nym w Stawiszynie planuje prze-
prowadzić jeszcze w tym roku 
kolejne kursy zawodowe. Zain-
teresowanie zdobyciem nowych 
kwalifikacji zawodowych wśród 
skazanych jest duże. Osadzeni 
chętnie korzystają z tej formy 
kształcenia. Duża część uczest-
ników szkolenia zostanie też za-
trudniona w trakcie odbywania 
kary. Dzięki zdobytej wiedzy i 
umiejętnościom praktycznym 
skazani po opuszczeniu zakładu 
karnego będą potrafili w sposób 
zgodny z obowiązującymi nor-
mami zarobić pieniądze na swo-
je utrzymanie. Służba Więzien-
na przygotowując skazanych do 
prawidłowego funkcjonowania 
na rynku pracy, umożliwia oso-
bom odbywającym karę pozba-
wienia wolności właściwe funk-
cjonowanie w społeczeństwie i 
minimalizuje ryzyko powrotu 
do przestępstwa.

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

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

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

W imieniu Stowarzyszenia 
chciałbym bardzo podziękować za 
przybycie na nasz inauguracyjny pik-
nik strzelecki w Pacewie - Strzelnica 
Fort Pacew  7.62 Group

. 
 Wiele osób – ponad 300 uczest-

ników - przybyło z  najodleglejszych  
krańców Polski, rekordziści poko-
nali ponad 500 km aby przyjechać 
i wesprzeć nas w czasie naszego 
otwarcia - Dziękujemy!!! Wiara w 
ludzi jeszcze nie do końca zawo-
dzi…

Szczególne podziękowania 
należą się dla naszych wystawców  
którzy „zarywając” niedzielę (na-
rażając się swoim połówkom), ze-
chcieli przyjechać i pokazać to co 
mają najlepszego w swojej ofercie 
dla strzelców jak i dla całych rodzin 
wraz z najmłodszymi pociechami. 
Będziemy starali się aby na każdym 
naszym pikniku równie dobrze 
bawili się dorośli jak i najmłodsi 
uczestnicy.

ZakładyMechaniczne Tarnów z 
Polska Grupa Zbrojeniowa S.A   za-
prezentowały  rodzinę  karabinów 
wyborowych: BOR, Alex 338, TOR, 
MWS-25, MWS-38 oraz karabin 
maszynowy UKM 2000P. Ponadto 
na ekspozycji znajdował się moź-
dzierz i granatnik .

 Sklep @bazooka zaprezentował 
między innymi: broń i akcesoria z 
swojej oferty a także udostępni w 
ramach pakietów możliwość po-

Układanie worków z piaskiem, ga-
szenie pożarów wielkopowierzchnio-
wych oraz doskonalenie umiejętności 
z zakresu pomocy to niektóre z elemen-
tów ćwiczonych przez żołnierzy 6 Ma-
zowieckiej Brygady Obrony Terytorial-
nej. Część Terytorialsów już pierwsze 
wspólne szkolenia ze strażakami ma za 
sobą.  

Celem szkoleń przeciwkryzyso-
wych jest przygotowanie żołnierzy 6 
Mazowieckiej Brygady Obrony Tery-
torialnej do wsparcia lokalnych spo-
łeczności, władz i służb w sytuacjach 
kryzysowych. Dlatego tego typu szko-
lenia najczęściej realizowane są poza 
obiektami wojskowymi, co podnosi 
realizm i skuteczność ćwiczeń. Tym 
samym żołnierze 6MBOT rozpoczęli 
proces szkolenia w swoich stałych re-
jonach odpowiedzialności. 

Ostatnie miesiące pokazały, że 
niezbędne jest odpowiednie przeszko-
lenie żołnierzy z zakresu reagowania 
na sytuacje kryzysowe o charakterze 
niemilitarnym. Obecnie kontynu-
owany jest proces osiągania zdolności 
przez Wojska Obrony Terytorialnej, 
w tym zdolności pozwalających efek-
tywnie reagować na zagrożenia kry-
zysowe. Stworzono specjalny program 
szkolenia, który stanowi podstawę do 
przygotowania żołnierzy w zakresie 
wsparcia elementów układu poza mi-
litarnego w ramach pomocy lokalnej 
społeczności w sytuacjach kryzyso-
wych. 

Od lipca do września żołnierze z 
61 blp w Grójcu, 62 blp w Radomiu, 64 
blp w Płocku, 65 blp w Pomiechówku 
oraz samodzilne kompanie obywały 
lub będą odbywać wspólne szkolenia 
ze strażakami. Szkolenia zaplanowane 
są we wszystkich powiatach wchodzą-
cych w skład 6MBOT: garwolińskim, 
grójeckim, piaseczyńskim, otwockim, 

Żołnierze będą szkolić się we wszystkich 
powiatach południowego Mazowsza

radomskim, szydłowieckim, zwoleń-
skim, białobrzeskim, lipskim, przysu-
skim, kozienickim, płockim, sierpec-
kim, gostynińskim, sochaczewskim, 
pruszkowskim, Warszawa Zachodnia, 
żyrardowskim oraz nowodworskim.   

