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Dotacja w wysokości 100 000 zł
dla Szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą

12.09 do 28.11
RATY 0% od
lub do wyczerpania zapasów

Nieudolne zarządzanie w Gminie Nowe Miasto
W dniu 11 sierpnia 2020 r.
uczestniczyłem w sesji absolutoryjnej, podczas której zostałem zapoznany z raportem o stanie naszej
gminy. Dowiedziałem się, że nasza
gmina jest bardzo zadłużona. Co
gorsze zadłużenie to z roku na rok
wzrasta i tak na koniec 2019 r. wynosiło 12 112 315 zł, co daje wzrost
w stosunku do 2018 r o prawie 3,5
mln zł.
Jest to olbrzymia kwota. Zastanawiam się jakie inwestycje zostały zrobione, które spowodowały
tak duże zadłużenie. Co zostało
zrobione w 2019r. co spowodowało zwiększenie zadłużenia o
3 500 000 zł. Patrząc na wykonane
inwestycje, to nie ma ich za wiele,
nie są bardzo kosztowne. Podejrzewam, że one nie miały dużego
wpływu na tak duże zadłużenie.
A przecież miało być tak cudownie, tak wspaniale. Miały powstać nowe miejsca pracy, aby nasi
mieszkańcy nie wyjeżdżali. Co z
tego jest? Wielkie nic. Mieszkańcy
wyjeżdżają, co roku liczba mieszkańców naszej gminy maleje.
Przejmując gminę obecna
władza zastała prawie w całości
zwodociągowaną gminę, z dużą

ilością dróg asfaltowych, nowymi
budynkami, zakupionymi działkami itd… Zostały do zrobienia
mniejsze inwestycje, powiedziałbym takie bardziej kosmetyczne.
Ale i tych niezbyt widać. Spytałem
ile pieniędzy zostało pozyskanych
z zewnątrz. Odpowiedź była wielkim zaskoczeniem. W 2019 r. nasza władza pozyskała około 1 milion na drogi i około 200 000 zł na
inne inwestycje - takie informacje
otrzymałem na sesji. Przy czym
muszę napisać, że dotacje na drogi
to pozyskuje prawie każda gmina.
Więc jak można wykonywać
inwestycje, jak się nie pozyskuje
środków z zewnątrz.
Dlatego pewnie zadłuża się
gminę, tylko pytam: Dlaczego My
mieszkańcy mamy to zadłużenie
spłacać? Dlaczego mamy płacić
coraz to wyższe podatki?
Jestem przeciwny zadłużaniu
Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.
Mówię stanowczo „NIE” takiemu nieudolnemu zarządzaniu.
Dlatego wraz z innymi radnymi, byłem przeciwny udzieleniu
absolutorium Burmistrzowi.
Sebastian Stolarek - Radny
Przewodniczący
Klubu Radnych Niezależni

Za pośrednictwem Fundacji
ENEA do placówek medycznych
walczących z koronawirusem trafiło 2,1 mln zł. Pomoc otrzymały
szpitale, które są na pierwszej linii
w walce z koronawirusem, a do takich należy SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą. Dzięki działaniom
Pana Senatora, a zarazem lekarza
naszego szpitala pana Stanisława Karczewskiego i pani Barbary
Gąsiorowskiej Dyrektora SP ZOZ
otrzymaliśmy dotację w wysokości
100 tys. zł na zakup respiratora i innowacyjnego urządzenia do oczyszczania powietrza, które znajduje się
w izolatce.
Sprzęty te, pozwalają w skuteczny sposób zmniejszyć zagrożenie spowodowane zakażeniami.
Urządzenie do oczyszczania powietrza zostało zaprojektowane do
ciągłego usuwania zanieczyszczeń
mikrobiologicznych, znajdujących
się w obecności personelu i pacjentów. Wykorzystuje ono połączenie ozonu i nadtlenku wodoru.
Technologia ta okazała się skuteczna w zwalczaniu różnych bakterii,
jak również wirusów.
Natomiast respirator, jest to
urządzenie medyczne, zamienne
nazywane sztucznym płucem. Jego
zadaniem jest wspomaganie lub
zastępowanie mięśni pacjenta niezbędnych do oddychania. Respirator wymusza proces oddychania
u osób, które w wyniku urazu lub
choroby nie mogą samodzielnie
oddychać. Maszynę wykorzystuje
się również w sytuacjach, gdy pacjent oddycha sam, ale proces ten

