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Wrześniowe uroczystości w Grójcu

Wspólne działanie przeciwko pandemii
Minister Zdrowia 

przedstawił ostatnio plan 
walki z epidemią korona-
wirusa na jesień. Zwrócił 
uwagę na fakt, że czeka 
nas trudny okres z powo-
du wielu infekcji grypo-
podobnych, które pojawią 
się w okresie jesienno-zi-
mowym i będą z nim wy-
stępowały. Przypomniał, 
że nadal fundamentalnymi 
działaniami w walce z ko-
ronawirusem są działania 
prewencyjne, tj. dezynfek-
cja, dystans i maseczki. 

Mając na uwadze za-
lecenia Głównego Inspek-
tora Sanitarnego i Mini-
sterstwa Zdrowia SP ZOZ 
w Nowym Mieście nad 

Pilicą poczyniło przygoto-
wania do walki z pandemią 
starając się o sprzęt i środki 
niezbędne do zmagań z ko-
ronawirusem. 

Dnia 3 września 2020 
roku pomiędzy Caritas Pol-
ska z siedzibą w Warszawie a 
Samodzielnym Publicznym 
Zakładem Opieki Zdrowot-
nej w Nowym Mieście nad 
Pilicą została zawarta umo-
wa, w której Caritas udziela 
pomocy SP ZOZ w walce 
z wirusem SARS-CoV-2 w 
postaci przekazanego sprzę-
tu, tj. dwóch respiratorów 
transportowych Para PAC Plus o 
łącznej wartości 64 735,2 zł. Jest to 
doskonały sprzęt wykorzystywany 
do wentylacji zastępczej, terapii 
tlenowej, wykazujący się możli-

wością pracy w najbardziej wy-
magającym środowisku, m. in. w 
transporcie szpitalnym i karetkach 
pogotowia.
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RATY 0% od 12.09 do 28.11 
lub do wyczerpania zapasów

Budowa kanalizacji o wartości 
ponad 3 mln trwa 

Rozpoczęły się roboty budow-
lane przy budowie sieci kanaliza-
cji w miejscowościach Anielin i 
Jarochy o wartości 3 274 000,00zł. 
 
Przetarg rozstrzygnięty na po-
czątku lipca wygrała firma Ar-
bud z Radomia, którą wybrano z 
sześciu oferentów. Budową sieci 
kanalizacyjnej objętych będzie 
około sześćdziesięciu gospo-
darstw z dwóch miejscowości. 
 
- Wykonawca zgodnie z umo-
wą na zakończenie całego pro-
jektu ma czas do września 2021 
roku, potwierdza Wójt Włady-
sław Piątkowski. Wszystko zależy 

Rozpoczęły się roboty budowlane 
w Anielinie i Jarochach

od warunków atmosferycznych.  
 
Gminie Belsk Duży udało się po-
zyskać dofinansowanie na tą in-
westycję z Wojewódzkiego Fun-

duszu Ochrony Środowiska. 
 

Urząd Gminy Belsk Duży
Emilia Tomasiak 

MIAS 2020 w Gminie Belsk Duży

Kończą się pierwsze realizacje 
w ramach projektu MIAS 2020 

Zakończyła się budowa altany 
rekreacyjnej z kompletem stołów i 
ław w centrum Wólki Łęczeszyckiej 
przy strażnicy Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Jest ono jednym z pięciu 
projektów w naszej Gminie dofi-
nansowanych ze środków belskiego 
samorządu oraz Samorządu Woje-
wództwa Mazowieckiego. Gotowe są 
także siłownia plenerowa w Anielinie 
oraz altana rekreacyjna w Borutach. 
Aktywne sołectwa otrzymają także 
środki na zakup i montaż placu za-
baw przy strażnicy OSP Wola Łęcze-
szycka oraz zakup wyposażenia świe-
tlicy wiejskiej w Woli Starowiejskiej. 

Dofinansowanie w ramach „Ma-
zowieckiego Instrumentu Aktywi-
zacji Sołectw MAZOWSZE 2020” 
otrzyma w tym roku łącznie pięć 
inwestycji z Gminy Belsk Duży. Ak-
tywne sołectwa z naszej gminy na re-
alizację projektów służących lokalnej 
społeczności otrzymają dofinansowa-
nie w wysokości 50 000,00zł. 