Szkolenie żołnierzy z 61 batalio-
nu lekkiej piechoty z Grójca zostało 
zorganizowane we współpracy z za-
wodowymi strażakami z Komendy 
Powiatowej PSP w Garwolinie. Jest to 
praktyczna realizacja porozumienia w 
sprawie współpracy zawartego 5 lutego 
br. pomiędzy dowódcą Wojsk Obrony 
Terytorialnej a Komendantem Głów-
nym Państwowej Straży Pożarnej.

Terytorialsi, pod okiem strażaków 
nabywali wiedzę głównie z zakresu 
reagowania podczas powodzi. Takie 
szkolenia są dla 6 Mazowieckiej Bry-
gady Obrony Terytorialnej szczególnie 
ważne ze względu na Wisłę, której po-
nad 100-kilometrowe koryto znajduje 
się na terenie jej stałego rejonu odpo-
wiedzialności.

- Szkolenie podzielone było na 
część teoretyczną i praktyczną. Teoria 
to m.in. zapoznanie żołnierzy z proce-
sem przeciekania i umocnienia wałów 
różnymi sposobami, zajęcia praktycz-
ne polegały na napełnianiu i układaniu 
worków z piaskiem, budowy zapory 
przeciwpowodziowej i umacniania 
wału metodą Duńską - podsumowuje 
por. Krzysztof Błaszczyk, dowódca 612 
klp z Grójca.

Dodatkowo żołnierze nabywali 
wiedzę z zakresu gaszenia pożarów 
wielkopowierzchniowych, zapoznali 
się ze sprzętem, który jest na wyposa-
żeniu straży zawodowej a dodatkowo 
zostali przeszkoleni z reagowania na 
nagłe sytuacje kryzysowe, w których 
się znaleźli.

Podobne szkolenia mają za sobą 
kompanie lekkiej piechoty z Radomia, 
Płocka i Pomiechówka.

Piknik strzelecki w Pacewie

strzelania z ciekawych jednostek broni 
strzeleckiej zarówno nowej jak i historycz-
nej w tym karabinek Grot i pistolet VIS z @
Fabryka Broni Radom, pistolet maszynowy 
Thompson, RPKS, S&W 29 (Brudny Har-
ry), pompki Fabarm i wielu innych.

Muzeum Broni Strzeleckiej II Wojny 
Światowej  zaszczyciło nas swoją obecno-
ścią wraz z pieczołowicie odnawianymi 
egzemplarzami broni... było tego kilkadzie-
siąt sztuk - szacunek Panowie za tak pięk-
ną wystawę oraz niesamowite opowieści, 
dbacie jak nikt o historię naszej Ojczyzny 
oraz oręża… mamy nadzieję że jeszcze nie 
raz przyjedziecie i wspomożecie nas niesa-
mowitą  unikalną kolekcją oraz wiedzą na 
temat historii polskiego oręża.

Lasergame.pl   (@GT arena) jeden z 
licznych wystawców na naszym pikniku. 
Zapewnił  świetna zabawę dla dużych i ma-
łych. 

Kolejny partner który zagościł na na-

szym pikniku wraz z swym asortymentem 
to SHILBA.PL 

Shilba Polska to oddział SHILBA 
OPTICAL DEVICES która oferuje: lunety 
celownicze, lornetki, celowniki laserowe, 
celowniki kolimatorowe i holograficzne, 
dalmierze, teleskopy astronomiczne oraz 
akcesoria a także ochronniki słuchu i wzro-
ku dla wymagających strzelców.

Lokalny patronat medialny dla wyda-
rzenia zapewniła nam Jabłonka -  Gazeta 
Informacyjno Reklamowa oraz Gazeta 
Nowe Dni.

Głównym patronem medialnym ty-
powo branżowym byli Frag Out Magazine   
oraz Strzał - Magazyn o Broni.

Dla najmłodszych atrakcje zapewnił 
@BrothersSplash Dmuchańce oraz KMB 
SZANIEC - bezpłatne strzelanie z .22lr .

Rolnikhandluje  był  kolejnym wystaw-
cą na naszym pikniku - platforma - zdrowa 
żywność od polskich rolników.