jest z jakiegoś powodu niewydolny,
czyli nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na tlen. W krajach,
gdzie w przebiegu pandemii wirusa SARS-CoV-2 doszło do masowych zachorowań na COVID-19,
dla dziesiątków tysięcy chorych

respirator stał się sprzętem
medycznym ratującym życie.
SPZOZ
w Nowym Mieście
nad Pilicą

Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl
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Dożynki Powiatu
Grójeckiego

Za nami podniosłe wydarzenie
jakim są Dożynki Powiatu Grójeckiego. Tradycyjnie Święto Plonów
obchodzone było w pierwszą niedzielę września w Lewiczynie.
Dożynki są świętem ludowym,
mającym swój rodowód jeszcze w
czasach średniowiecznych, są podziękowaniem za tegoroczne zbiory i jednocześnie prośbą o pomyślność przyszłych. To prawdziwe
ukoronowanie całorocznej pracy
Rolników. Tegoroczne Dożynki
powiatowe były inne od poprzednich. Ze względu na zagrożenie
rozprzestrzeniania się koronawirusa, wydarzenie nie obejmowało
części artystycznej i stoisk organizacji działających na terenie
powiatu. Centralnym punktem
uroczystości była Msza Święta o
godzinie 16.00. Celebrował ją Kardynał Kazimierz Nycz, który co
roku nawiedza Lewiczyńskie Dożynki Powiatowe, aby swoim słowem pokrzepić wiernych i wyrazić
wdzięczność za pracę rolników.
Mszę poprzedził orszak dożynkowy, w którego skład weszli: poczet
sztandarowy Powiatu Grójeckiego,
grupy wieńcowe z Zespołu Szkół
im. Wincentego Witosa w Jasieńcu
oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej
Wsi, Starostowie Dożynkowi Marzena i Grzegorz Kołacz, Gospo-

darze Dożynek: Starosta, Zarząd i
Radni Powiatu, Wójtowie i Burmistrzowie gmin powiatu grójeckiego oraz Duchowieństwo.
Obchody Dożynek mogły
się odbyć dzięki współpracy Starostwa Powiatowego w Grójcu i

wszystkich 10 gmin z terenu
powiatu.
Dziękujemy wszystkim za
udział w Grójeckim Święcie
Plonów. Zapraszamy ponownie za rok.
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GMINA
BŁĘDÓW

W dniu 28 sierpnia 2020r
odbyła się narada dyrektorów placówek oświatowych
z terenu Gminy Błędów z
przedstawicielami
organu
prowadzącego. Organ prowadzący
reprezentowany
był przez Wójta Gminy Pana
Mirosława Jakubczaka i Sekretarza Gminy Pana Jacka Adamskiego. Publiczną
Szkołę Podstawową w Błędowie reprezentowały: Pani
Anna Pełka dotychczasowy
dyrektor oraz Pani Renata
Śmiechowska, która będzie
dyrektorem szkoły od dnia
1 września, Publiczną Szkołę Podstawową w Gołoszach
reprezentowała Pani Małgorzata Krasuska, Publiczną
Szkołę Podstawową w Lipiu
Pani Janina Bachowicz, Publiczną Szkołę Podstawową w
Wilkowie Pani Zofia Michalak, Przedszkole Samorządowe w Błędowie Pani Małgorzata Sieradzan. W spotkaniu
uczestniczyła również Pani
Maria Pietrzak przedstawiciel Zespołu Oświaty Gminnej w Błędowie.
Na spotkaniu szczegółowo omówione zostały wyniki
egzaminu ósmoklasisty w naszych szkołach. Dyrektorzy
przedstawili dogłębna analizę osiągniętych wyników,
wyciągnięto wnioski i przed-