Urząd Gminy Belsk Duży
Emilia Tomasiak 
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Minister Zdrowia przedstawił 
ostatnio plan walki z epidemią 
koronawirusa na jesień. Zwrócił 
uwagę na fakt, że czeka nas trudny 
okres z powodu wielu infekcji gry-
popodobnych, które pojawią się w 
okresie jesienno-zimowym i będą 
z nim występowały. Przypomniał, 
że nadal fundamentalnymi działa-
niami w walce z koronawirusem są 
działania prewencyjne, tj. dezyn-
fekcja, dystans i maseczki. 

Mając na uwadze zalecenia 
Głównego Inspektora Sanitarnego 
i Ministerstwa Zdrowia SP ZOZ 
w Nowym Mieście nad Pilicą po-
czyniło przygotowania do walki 
z pandemią starając się o sprzęt i 
środki niezbędne do zmagań z ko-
ronawirusem. 

Dnia 3 września 2020 roku po-
między Caritas Polska z siedzibą 
w Warszawie a Samodzielnym Pu-
blicznym Zakładem Opieki Zdro-
wotnej w Nowym Mieście nad Pilicą 
została zawarta umowa, w której 
Caritas udziela pomocy SP ZOZ w 
walce z wirusem SARS-CoV-2 w 
postaci przekazanego sprzętu, tj. 
dwóch respiratorów transporto-
wych Para PAC Plus o łącznej war-
tości 64 735,2 zł. Jest to doskonały 
sprzęt wykorzystywany do wenty-
lacji zastępczej, terapii tlenowej, 
wykazujący się możliwością pracy 
w najbardziej wymagającym śro-
dowisku, m. in. w transporcie szpi-
talnym i karetkach pogotowia. 

Pragniemy gorąco podziękować 
Gminie Drzewica, która przekaza-
ła na walkę z COVID-19  środki w 
kwocie 15 tys. zł z przeznaczeniem 
na środki ochrony osobistej (ma-
seczki chirurgiczne, fartuchy flize-
linowe, rękawice ochronne, gogle, 

Będzie Punkt Poboru 
Wymazów COVID-19

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym 
Mieście nad Pilicą uruchamia Punkt Pobrań  Wymazów 

w kierunku COVID-19.
Punkt ten znajdować się będzie na terenie szpitala za Izbą 
Przyjęć   w wyodrębnionej części oddziału Pediatrycznego.

SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą

Wspólne działanie przeciwko pandemii

przyłbice). Stosowanie tych środ-
ków minimalizuje narażenie na 
potencjalny kontakt z wirusem.

Fundusze przekazane przez 
Gminę Odrzywół pozwoliły na za-
kup spirometru diagnostycznego 
PNEUMO. Na ten cel przeznaczo-
no kwotę 9 967,45 zł. Jest to sprzęt 
przeznaczony zarówno do badań  
profilaktycznych, jak i  do moni-
torowania, a wykorzystany może 
być w szpitalu, jak i w przychod-
ni. Spirometria jest podstawowym 
i najczęściej wykonywanym ba-
daniem oceniającym sprawność 
wentylacyjną płuc. Mierzy ona m. 
in. objętość wydychanego powie-
trza oraz szybkość jego przepływu 

przez drogi oddechowe. 
Dzięki środkom pozyskanym 

przez SP ZOZ Nowe Miasto nad 
Pilicą udało się zakupić sprzęt i 
środki ochrony osobistej, pomoc-
ne w zapobieganiu rozprzestrze-
niania się wirusa SARS-CoV-2. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim 
sponsorom i darczyńcom za sku-
teczne i bezinteresowne włączenie 
się w walkę z koronawirusem w 
obliczu zagrożenia epidemiczne-
go o zasięgu globalnym. Dzięki 
Państwa wsparciu będziemy mo-
gli ułatwić funkcjonowanie naszej 
placówki.

SP ZOZ 
Nowe Miasto nad Pilicą

Akcja "ROAD SAFETY DAYS" 
z Wydziałem Ruchu Drogowego 

Komendy Powiatowej Policji w Grójcu

W dniach 16-22 września 
2020 r., w czasie trwania Europej-
skiego Tygodnia Mobilności, we 
wszystkich europejskich krajach 
prowadzona jest akcja pod na-
zwą ROAD SAFETY DAYS (Dni 
bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go). Działania te koordynowane 
są przez Europejską Organizację 
Policji Ruchu Drogowego ROAD-
POL oraz popierane m.in. przez 
Komisję Europejską i Europejską 
Radę Bezpieczeństwa Ruchu Dro-
gowego (ETSC). W te działania 
włączyli się aktywnie policjanci z 
grójeckiej drogówki.