Całość imprezy i otwarcia stowarzy-
szenia nie odbyłoby się bez zaangażowania 
Instruktorów Strzelectwa Time For Shoot, 
RATU oraz Fundacji Wsparcia Reduta   
oraz naszych przyjaciół: @Adam Larky 
Skowroński, Jarek i Katarzyna Bojarczuk, 
Bogusia i Paweł Okejos,  Piotr Szpadzik i 
Katarzyna Szpadzik, Michal Gabriel z bro-
nią czarnoprochową, Maciek, Kamila, Ewa, 
Strażacy OSP Pacew i wielu wielu innych 
o których zapomniałem… DZIĘKUJEMY 
JESZCZE RAZ WSZYSTKIM, jest w Was 
MOC, bez Was nie dalibyśmy rady!

KMB Szaniec
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Radni województwa mazowieckiego 
udzielili zarządowi województwa wotum 
zaufania oraz absolutorium. – W imieniu 
swoim i całego zarządu dziękuję Państwu 
za zaufanie. Ubiegły rok to jeden z najwięk-
szych w historii Mazowsza budżetów. Ponad 
1 mld zł przeznaczyliśmy na inwestycje 
drogowe, w służbie zdrowia czy kulturze. 
Kontynuowaliśmy dotychczasowe i uru-
chomiliśmy nowe programy wsparcia dla 
samorządów lokalnych. Jednym słowem to 
był bardzo dobry rok – podsumował decy-
zję marszałek Adam Struzik.

Zarząd województwa mazowieckiego 
uzyskał absolutorium za 2019 rok głosami 
radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego 
i Koalicji Obywatelskiej. Głosowanie za-
kończyło się wynikiem 26 do 23.

Podczas dyskusji nad udzieleniem 
absolutorium, marszałek Adam Struzik 
zwrócił uwagę na kilka ważnych kwestii. 
Mazowsze przeznacza coraz więcej środ-
ków na inwestycje i wsparcie samorządów 
lokalnych. Region odnotował także wzrost 
dochodów, a dzięki stabilnej sytuacji finan-
sowej i racjonalnym wydatkom zmniejsza 
się jego zadłużenie.

W 2019 r. znacznie wzrosły dochody 
województwa zarówno z podatku PIT, jak 
i CIT. Pozytywną opinię o sprawozdaniu z 
wykonania budżetu województwa mazo-
wieckiego za 2019 r. wydała Regionalna 
Izba Obrachunkowa w Warszawie. Stabil-
ną perspektywę Mazowsza potwierdziła 
również agencja ratingowa FITCH.

    – Dzięki stabilnej sytuacji finanso-
wej i dobremu planowaniu udało nam się 
zrealizować wiele istotnych dla mieszkań-
ców inwestycji. Wymienić można chociaż-
by modernizację oddziału pediatrycznego 
w szpitalu dziecięcym na Niekłańskiej w 
Warszawie czy zakup 27 karetek dla woje-
wódzkich stacji pogotowia. W 2019 r. roz-
poczęliśmy także prace nad utworzeniem 
samodzielnej instytucji kultury – Muzeum 
Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Nie-
wątpliwie największym sukcesem ubiegłe-
go roku jest wyrok Trybunału Konstytu-
cyjnego potwierdzający, że finansowanie 
systemu ochrony zdrowia jest zadaniem 
rządowym – podsumował marszałek.

    Jak dodaje wicemarszałek Wie-
sław Raboszuk 2019 r. był bardzo dobry 
pod względem wykorzystywania środków 
unijnych. – Mazowsze zaangażowało już 
ponad 91 proc. środków w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego. Podpi-
saliśmy już 3300 umów, na mocy których 
beneficjenci otrzymali już ponad 4,1 mld 
zł z UE. Największe realizowane projek-
ty to m.in. budowa obwodnicy Gąbina, 
północno-zachodniej trasy Płocka, węzła 
komunikacyjnego w Ciechanowie, rozbu-
dowa drogi wojewódzkiej relacji Grodzisk 
Mazowiecki-Radziejowice czy rozbudowa 
Muzeum Mazowieckiego w Płocku – pod-
sumowuje wicemarszałek Wiesław Rabo-
szuk

    Co roku największe środki władze 
Mazowsza przeznaczyły na inwestycje 
drogowe. – W ubiegłym roku. na moder-
nizacje istniejących i budowy nowych od-
cinków dróg przeznaczyliśmy ok. 590 mln 
zł. Bardzo duże wsparcie przeznaczyliśmy 
również na rozbudowę infrastruktury 
sportowej, remonty strażnic OSP, moder-
nizacje i wyposażenie pracowni języko-
wych czy renowacje zabytków. W sumie 
na programy wsparcia w 2019 r. przezna-
czyliśmy ponad 110 mln zł – dodaje wice-
marszałek Rafał Rajkowski.