Narada dyrektorów placówek
oświatowych z terenu Gminy Błędów
z przedstawicielami organu prowadzącego
stawiono propozycje do przygotowania uczniów do egzaminu w
nowym roku szkolnym.
Następnym punktem było
omówienie przygotowania placówek do nowego roku szkolnego.
Należy zauważyć, że w czasie wakacji udało się doposażyć place
zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Błędowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Lipiu
i Gołoszach. Przeprowadzono
remont dachu nad halą sportową w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędowie. We
wszystkich placówkach odbyły
się prace porządkowe, malowanie pomieszczeń. W Publicznej
Szkole Podstawowej w Wilkowie
odnowiony został blok żywieniowy wraz ze świetlicą. Kuchnia została wyposażona w nowy sprzęt
ze środków pozyskanych z dotacji
budżetowej z programu „Posiłek
w domu i szkole”. W Publicznej
Szkole Podstawowej w Błędowie
również zostały odnowione pomieszczenia bloku żywieniowego,
została przygotowana sala do zajęć
dla drugiego zintegrowanego oddziału przedszkolnego i powstała również sala pamięci w byłym
budynku gimnazjum. W szkołach
w Lipiu i Wilkowie zostały utworzone nowe pomieszczenia do zajęć z pedagogicznych. Dowożenie
uczniów do szkół odbywać się
będzie na dotychczasowych zasadach. Przewoźnikiem jest Przed-

siębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Grójcu. Jedynie co się
zmienia to obowiązek noszenia
maseczek przez uczniów podczas
przejazdu oraz zachowanie liczby miejsc w autobusie zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Analizowano również sytuację
kadrową w poszczególnych placówkach. Na dzień spotkania
prowadzone były jeszcze spotkania z nauczycielami, których
zatrudnienie wynikło z powodu
skorzystania przez nauczycieli
z urlopu dla poratowania zdrowia, otrzymanych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego,
nauczania indywidualnego oraz
z powodu korzystania przez nauczycieli z urlopu macierzyńskiego.
Omówione zostały przygotowane przez dyrektorów placówek procedury bezpieczeństwa w
szkole dotyczące funkcjonowania
jednostek w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania
COVID- 19. Procedury te na bieżąco są analizowane i dostosowywane do zmieniających się wytycznych MEN, GIS oraz sytuacji
występujących w placówkach.
Przedstawiciele organu prowadzącego życzyli dyrektorom
placówek oświatowych spokojnego i bezpiecznego nowego roku
szkolnego oraz zapewnili o swojej
pomocy w realizacji zadań.

Gmina Błędów w partnerstwie z Samorządem Województwa
Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program
przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”

Gmina Błędów w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego
realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i
uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi prio-

rytetowej „Edukacja dla rozwoju
regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”,
Poddziałania 10.1.1 „Edukacja
ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min.
200 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup

Laptopy dla szkół
W dniu 28 sierpnia 2020r. Wójt
Gminy Błędów przekazał dyrektorom szkół podstawowych z terenu gminy laptopy zakupione w
ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś
Priorytetowa I Powszechny dostęp
do szybkiego Internetu, Działanie

1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości
dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” – Program
Zdalna Szkoła + w ramach
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Zakupione zostało 16
laptopów wraz z oprogramowaniem.

sprzętu i oprogramowania oraz
przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół,
nauczycieli i uczniów do nauki
zdalnej. W ramach projektu szkoła XYZ otrzyma pakiet sprzętu w
postaci: zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego,
projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających
naukę zdalną. Ponadto wsparciem
szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość
projektu wynosi 34 999 800,00 zł,
natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 27
999 840,00 zł.