W dniach 16-22 września 
obchodzony jest Europejski Ty-
dzień Mobilności, podczas któ-
rego 18 września we wszystkich 
europejskich krajach realizo-
wana będzie akcja „Road Safety 
Days”. W ramach tej akcji funk-
cjonariusze z całej Europy mobi-
lizują siły, by poprzez wzmożony 
nadzór nad zachowaniem kie-
rowców zapobiegać tragicznym 
w skutkach zdarzeniom drogo-
wym. W tym dniu w całym kra-
ju powadzona jest akcja kaska-
dowego pomiaru prędkości. To 
policyjna strategia polegająca na 
kontroli prędkości przez wiele 
załóg policji na określonym od-
cinku drogi.

Policjanci z grójeckiej dro-
gówki aktywnie włączyli się w 
akcję i skoncentrowali swoje 
działania na eliminowaniu z 
naszych dróg piratów drogo-
wych. Działania polegające na 

kaskadowym pomiarze prędkości 
przeprowadzane są w newralgicznych 
miejscach na terenie miasta oraz na 
różnych odcinkach dróg krajowych i 
wojewódzkich.

Mundurowi zwracają szczególną 
uwagę na tych, którzy jadą z nadmier-
ną prędkością, ale nie brakuje też ta-
kich kierowców, którzy podczas jazdy 
nie stosują się do obowiązku zapinania 
pasów bezpieczeństwa lub wyprzedza-
ją w miejscach niedozwolonych. Sta-
tystyki wyraźnie wskazują, że skutki 
wielu wypadków drogowych nie były-
by tak tragiczne, gdyby ich uczestnicy 
poruszali się zgodnie z przepisami. 
Policjanci ujawnili 33 przekroczenia 
prędkości oraz zatrzymali 3 prawa jaz-
dy.

nadkom. Agnieszka Wójcik

W dniu 7 września 2020 roku w 
budynku Starostwa Powiatowego w 
Radomiu delegacja jednostki Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Grójcu w 
osobie Prezesa Zarządu dh Sławomi-
ra Maroszka, Naczelnika jednostki 
dh Michała Maroszka oraz Skarb-
nika dh Ewy Sztokinier podpisali z 
Panem Markiem Ryszką Prezesem 
Zarządu Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie umowę dota-
cji na zakup sprzętu treningowego 
do zawodów sportowo-pożarniczych 
dla najmłodszych grójeckich straża-
ków.

Wsparcie jednostki w kwocie 
15000 zł odbywać się będzie na pod-
stawie Programu 2020-NZ-1 „Zapo-
bieganie zagrożeniom środowiska i 
poważnym awariom poprzez aktywo-
wanie i doposażenie Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych”.

NOWY SPRZĘT TRENINGOWY DLA
MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ 

OSP GRÓJEC
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Dzięki staraniom Zarządu Powiatu Grójeckiego  
oraz dobrej współpracy z gminami na terenie powiatu 
zostaną przebudowane kolejne odcinki dróg powiato-
wych.

W ostatnim czasie zostały otwarte przetargi na 
przebudowy następujących dróg:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1654W Ko-
ciszew - Mięsy na odcinku o długości 440,00 mb- 
Podpisanie umowy  z wyłonioną w przetargu firmą 
AGLET Sp. z o.o. odbędzie się 22 września 2020 r. – 
termin realizacji zadania to 30 października 2020 r .

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1689 W  Do-

Nowe inwestycje w Powiecie Grójeckim

Droga powiatowa 1654W Kociszew - Mięsy

Droga powiatowa 1627W Łęczeszyce - Błędów

maniewice - Bieliny - Łęgonice na odcinku o długości 890,00 mb- 
Podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych ROAD-
STAR Sp. z o.o. nastąpi 24 września 2020 r. To zadanie ma zostać 
zrealizowane również do 30 października 2020 r.    

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1627W Łęczeszyce – Błędów 
na odcinku o długości 2720,00 mb - Otwarcie ofert miało miejsce 
w dniu 15 września br., wpłynęło 12 ofert (planowany termin pod-
pisania umowy z wyłonionym przedsiębiorcą to pierwsza dekada 
października 2020 r.)- wykonanie prac zaplanowane jest do końca 
listopada bieżącego roku. Ponadto na tym odcinku wkład finansowy 
oprócz Powiatu i Gmin Belsk Duży i Błędów ma 11 firm, których 
siedziby  rozlokowane są w pobliżu tej drogi.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1606W Dobryszew – Trzylat-
ków na odcinku przez miejscowość  Odrzywołek o długości 1020,00 
mb - Otwarcie ofert miało miejsce w dniu 15 września br. Podpisanie 
umowy planowane jest również na pierwszą dekadę października i 
podobnie jak na odcinku DP 1627W- odcinek ma być gotowy do 
końca listopada. 