    Jak zauważa przewodniczący klubu 
Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Grzegorz 
Strzałkowski – Dzisiejsze głosowanie jest 
kluczowe i ma tak naprawdę dwa wymia-
ry. Z jednej strony chodzi oczywiście o 

wykonie budżetu za 2019 r., w ramach 
którego ponad 1 mld zł przeznaczyliśmy 
na inwestycje drogowe, w służbie zdrowia 
czy kulturze, a z drugiej jest swoistym ple-
biscytem czy jesteśmy za samorządnością, 
za integralnością Mazowsza czy przeciw-
ko. Koalicja Obywatelska wspiera zarząd w 
zakresie absolutorium.

DOCHODY W GÓRĘ
W 2019 r. dochody województwa 

wyniosły 3,3 mld zł, z czego 390 mln zł 
stanowiły dochody z tytułu PIT, a 2,3 mld 
zł – CIT. Rok 2019 zamknął się nadwyżką 
budżetową w wysokości 91,9 mln zł. Co 
ważne, o blisko 200 mln zł zmniejszyła się 
kwota długu z 1 mld zł (31 grudnia 2018 
r.) do 801 mln zł (31 grudnia 2019 r.). Jak 
podsumowuje radny województwa mazo-
wieckiego Piotr Kandyba – Zeszłoroczny 
rok był mocno inwestycyjny i udało się go 
zamknąć nadwyżką budżetową. Co warto 
podkreślić, znaczącą część środków mu-
sieliśmy oddać na „janosikowe”, które wy-
niosło ponad 500 mln zł. Gdyby tak duże 
pieniądze zostały w naszym budżecie, uda-
łoby się zrealizować jeszcze więcej inwe-
stycji służących mieszkańcom Mazowsza.

SILNY BUDŻET
W 2019 r. wydatki województwa wy-

niosły 3,2 mld zł. Największa pula środków 
– ponad 1,2 mld zł stanowiły wydatki na 
transport. Kolejne pozycje to janosikowe – 
509 mln zł, ochrona zdrowia – 366 mln zł i 
kultura – 316 mln zł.

    – Stabilna sytuacja regionu po-
zwoliła na zrealizowanie wielu ważnych 
inwestycji w mazowieckich szpitalach. Ul-
tranowoczesny robot chirurgiczny w Sie-
dlcach, nowe karetki dla stacji pogotowia 
to tylko niektóre przedsięwzięcia. Jesteśmy 
również w trakcie budowy największego 
centrum zdrowia psychicznego dla dzieci 
i młodzieży. Obiekt powstaje przy ul. Ko-
szykowej w Warszawie – podkreśla Elż-
bieta Lanc, członek zarządu województwa 
mazowieckiego. – Nowo powstające cen-
trum będzie skupiało całą dotychczaso-
wą działalność Mazowieckiego Centrum 
Neuropsychiatrii zlokalizowaną w różnych 
miejscach stolicy – dodaje członek zarzą-
du.  

CORAZ WIĘCEJ NA INWESTYCJE
W 2019 r. samorząd Mazowsza prze-

znaczył ponad 1 mld zł na inwestycje.
Jak zauważa radny województwa ma-

zowieckiego Leszek Przybytniak – Jest to 
suma, która daje możliwości rozwojowe 
Mazowsza. Należy pamiętać o inwesty-
cjach w służbę zdrowia i infrastrukturę 
drogową. To jest ogromne wsparcie dla 
lokalnych samorządów, ale przede wszyst-
kim mieszkańców Mazowsza.

Największa pula, bo aż 591 mln zł 
zostało przeznaczonych na modernizację 
dróg wojewódzkich i transport, ponad 256 
mln zł na inwestycje w służbie zdrowia, 
ponad 78 mln zł – w instytucjach kultury, 
a 15 mln zł – w edukacji.

RPO WM 2014-2020
W tej perspektywie unijnej (2014-

2020) Mazowsze ma do wydania aż 8,82 
mld zł. Region jest na ostatniej prostej 
w wydawaniu środków unijnych. Mimo 
olbrzymiej skali, jest pod tym względem 
w czołówce regionów. Zaangażowanych 
zostało już ponad 91 proc. środków w 
ramach RPO WM. Samorząd Mazowsza 
zatwierdził do dofinansowania ok. 3600 
projektów na ponad 7,3 mld zł, podpisał z 
beneficjentami 3300 umów na kwotę 6,97 
mld zł. Zrealizowanych zostało już ponad 
1 775 projektów, w tym 1036 z EFRR i 739 
w ramach EFS. 

NOWE PROGRAMY WSPARCIA
    – W ubiegłym roku podwoiliśmy 

kwotę na instrument aktywizacji sołectw. 

Z 5 mln zł w 2018 r. do ponad 11 w 2019 
r. To nasza odpowiedź na głosy płynące od 
samorządowców i mieszkańców, którzy 
dostrzegają, że dzięki tym naszym ma-
łym grantom mogą zrealizować pomysły i 
przedsięwzięcia. Przy wsparciu z budżetu 
województwa zrealizowano blisko 1200 
projektów – dodaje Janina Ewa Orzełow-
ska, członek zarządu województwa mazo-
wieckiego.