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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Ile kosztuje przygotowanie jabłka do sprzedaży?

Falę bankructw w branży handlu
owocami i warzywami obserwujemy
od lat. Bankrutują producenci, grupy
producenckie, jak i firmy prywatne.
Sytuacji sektora nie pomaga pandemia
COVID-19 i rosnące wraz z nią koszty
produkcji, transportu, czy pracy.
Jak informuje Unia Owocowa,
obecny czas jest szczególnie trudny dla organizacji producenckich.
Grupy obecnie dokładają wszelkich
starań, by umożliwić podmiotom
rentowne funkcjonowanie po okresie
pandemii.
Czy sadownicy mogą zabezpieczyć się przed bankructwem? TAK,
pod warunkiem, że sami sadownicy,
jak i podmioty wprowadzające owoce do sprzedaży zaczną prawidłowo
liczyć koszty. Zastosowanie się do
poniższych zasad pozwoli na uzyskanie wyższych cen zarówno dla producentów, jak i grup producenckich, czy
firm prywatnych.
Poniżej błędy, które prowadzą do
braku rentowności z prowadzonej
działalności:
Brak kosztów amortyzacji w cenach sprzedaży
To największy błąd w kalkulowaniu cen sprzedaży. Amortyzacja jest
kosztem niepieniężnym, lecz bardzo
ważnym. Duża część producentów
oraz firm otrzymała wsparcie przy
budowie obiektów czy przy zakupie
maszyn oraz środków transportu.
Niestety maszyny się zużywają
i wymagają serwisów, a budynki
remontów. Nie uwzględniając w cenach sprzedaży kosztu amortyzacji,
nie będziemy w stanie odtworzyć
danego środka trwałego, co zagrozi
dalszemu funkcjonowaniu gospodarstwa czy firmy.
Już w tej chwili wiele grup nie jest
w stanie sortować owoców na jakość
ze względu na zniszczone maszyny,
których koszty napraw przewyższają
możliwości finansowe producentów.
WSKAZÓWKA: Do 1 kilograma
powinno się wkalkulowywać około

10 groszy kosztów amortyzacji.
Brak kalkulowania tzw. „rozważek”
Struktura sprzedaży w ostatnich
latach zmienia się w stronę mniejszych opakowań. Głównymi klientami stają się sieci handlowe z dużą
ilością indeksów. Jabłko jest konfekcjonowane i sprzedawane w opakowaniach od 1 kg do 6-7 kg.
Zarówno przepisy, jak i klienci
wymagają, aby w opakowaniach była
minimum wymagana waga netto,
więc podczas produkcji w każdym
opakowaniu znajduje się więcej towaru, który jest oddawany bezpłatnie. Oczywiście, im mniejsze opakowanie, tym większa strata. I tak,
dla przykładu: pakując torbę 1 kg na
każdym opakowaniu mamy średnią
stratę około 10 dekagramów, co daje
10% wartości sprzedaży.
W firmach „rozważka” to około
3% towaru, co przy średniej wielkości grupie sprzedającej około 20 tys.
ton, daje rocznie ponad 600 tys. kg
towaru, który został załadowany bez
wynagrodzenia.
WSKAZÓWKA: Do 1 kg powinno się kalkulować od 3 do 5 groszy
kosztów „rozważki” w zależności od
cen surowca.
Brak kalkulowania tzw. „wysuszek”
Średni czas rotacji jabłka w magazynie to około 30 dni. W tym okresie około 1% masy jabłek wyparowuje, co przy średniej firmie daje ubytek
w postaci 200 000 kg rocznie.
WSKAZÓWKA: Do 1 kg powinno się kalkulować około 1-2 groszy w
zależności od cen surowca.
Brak kalkulowania zwiększonej
ceny zakupu przy sprzedaży jabłek o
wyższych parametrach
W związku w ciągłym podnoszeniem poprzeczek jakościowych przez
odbiorców, owoce jakie są sprze-