„Doskonale zdajemy sobie sprawę, że w naszym powiecie jest 
jeszcze wiele dróg wymagających prac remontowych. W pierwszej 
kolejności jednak musimy wyznaczyć te, które wymagają podjęcia 
natychmiastowych prac naprawczych. Cały czas staramy się wyzna-
czać odpowiednie priorytety i na bieżąco je realizować." 
– poinformował  Krzysztof  Ambroziak, Starosta Powiatu Grójeckiego.

 18 września 2020 r. miało miejsce otwarcie ofert w przetargu 
nieograniczonym na zadanie „Remont dróg powiatowych" realizo-
wane wspólnie przez Powiat Grójecki i Gminę Mogielnica. Zamó-
wienie, którego łączna szacunkowa wartość wynosi blisko 1 mln 
złotych zostało podzielone na 4 części:

- Remont drogi powiatowej 1104W Falęcice –Nowe Miasto 
– odcinek o długości 420,00 m przez wieś Tomczyce
- Remont drogi powiatowej 1633W Mogielnica -Dziarnów 
odcinek  o łącznej długości  850,00 m przez wieś Otalążka.
- Remont drogi powiatowej 1639W Rykały -Górki -Izabelin 
- odcinek o  długości 390,00 m
- Remont drogi powiatowej 1104W Falęcice –Nowe Miasto

- o długości 520,00 mb przez wieś Borowe

Oprócz wyżej wymienionych realizacji ku koń-
cowi zmierza pierwszy odcinek przebudowywanej 
drogi powiatowej nr 1604W Szczęsna – Rożce w 
miejscowości Uleniec. Należy zaznaczyć, że wyko-
nawca drogi przewiduje zakończenie prac na całym 
odcinku o łącznej długości blisko 8 kilometrów do 
końca bieżącego roku.

Ponadto Zarząd nieprzerwanie analizuje stan 
dróg powiatowych oraz poszukuje wszelkich form 
wsparcia finansowego  z zewnątrz dla powiatowych 
inwestycji, a co za tym idzie planuje  zrealizowanie 
kolejnych inwestycji drogowych. 
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W czwartek 17 września na pla-
cu przed kościołem Św. Mikołaja w 
Grójcu pod pomnikiem Sybiraków 
odbyły się uroczystości z okazji 81. 
rocznicy agresji Rosji Sowieckiej 
na Polskę, połączone z obchodami 
Dnia Sybiraka.

Podczas obchodów odśpiewa-
no hymn państwowy, odczytano 
Apel Pamięci, po którym żołnierze 
Centrum Rozpoznania i Wsparcia 
Walki Radioelektronicznej oddali 
salwę honorową. Kolejnym punk-
tem programu było złożenie kwia-

tów przez przybyłe delegacje oraz 
zapalenie symbolicznego znicza.

Dzień wcześniej na cmenta-
rzu przy ulicy Mszczonowskiej w 
Grójcu odbyło się uroczyste od-
słonięcie tablicy i grobu ostatnie-
go, przedwojennego burmistrza 
Grójca Tadeusza Olszewskiego. 
W uroczystości Rada Miejska w 
Grójcu reprezentowana była przez 
Przewodniczącego Rady Karola 
Biedrzyckiego oraz radnych Artu-
ra Szlisa i Małgorzatę Szymańczak.

Wrześniowe uroczystości w Grójcu
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Inwentaryzacja 
źródeł ciepła

Inwentaryzacja źródeł ogrzewania ma na celu zaplanowanie i wdrożenie działań naprawczych, które 
przyczynią się do poprawy jakości powietrza na terenie naszej Gminy. Dane uzyskane w ankietach po-
służą do stworzenia ,,Bazy źródeł niskiej emisji”. Obowiązek stworzenia i prowadzenia ww. Bazy został 
nałożony na gminy zapisami Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Mazowieckiego przyjęte-

go uchwałą nr 98/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 20 czerwca 2017 r.
KWESTIONARIUSZ na www.bledow.pl

GMINA
BŁĘDÓW

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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Po raz kolejny praca 
naszego Muzeum została 
dostrzeżona przez Kapitu-
łę Konkursu „Mazowiec-
kie Zdarzenia Muzealne 
– Wierzba”. Nagrodę za wy-
stawę „Pamięć. Tożsamość. 
Dziedzictwo. Pomniki Kazi-
mierza Pułaskiego w Polsce i 
USA”, z rąk marszałka Adama 
Struzika odebrała dyrektor-
ka Muzeum Iwona Stefaniak 
wraz z Piotrem Kupnickim – 
historykiem.