Samorząd Mazowsza w 2019 r. kon-
tynuował, a także uruchomił nowe pro-
gramy wsparcia. W ubiegłym roku mazo-
wieckie samorządy otrzymały ponad 110 
mln zł wsparcia na rewitalizację zabytków, 
remonty strażnic OSP, zakup wozów stra-
żackich i sprzętu pożarniczo-gaśniczego, 
rozbudowę i modernizację obiektów spor-
towych, tworzenie małej architektury, wy-
posażenie pracowni językowych, ochronę 
powietrza czy ogródki działkowe.

NAJWIĘKSZE INWESTYCJE 
REALIZOWANE W 2019 R.
DROGI
W 2019 r. na inwestycje i remonty 

drogowe samorząd województwa mazo-
wieckiego przeznaczył w sumie 591 mln zł. 
Do największych inwestycji realizowanych 
w ubiegłym roku należą:

 rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 
579 Grodzisk Mazowiecki-Radziejowice. 
Łączna wartość inwestycji to 71,1 mln zł, 
w tym środki UE: 56,5 mln zł;

budowa obwodnicy Gąbina. Łączna 
wartość inwestycji to 47 mln zł, w tym 
środki UE: 35 mln zł;

rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 
721 na odc. od ul. Mleczarskiej do ul. Ju-
lianowskiej w Piasecznie. Łączna wartość 
inwestycji to 25 mln zł, całość sfinansowa-
na ze środków województwa;

    remont drogi wojewódzkiej nr 627 
Ostrołęka-Ostrów Maz. na odc. 10,7 km 
od Zamościa do Czerwina wraz z remon-
tem. Łączna wartość inwestycji to 8,9 mln 
zł, całość sfinansowana ze środków woje-
wództwa;

    przebudowa drogi wojewódzkiej nr 
571 w miejscowości Winnica (pow. pułtu-
ski) na odc. 1,3 km. Łączna wartość inwe-
stycji to 6,9 mln zł, całość sfinansowana ze 
środków województwa;

    remont drogi wojewódzkiej nr 631 
(pow. legionowski). Łączna wartość inwe-
stycji to 3,9 mln zł, całość sfinansowana ze 
środków województwa;

    rozbudowa skrzyżowania na rondzie 
w Gostyninie ul. Legionów Polskich i Ko-
ściuszki. Łączna wartość inwestycji to 3,7 
mln zł, całość sfinansowana ze środków 
województwa;

    przebudowa drogi wojewódzkiej 
740 m. Wrzeszczów (gm. Przytyk). Łączna 
wartość inwestycji to 2,9 mln zł, całość sfi-
nansowana ze środków województwa.

 ZDROWIE
W 2019 r. na inwestycje i remonty w 

służbie zdrowia samorząd województwa 
mazowieckiego przeznaczył w sumie 256 
mln zł. Do największych inwestycji reali-
zowanych w ubiegłym roku należą:

    zakup robota chirurgicznego Da 
Vinci dla Mazowieckiego Szpitala Woje-
wódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedl-
cach Sp. z o.o. – całkowita wartość inwe-
stycji to 9,8 mln zł, w tym 9,6 mln zł to 
środki województwa;

    modernizacja oddziałów szpital-
nych w Samodzielnym Wojewódzkim 
Zespole Publicznych Zakładów Psychia-
trycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie 
– całkowita wartość inwestycji to 18,8 mln 
zł, w tym 18,1 mln zł stanowią środki wo-
jewództwa;

    budowa bazy śmigłowcowej Służby 
Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotni-

czego Pogotowia Ratunkowego w Sokoło-
wie Podlaskim – całkowita wartość inwe-
stycji to 8,59 mln zł, całość sfinansowana 
ze środków województwa;

    modernizacja oddziału pediatrii w 
Szpitalu Dziecięcym im. dr. J. Bogdanowi-
cza w Warszawie – całkowita wartość in-
westycji to 14 mln zł, w tym 13,86 mln zł 
stanowią środki województwa;

    modernizacja pawilonu III w SZP-
ZOZ im. Dzieci Warszawy

    w Dziekanowie Leśnym – całkowita 
wartość inwestycji to 11,02 mln zł, w tym 
11 mln zł to środki województwa;

   zakup aparatury i modernizacja 
infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Płocku dla AOS i POZ – 
całkowita wartość inwestycji to 17,06 mln 
zł, w tym 11,48 mln zł to środki wojewódz-
twa;

 modernizacja oddziału ginekologicz-
no-położniczego i neonatologicznego w 
Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym 
wraz z projektem – całkowita wartość in-
westycji to 27,35 mln zł, w tym 27 mln zł 
to środki województwa;

 zakup 27 nowych ambulansów dla 
stacji pogotowia w Płocku, Siedlcach, 
Ostrołęce i Warszawie – całkowita wartość 
inwestycji to 13,58 mln zł, całość sfinanso-
wana ze środków województwa;

    zakup karetek dla Radomskiego Po-
gotowia Ratunkowego – całkowita wartość 
inwestycji to 2,5 mln zł, całość sfinansowa-
na ze środków województwa;

    modernizacja i rozbudowa budyn-
ku przy ul. Koszykowej 79A w Warszawie 
na potrzeby Mazowieckiego Centrum 
Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu – 
całkowita wartość inwestycji to 28  mln 
zł, całość sfinansowana ze środków woje-
wództwa.