dawane to tzw. „szyneczka”
(owoce klasy premium). Aby je
pozyskać, należy przesortować
dwa razy więcej towaru. Otrzymany odpad jest praktycznie
niesprzedawalny albo sprzedawalny w cenie drugiej klasy lub
do przemysłu.
Aby sprzedać 100 kg Ligola
o wybarwieniu minimum 40%
i kalibrze 75/85, musimy przesortować przynajmniej 250 kg
surowca, z którego większość
później trafi do przemysłu lub
zostanie sprzedana w cenach
zakupu.
WSKAZÓWKA: Oznacza
to, że tak wyselekcjonowany
towar powinien być wyceniany przynajmniej dwukrotnie
drożej.
Brak kalkulowania faktycznych kosztów pracy
Koszty liczone są często na
podstawie krótkiego wycinka pracy, kiedy to wydajności
są „sztuczne”. W całorocznym
procesie sortowania i pakowania jest wiele przestojów, awarii, jak również występuje bardzo duża rotacja pracowników,
którzy w konsekwencji często
nie są odpowiednio wydajni.
Szczególnie w dobie nadchodzących zbiorów i braku siły
roboczej, koszty pracy znacząco wzrosną i należy brać to pod
uwagę.
Brak kalkulowania kosztów
dostaw owoców do stacji pakujących oraz zwrotu skrzyń
Czasy, kiedy to producent
przywoził towar „na gotowo”
kończą się. Każdego dnia musimy wywieźć skrzynie, a następnie zwieźć owoce do stacji
pakujących. Samochody są nieefektywne przy takich kursach.

Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl
W efekcie transport jest dużym
składnikiem kosztów końcowych.
Średni koszt transportu to
około 3-6 groszy do kg (w zależności od odległości).
Brak kalkulowania zwrotów
i reklamacji
Ze względu na obrót świeżymi owocami, reklamacje i
zwroty nie są rzadkością i stanowią codzienność działań
operacyjnych. Aby normalnie
funkcjonować, musimy brać
je pod uwagę. W szczególności w stosunku do wielu firm
handlowych, które tylko pełnią
rolę pośrednika i mają za zadanie zamknąć transakcję zawsze
na plusie przerzucając ryzyko
na dostawcę. Nie możemy zapominać, że sprzedajemy naturalny produkt, który potrafi się
różnie zachować.
Przy marżach wynoszących czasami 1% może się
okazać, że wartość reklamacji
decyduje o dalszym losie producenta/grupy producenckiej/
firmy handlowej.
Brak kalkulowania kosztów
chłodnictwa i przechowalnictwa
Aby zachować jakość
sprzedawanego jabłka, powinniśmy bardzo wcześnie oferować towar
z kontrolowanej atmosfery. Przechowalnictwo bardzo zwiększa cenę surowca, w
szczególności po podwyżkach
cen energii sięgających 70%.
Do ceny jesiennej powinni-

śmy dołożyć koszty:
transportu zwozu owoców
skrzyń
logistyki magazynowej
zabezpieczeń przechowalniczych
amortyzacji komór
monitoringu jakości
energii
zaangażowania finansowego do
jesiennego zakupu
dużo większego odpadu produkcyjnego liczonego od wszystkich wyżej
wymienionych kosztów
kilkuprocentowej wysuszki.
Brak kalkulowania w cenach
sprzedaży kosztów certyfikacji
Większe wymagania w stosunku
do bezpieczeństwa naszych jabłek
powodują, że
w strukturze kosztów firmy certyfikacje i badania stanowią coraz
większą pozycję. Integrowana produkcja, Global Gap, HACCAP, BRC,
badania laboratoryjne, firmy doradcze. Szkolenia to w średniej wielkości
grupie wydatek na poziomie przynajmniej 300 000 zł rocznie.
WSKAZÓWKA: Do kilograma
powinno się doliczać dodatkowe 1-2
grosze.
Oczywiście do powyższych kosztów dochodzą stałe koszty związane
z: podatkami lokalnymi, administracją, produkcją, magazynowaniem,
utrzymaniem ruchu, handlem, ubezpieczeniami itp.
Na załączonej grafice widnieje
kalkulacja wyprodukowania jednego kilograma jabłka o wysokich wymaganiach jakościowych i wąskiej
specyfikacji (jabłko klasy premium
w kartonie 7 kg). Cena nie uwzględnia kosztów transportu oraz wielu
innych mniejszych kosztów wynikających z prowadzenia działalności