Do 14. edycji konkur-
su „Mazowieckie Zdarzenia 
Muzealne - Wierzba" zgło-
szonych zostało 65 projektów 
z całego Mazowsza. Spośród 
nich Kapituła wybrała najcie-
kawsze inicjatywy. Przyznano 
20 nagród i 13 wyróżnień. 
Uroczystość wręczania na-
gród laureatom odbyła się 14 
września w amfiteatrze Mu-
zeum Wsi Radomskiej.

Nagrody laureatom i wy-
różnionym wręczał Adam 
Struzik - marszałek woje-
wództwa mazowieckiego. 
Konkurs „Mazowieckie Zda-
rzenie Muzealne – Wierzba” 
kierowany jest do wszystkich 
placówek muzealnych w wo-
jewództwie mazowieckim, a 
jego założeniem jest nagra-
dzanie najciekawszych pro-
jektów instytucji kultury.

Przypomnijmy, nagro-
dzona wystawa „Pamięć. 
Tożsamość. Dziedzictwo. Po-
mniki Kazimierza Pułaskiego 

Muzeum w Warce odebrało nagrodę

w Polsce i USA" powstała z okazji 
obchodów 240. rocznicy śmierci 
Kazimierza Pułaskiego. Pomysł na 
realizację wystawy zrodził się już 
kilka lat temu. Temat jednak nie 
był prosty, ponieważ znacząca licz-
ba miejsc pamięci poświęconych 
Patronowi Muzeum znajduje się w 
USA. Dzięki współpracy z wieloma 
osobami, instytucjami i organiza-
cjami, udało się zebrać materiały do 
wystawy. Ekspozycję, która trwała 
w okresie 11.X.2019 – 23.II.2020 
zobaczyło 2453 osób. Na realizacje 
wystawy Muzeum otrzymało dota-
cję Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Pomysłodawczynią i 
kuratorką wystawy jest Iwona Stefa-
niak – dyrektor muzeum, historyk 
sztuki, z którą przy wystawie pra-
cowali historycy – Karol Kucharski 
i Piotr Kupnicki. Konsultantem ds. 
współpracy polsko-amerykańskiej 
była dr Iwona Świątczak-Wasilew-
ska. Na terenie USA współpracował 
z Muzeum Peter Obst (Philadel-

phia, PA). Tłumaczenia dokonała 
Joanna Łukasiak-Hołysz, a projekt i 
aranżację wystawy zrealizowała fir-
ma Handsome Studio z zespołem: 
Dorota Skalska-Stefańska, Maciej 
Stefański, Ewa Hiller, Jarosław Bar-
toszek. W 2020 r. wystawa „Pamięć. 
Tożsamość. Dziedzictwo…” dostała 
nowe życie. Do końca października 
eksponowana jest w budynku Uni-
wersytetu Technologiczno-Huma-
nistycznego im. K. Pułaskiego w 
Radomiu.

Dziękujemy Kapitule konkur-
su za dostrzeżenie naszej pracy i 
przyznanie nagrody. Samorządowi 
Województwa Mazowieckiego za 
ufundowanie nagrody finansowej 
i zaangażowanie w promocje dzia-
łalności mazowieckich muzeów, 
Stowarzyszeniu Muzealników Pol-
skich Oddział Mazowiecki za nie-
ustającą organizację konkursu.

Muzeum im. K. Pułaskiego
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OBCHODY DNIA WETERANA WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ 
W POWIATOWYM ODDZIALE GRÓJECKIM ZWiR WP

Dzień Weterana Walk o Niepodległość 
ustanowiony Ustawą z dnia 14 marca 2014 
(Dz.U.poz.496 z dnia 17 kwietnia 2014 
r.) na dzień 01.września jest dla Naszego 
Związku Weteranów i Rezerwistów WP 
świętem szczególnym z racji nazwy związ-
ku i realizowanych celów statutowych i 
ważnym też dlatego, że jest to dzień wybu-
chu II wojny światowej.