KULTURA
Pieniądze z budżetu Mazowsza w 

2019 r. wsparły także inwestycje w pla-
cówkach kulturalnych. Wydatki na kultu-
rę wyniosły ponad 283 mln zł, z czego na 
inwestycje przeznaczono ponad 78 mln zł. 
Do największych realizowanych projektów 
należały m.in.:

    budowa nowej siedziby Muzeum 
Ludowych Instrumentów Muzycznych w 
Szydłowcu – całkowita wartość inwestycji 
to ponad 8,9 mln zł, w tym 8,74 mln zł to 
środki województwa;

    budowa zintegrowanego systemu 
zabezpieczenia ekspozycji – etap II w 
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – 
całkowita wartość inwestycji to 5,7 mln 
zł, całość sfinansowana ze środków woje-
wództwa;

    dostosowanie Pałacu Przebendow-
skich/Radziwiłłów do nowych funkcji 
kulturalnych i edukacyjnych – Muzeum 
Niepodległości w Warszawie – całkowita 
wartość inwestycji to ponad 25,12 mln zł, 
w tym 11,04 mln zł stanowią środki woje-
wództwa;

    odtworzenie i rewaloryzacja budyn-
ku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz 
przebudowa przynależnych oficyn na po-
trzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku 

– etap I – całkowita wartość inwesty-
cji to ponad 13,53 mln zł, w tym 10 
mln zł to środki województwa;

    utworzenie bazy kulturalno-
-edukacyjnej dla prezentacji i pro-
mocji folkloru poprzez odrestauro-
wanie Pałacu Karolin w Otrębusach 
(Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i 
Tańca Mazowsze) – całkowita war-
tość inwestycji to 24,8 mln zł, w tym 
10,7 mln zł to środki województwa;

    modernizacja skrzydeł pół-
nocnego i wschodniego Arsenału 
Warszawskiego w Państwowym Mu-
zeum Archeologicznym w Warsza-
wie – całkowita wartość inwestycji to 
29,29 mln zł, całość sfinansowana ze 
środków województwa;

    modernizacja i adaptacja za-
bytkowych kamienic Gąski i Esterki 
na potrzeby utworzenia stałej wysta-
wy archeologiczno-historycznej w 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w 
Radomiu – całkowita wartość inwe-
stycji to 6,82 mln zł całość sfinanso-
wana ze środków województwa.

EDUKACJA
W 2019 r. na inwestycje w pla-

cówkach oświatowych samorząd 
Mazowsza przeznaczył ponad 15 
mln zł. Środki te zostały przeznaczo-
ne na niezbędne remonty i moder-
nizacje. Do największych realizowa-
nych projektów należały m.in.:

budowa nowej siedziby dla Ze-
społu Szkół Drzewnych i Leśnych 
im. Jana Kochanowskiego w Gar-
batce-Letnisku – całkowita wartość 
inwestycji to 19,7 mln zł;

przebudowa budynku Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Wy-
szkowie i przystosowanie go do po-
trzeb osób z niepełnosprawnością  – 
całkowita wartość inwestycji to 10,5 
mln zł;

budowa sali gimnastycznej i 
łącznika wraz z zagospodarowa-
niem terenu w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym dla dzieci 
niesłyszących im. M. Grzegorzew-
skiej w Radomiu – całkowita wartość 
inwestycji to 3,7 mln zł;

    zagospodarowanie terenu wo-
kół budynku Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego przy 
Placu Stare Miasto 10 w Radomiu 
wraz z robotami towarzyszącymi – 
całkowita wartość inwestycji to 2,9 
mln zł;

modernizacja budynku oświato-
wego w Płocku przy ul. Gałczyńskie-
go 26, będącego siedzibą Wydziału 
Mazowieckiego Samorządowego 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
(segment 1) – całkowita wartość in-
westycji to 1,3 mln zł.