gospodarczej, chociażby takich jak
nieuregulowanie należności przez
kupującego.
Poniżej informacja jak liczą Włosi, Belgowie, Niemcy – poziom cen
można określić dodając do ceny surowca kwotę:
Jabłko luz – 0,18 EUR/kg
Jabłko podwójna wytłoczka –
0,21 EUR/kg
Jabłko pojedyncza wytłoczka –
0,23 EUR/kg
Jabłko torba – 0,17 EUR/kg
Jabłko tacka – 0,25 EUR/kg
Powyższa kalkulacja jest jedynie
wzorem przedstawiającym sposób
ustalania ceny. Ponadto finalna cena
jest regulowana poprzez wiele innych
elementów, takich jak m.in. jakość,
wybarwienie, rynki zbytu.
Można powiedzieć, że w Polsce
mamy niższe koszty pracy i to prawda, lecz sadownicy powinni przyjmować takie stawki jak w/w, ponieważ
mamy przynajmniej dwukrotnie
mniejszą wydajność. We Włoszech
sześcioosobowy zespół na linii pakuje około 4400 kg jabłka na godzinę,
a w Polsce 1800-2200 kg i to przy
dobrym surowcu.
Należy przyznać, że w przeciągu
ostatnich 5 lat wielu producentów
dostrzegło swoje błędy i zaczęło liczyć swoje koszty.
Przed nadchodzącym sezonem
warto jeszcze raz przyjrzeć się rosnącym kosztom i zadać sobie pytanie
– czy moje gospodarstwo, czy moja
firma będzie jeszcze funkcjonować
za rok? Jeżeli nieumiejętnie liczymy
koszty, to ktoś za to będzie musiał
zapłacić. Czy to będzie producent lub
firma? Na pewno nie klient – i będzie
miał rację.

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

Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl

Sprzęt szkoleniowy dla Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej z Lewiczyna

„Pożegnanie lata” w Lewiczynie
W pierwszą sobotę września
panie z Koła Gospodyń Wiejskich
"Na obcasach" zaprosiły wszystkich na festyn rodzinny na zakończenie lata na teren sportowy
przy Publicznej Szkole Podstawowej im. UNICEF w Lewiczynie.

W dniu 7 września w Radomiu
przedstawiciele Ochotniczej Straży
Pożarnej w Lewiczynie - prezes dh
Marcin Błoński i skarbnik dh Łukasz Jakóbczak podpisali umowę
na zakup sprzętu szkoleniowego z
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Tarcze nalewowe, hydronetki,
hełmy i ubrania specjalne trafią do
dzieci i młodzieży z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Wartość
sprzętu szkoleniowego to kwota 20
000zł, w tym wkład własny OSP
wynosi 5 000zł.
Urząd Gminy Belsk Duży
E. Tomasiak