Marta Milewska 
Rzeczniczka Prasowa
Urząd Marszałkowski 

Województwa Mazowieckiego

Zarząd województwa z wotum zaufania i absolutorium
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Sieć Aktywnych Seniorów znowu razem

Po kilku miesiącach izolacji 
społecznej, która najbardziej do-
tknęła osoby starsze, członkowie 
Klubów Senior + oraz nieformalne 
grupy senioralne z powiatu grójec-
kiego uczestniczyli 20 sierpnia w 
spotkaniu informacyjnym zorga-
nizowanym przez Stowarzyszenie 
W.A.R.K.A.. Wydarzenie miało na 
celu zapoznanie seniorów z działa-
niami zaplanowanymi dla nich na 
2020 rok dzięki realizacji dwóch 
projektów, na które Stowarzyszenie 
pozyskało środki z budżetu pań-
stwa i Samorządu Województwa 
Mazowieckiego.

Organizatorzy zadbali, aby ze 
względów bezpieczeństwa spo-
tkanie odbyło się na świeżym po-
wietrzu. Na Kempingu nad Pilicą 
zebranych gości powitała Dorota 
Lenarczyk – Sekretarz Zarządu 
Stowarzyszenia W.A.R.K.A. dzię-
kując za zaufanie i chęć spotkania 
pomimo panującej pandemii. Na 
spotkaniu obecna była

Wiceburmistrz Warki Tere-
sa Knyzio, która swoim wystą-
pieniem oficjalnie rozpoczęła 
merytoryczną część wydarzenia 
dziękując seniorom za ich dotych-
czasowe zaangażowanie i energię 
oraz radość, z jaką seniorzy pod-
chodzą do kolejnych działań. Wi-
ceburmistrz zapewniła seniorów 
o tym, jak ważną grupą społeczną 
są w gminie, która od początku 
wspiera i odpowiada na potrzeby 
najstarszych mieszkańców.

 Od dnia 13.08.2020 r. wnioski mogą 
składać producenci rolni, którym zagraża 
utrata płynności finansowej w związku z 
ograniczeniami na rynku rolnym w związ-
ku z epidemią COVID – 19 i którzy w dal-
szym ciągu odczuwają skutki finansowe 
zeszłorocznej suszy, huraganu, gradu, ule-
wy, wiosennych przymrozków i powodzi, a 
ich wnioski o pomoc złożone w 2019 r. w 
związku z wystąpieniem tych niekorzyst-
nych zjawisk, nie zostały rozpatrzone.

O pomoc mogą ubiegać się więc pro-
ducenci rolni, których gospodarstwo jest 
zagrożone utratą płynności finansowej w 
związku z ograniczeniami na rynku rol-
nym w związku z epidemią COVID–19 
oraz którym nie została przyznana pomoc 
wskazana w § 13v ust. 1 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i sposobów 
realizacji niektórych zadań Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, po 
zrzeczeniu się przez nich prawa do pomocy, 
o której mowa w ww. § 13v ust. 1 rozporzą-
dzenia. Oznacza to konieczność wycofania 
wniosku oczekującego na rozpatrzenie. 
Oświadczenie o wycofaniu wniosku złożo-
nego w 2019 r. jest zawarte w treści aktual-
nie składanego wniosku.

Wysokość pomocy ustalana jest zgod-
nie z przepisami § 13v ww. rozporządzenia.

Wnioski należy składać do kierownika 
biura powiatowego Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze 
względu na miejsce zamieszkania albo sie-
dzibę producenta rolnego, na formularzu 
określonym przez Prezesa ARiMR:

Pomoc może zostać przyznawana 
przez ARiMR tylko do dnia 31.12.2020 r. 
i do tego terminu musi zostać wypłacona.

Nie został ustalony końcowy termin 
składania wniosków, jednak jak najszybsze 
złożenie wniosku gwarantuje szybszą wy-
płatę pomocy.

Wnioski dostępne są pod poniższym 
linkiem:

Pomoc krajowa dla producentów rolnych 
- kontynuacja pomocy suszowej 

Następnie Andrzej Zaręba – Prezes 
Zarządu Stowarzyszenia dodał jak ważne 
w obecnej rzeczywistości pandemicznej 
jest jeszcze większe zaangażowanie w 
dialog i współpraca z samorządami, aby 
dobrze poznać potrzeby seniorów w tym 
trudnym czasie i móc na nie trafnie od-
powiedzieć. Zapewnił też jako Członek 
Zarządu Powiatu Grójeckiego, że Staro-
stwo widzi i docenia aktywność senio-
rów i stale wspiera budowanie zaanga-
żowanych społeczności lokalnych, w tym 
właśnie tych najstarszych.

W dalszej części spotkania przed-
stawiono uczestnikom szczegółowe pla-
ny działań senioralnych w 2020, w tym 
m.in.: w ramach projektu „Powiatowa 
Sieć Aktywnych Seniorów z grójeckie-
go” Stowarzyszenie W.A.R.K.A. propo-
nuje: Zjazdy Sieci Aktywnych Seniorów 
i związany z nimi szereg warsztatów 
wzmacniających kompetencje seniorów 
w dziedzinie tworzenia pozytywnego 
wizerunku; planowanie, organizowanie i 
delegowanie działań w ramach inicjatyw 
senioralnych, czyli mini projektów reali-
zowanych przez seniorów w ich społecz-
nościach lokalnych czy udział w Forum 
na rzecz aktywizacji seniorów w celu po-
prawy wizerunku seniorów i rozwinięcia 
współpracy z lokalnymi instytucjami, 
wzmacnianie kompetencji redaktorskich 
i niezbędną w obecnych czasach eduka-
cję medialną.

W kolejnym obszernym projekcie 
pt. „Drzewo Wolontariatu Seniorów 
powiatu grójeckiego” przewidziane są 
natomiast warsztaty wolontariackie i 
wizyta studyjna – kompleksowo przygo-
towujące do szlachetnej, choć niełatwej 

roli wolontariusza towarzyszącego, akcje 
wolontariackie, których celem jest za-
pobieganie wykluczeniu osób starszych 
i integracja wewnątrzpokoleniowa oraz 
wyjazd integracyjny będący zwieńcze-
niem projektu. Jest to pierwszy taki pro-
jekt realizowany przez Stowarzyszenie, 
który tworzy spójną całość i skierowany 
jest do konkretnej, zamkniętej grupy 
chętnych seniorów. 

Następnie uczestnicy spotkania dys-
kutowali o sprawach dla nich ważnych, 
dzielili się wspomnieniami z okresu izo-
lacji społecznej i działaniami realizowa-
nymi w tym czasie.

Po części merytorycznej odbyła się 
część integracyjna z poczęstunkiem, 
którą otworzył kabaretowy występ ar-
tystyczny członkiń Klubu Seniora SPA 
Bończa. Przemiłą niespodzianką okazał 
się mini recital Andrzeja Zaręby, który 
zaczarował głosem całą widownię wy-
konując utwory największych gwiazd 
polskiej piosenki, które znają i kochają 
wszyscy, m.in. „Zabiorę Cię dziś na bal” 
Zbigniewa Wodeckiego, „Parostatek” 
Krzysztofa Krawczyka, czy „Kochać” 
Piotra Szczepanika. Po tak długiej prze-
rwie w spotkaniach rozmowom i wspo-
mnieniom nie było końca.

Projekt „Powiatowa Sieć Aktywnych 
Seniorów z grójeckiego” realizowany jest 
dzięki dotacji z Rządowego Programu na 
Rzecz Aktywności Społecznej Osób Star-
szych na lata 2014-2020.

Projekt „Drzewo Wolontariatu Se-
niorów powiatu grójeckiego” dofinanso-
wany jest ze środków z budżetu Samo-
rządu Województwa Mazowieckiego.

źródło: Stowarzyszenie Warka

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-kra-
jowa/pomoc-krajowa-dla-producentow-
rolnych-kontynuacja-pomocy-suszowej.
html

Wnioski można przekazywać za po-
średnictwem platformy ePUAP lub wysłać 
za pośrednictwem wyznaczonego operato-
ra pocztowego (Poczta Polska) przesyłką 
rejestrowaną. Dokumenty można także 
dostarczyć do specjalnych wrzutni, które 
ustawione są w placówkach terenowych 
Agencji lub złożyć osobiście, o ile w danej 
jednostce istnieje taka możliwość.

Za datę złożenia wniosku będzie uwa-
żana data nadania, w przypadku platformy 
ePUAP i rejestrowanej przesyłki pocztowej, 
a w przypadku umieszczenia wniosku we 
wrzutni lub złożenia na kancelarii Biura 
Powiatowego, data umieszczenia we wrzut-
ni lub odpowiednio złożenia w kancelarii.

W przypadku skorzystania z wrzutni, 
jeżeli wnioskodawca chce otrzymać po-
twierdzenie złożenia, do wniosku należy 
dołączyć dane kontaktowe (adres e- mail, 
bądź nr. telefonu komórkowego) ze wska-
zaniem, że za pośrednictwem tego adresu 
e-mail lub numeru telefonu, Agencja ma 
poinformować o przyjęciu wniosku po-
przez wrzutnie.

Pomoc będzie miała charakter pomocy 
publicznej przyznanej na podstawie decyzji 
Komisji Europejskiej nr SA.58105 (2020 / 
N) z dnia 31.07.2020 r.

Podstawa prawna: § 13z rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i spo-
sobów realizacji niektórych zadań Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
(Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) – zmiana 
opublikowana w 2020 r., w Dz. U. poz.1375

Wszelkie pytania dotyczące naboru 
wniosków o przyznanie pomocy finansowej 
dla producentów rolnych należy kierować 
do biur powiatowych ARiMR.

Źródło: www.arimr.gov.pl 
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SolidnyDruk
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