Piknik obfitował w wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych w postaci
mięsiwa z grilla, sałatek i słodkości, dmuchańca, fotobudki oraz
animacji. Niespodziankę najmłodszym zafundowali także strażacy
ochotnicy z OSP Lewiczyn w postaci zabawy w pianie.
Festyn objął patronatem honorowym Wójt Gminy Belsk Duży
Władysław Piątkowski.
Urząd Gminy Belsk Duży
E. Tomasiak
Organizatorzy
dziękują
wszystkim,
którzy
przyczynili się do organizacji spotkania:
-Wójtowi
Gminy
Belsk
Duży
Władysławowi
Piątkowskiemu
-pani dyrektor PSP im. UNICEF
w Lewiczynie Justynie Błońskiej
-proboszczowi
ks.
Sławomirowi
Paszowskiemu
-druhom
z
OSP
Lewiczyn
-Sponsorom i paniom z KGW
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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Sklep zielarsko - medyczny Cztery Pory Roku
www.czteryporyroku.pro
Wiemy jak trudno w dzisiejszym świecie o produkty naturalne, zdrowe i bezpieczne. Dlatego
ze szczególną dbałością dobieramy
asortment artykułów dostępnych w
naszym sklepie.
Dostępne są u nas naturalne
kosmetyki niezwykle cenionych
marek oraz produkty tureckie
wykonane na bazie naturalnych,
tradycyjnych receptur. Oferujemy
bogaty wybór mydeł włoskich oraz
produkty herbal ajurwedyjskie i
bonifraterskie. Produkty wspomagające odchudzanie firmy Dietering.
Jesteśmy pierwszym dystrybu-

Sprzedam fotelik
samochodowy
Maxi-Cosi
Pebble. (0- 13 kg).
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.

torem w Polsce suplementu naturalnego wspomagającego potencję
Epimedium Herbal Blended Paste.
Nasz sklep to bogactwo artykułów o wyjątkowych właściwościach, bezpiecznych i zdrowych.
W aktualnej ofercie
proponujemy:
- bogaty wybór ziół
- suplementy diety
- wyśmienite herbatybez sztucznych barwników
i aromatów
- oleje świata
- kosmetyki naturalne
- olejki eteryczne
- dużą gamę produktów ECO

Naszym klientom oferujemy
możliwość wykonania analizy ciała poprzez badanie urządzeniem
"Quantum".
Serdecznie zapraszamy!
Miła i profesjonalna obsługa.
Karina i Żaneta
Grójec,
Niepodległości 7/14.
Telefon: 535 870 302
sklep@czteryporyroku.pro
Otwarte:
poniedziałek
- piątek: 9:00 - 17:00
sobota: 9:00 - 13:00
Sklep internetowy:
czteryporyroku.pro

Twoja reklama w Nowych Dniach - 510-005-664, 504-198-135
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Narodowe Czytanie 2020

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/

W sobotnie popołudnie 5 września, na
terenie Muzeum im.
Kazimierza Pułaskiego w Warce odbyła się
akcja Prezydenta RP
Narodowe Czytanie. Na
zaproszenie
starosty
grójeckiego Krzysztofa
Ambroziaka i dyrektor
Muzeum Iwony Stefaniak zgłosiło się 43
lektorów. Pomimo szczególnych okoliczności spowodowanych epidemią,
akcja jak co roku spotkała się z dużym
zainteresowaniem.
„Balladynę” Juliusza Słowackiego
czytano w parku w Winiarach przy kawiarni muzealnej. Wśród czytających
znaleźli się samorządowcy, przedstawiciele instytucji publicznych od Warki po Grójec, reprezentanci organizacji
społecznych, dyrektorzy, nauczyciele
i młodzież, artyści i pracownicy muzeum. Wielu z nich wykazało się wspaniałymi zdolnościami lektorskimi i aktorskimi. Pomimo środka weekendu,
na Narodowe Czytanie przyszła również spora grupa słuchaczy. W kameralnej atmosferze, w otoczeniu zieleni
winiarskiego parku, czytało się i słuchało „Balladynę” bardzo przyjemnie.
Narodowe Czytanie zakończyło
się muzycznym akcentem. Krótki koncert wykonali Anna i Dariusz Rączka.
Każdy kto wcielił się w rolę z dramatu „Balladyna” otrzymał na pamiątkę
książkę, ze specjalną pieczęcią z Kancelarii Prezydenta RP.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które zechciały przyłączyć się do akcji Narodowe
Czytanie 2020:
- Pani Jolancie Sitarek – Wicestaroście powiatu grójeckiego,
- Pani Grażynie Kijuc - Radnej powiatu grójeckiego,
- Panu Janowi Madejowi – Radnemu powiatu grójeckiego,
- Panu Cezaremu Kołodziejskiemu
- Radnemu powiatu grójeckiego,
- Pani Aldonie Rzeźnik – Przewodniczącej Rady Miejskiej w Warce,
- Panu Pawłowi Maciejewskiemu
– Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej w Warce,
- Pani Karolinie Sałyga – Sekretarz
Miasta i Gminy Warka,
- Ks. Pawłowi Witkowskiemu –
Proboszczowi parafii pw. św. Mikołaja
w Warce ,
- Ks. Jarosławowi Kucharczykowi
– Proboszczowi parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Warce,
- Pani Iwonie Kwapisz – Dyrektor
Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra
Skargi w Grójcu
- Pani Małgorzacie Czachorowskiej – Wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w
Grójcu,
- Pani Annie Dackiej – Dyrektor
Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Nowej Wsi
- Pani Jolancie Piątosa – Dyrektor
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Warce

- Pani Ewa Karkowskiej – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. P.
Wysockiego w Warce wraz z uczniami:
Alicją Stefaniak, Wiktorią Śpiewak,
Eweliną Szczepaniak, i Jakubem Marciszewskim,
- Pani Małgorzacie Domańskiej
– bibliotekarce z Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 1 im. P. Wysockiego w
Warce wraz z uczennicami
- Pani Dorocie Kreczmańskiej
– nauczycielce (wieloletniej byłej dyrektorce) z Zespołu Szkół im. I Pułku
Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa”
w Warce, z uczniami: Małgorzatą Dobosz, Małgorzatą Kaczmarek, Małgorzatą Misiek, Cezarym Papińskim,
- Pani Barbarze Tybiszewskiej –
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych
im. Ks. Jana Twardowskiego w Grójcu
wraz z wnuczką Oliwią,
- Pani Grażynie Jagiełło – przedstawicielce Centrum Sportu i Rekreacji w Warce
- Pani Kamili Tuszyńskiej – opiekunce z Warsztatów Terapii Zajęciowej, Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Tęcza” w Warce wraz z
uczennicą Anną Kacprzak,
- Pani Marzenie Jankowskiej –
Prezes Oddziału PTTK im. W. Krawczyka w Warce,
- Panu Andrzejowi Jasińskiemu
– Honorowemu Prezesowi Oddziału
PTTK im. W. Krawczyka w Warce,
- Pani Danucie Sadowskiej - Prezes Towarzystwa Miłośników Miasta
Warki im. K. Pułaskiego,
- Państwu Annie i Leszkowie
Owczarczykom – nauczycielom z Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozniszewie i animatorom życia kulturalnego w regionie,
- Państwu Krystynie i Władysławowi Pączkom – przedstawicielom
wareckich seniorów, Uniwersytet III
Wieku w Warce,
- Państwu Annie Kolasa-Rączka i
Dariuszowi Rączka (pieśniarzowi, założycielowi zespołów Fantasmagoria i
Bez Cienia Ciszy),
- Pracowników Muzeum: Elwirze
Zawadzkiej, Ewie Bajoryńskiej, Piotrowi Kupnickiemu i Januszowi Kreczmańskiemu,
Składamy serdeczne podziękowania Staroście grójeckiemu Krzysztofowi Ambroziakowi za ufundowanie
książek dla wszystkich lektorów, a
Państwu Krystynie i Władysławowi
Pączkom za kwiaty i maliny.
Pełna fotorelacja na stronie www.
muzeumpulaski.pl
Muzeum im. K. Pułaskiego
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