W tym roku Dzień Weterana Walk o 
Niepodległość, Powiatowy Oddział Grójec-
ki ZWiR WP świętował w dniu 29.08.2020r. 
Uroczystość naszą zaszczycił swoją obecno-
ścią Przewodniczący Rady Gminy i Miasta 
Grójec – Pan Karol Biedrzycki, reprezen-
tujący jednocześnie Starostwo Powiatowe 
Grójec.

Prezes POG ZWiR WP ppłk /s/ Sta-
nisław Gliński powitał zaproszonych gości 
i członków POG ZWiR WP w Grójcu, a 
szczególnie jego Seniorów, a wśród nich: 
Prezesa Koła Nr 1 Oddziału Powiatowego 
i jednocześnie Prezesa Koła Kombatantów 
RP i BWP - ppor. w st. spocz. mgr inż. Ka-
zimierza Kurach i st. sierż. /s/ Stanisława 
Wieczorek zasłużonego „dla Gminy i Mia-
sta Grójec”.

Uczczono minutą ciszy zmarłych od 
ostatniego spotkania z okazji Dnia Wetera-
na kolegów Naszego POG ZW i R WP Jana 
Podolskiego i Stanisława Krajewskiego jak i 
zmarłych weteranów i kombatantów byłych 
członków POG ZW i R WP , Koła Komba-
tantów RP I BWP w Grójcu oraz wszystkich 
weteranów i kombatantów walk o Niepod-
ległą Polskę.

W swoim wystąpieniu sekretarz POG 
ZWiR WP płk /s/ Janusz Czerniejewski 
zaznaczył jak ważny to jest dzień dla każ-
dego Polaka a szczególnie dla tych, którzy 
przeżyli koszmar II wojny światowej. W 
szeregach Naszego POG ZWiR WP oraz 
Koła Kombatantów RP i BWP w Grójcu 
jest jeszcze kilka osób, które doświadczyły 
okrucieństw ze strony hitlerowskich Nie-
miec ale ich szeregi z dnia na dzień szybko 
topnieją. Wymienił nazwiska osób - kom-
batantów, członków POG ZWiR WP oraz 
członków Koła Kombatantów RP i BWP, 
które walczyły o wolną i niepodległą Polskę

Po swym wystąpieniu zaprosił uczest-
ników spotkania do dyskusji.

W dyskusji Przewodniczący Rady 
Gminy i Miasta Grójec - Pan Karol Bie-
drzycki, podziękował za zaproszenie na 
spotkanie z seniorami POG ZW i R WP i 
Koła Kombatantów RP i BWP z okazji Dnia 
Weterana Walk o Niepodległość. Podzię-
kował im za działalność społeczną i złożył 
życzenia od Gminy i Miasta Grójec oraz w 
imieniu Starostwa Powiatowego w Grójcu.

W dyskusji głos zabierali: ppor. w st. 
spocz. mgr inż. Kazimierz Kurach, st. sierż. 
/s/ Stanisław Wieczorek, prezes POG ZWiR 

WP ppłk /s/ Stanisław Gliński. st bosm./s/ 
Tadeusz Kaczanowski i st. sierż./s/ Jan Ry-
barczyk.

Dyskutanci podzielili się swoimi prze-
życiami z okresu II wojny światowej jak i 
pierwszych lat po jej zakończeniu.

Za działalność społeczną o charakterze 
pro-obronnym zostali wyróżnieni przez 
Starostę Powiatowego Grójec dyplomem i 
medalem „ 20-lecia Powiatu Grójec:

- ppor. /s/ mgr. inż. Kazimierz Kurach 
– Prezes Koła Kombatantów RP i BWP w 
Grójcu oraz Prezes Koła Nr.1 POG ZW i R 
WP;

- st. bosm./s/ Tadeusz Kaczanowski – 
wieloletni członek Zarządu POG ZW i R 
WP;

- st. sierż. /s/ Roman Jakubczak - wie-
loletni członek Zarządu POG ZW i R WP;

- st. sierż. /s/ Jan Rybarczyk - wielolet-
ni członek Zarządu POG ZW i R WP oraz 
Prezes Koła Nr 9 w Warce. Kol.

Z okazji ukończenia 90 lat Zarząd 
POG ZWiR WP wyróżnił pamiątkowym 
ryngrafem

ppor. /s/ mgr. inż. Kazimierz Kurach i 
st. bosm./s/ Tadeusz Kaczanowskiego a

st. sierż. Romana Jakubczak z okazji 
ukończenia 80 lat;

Koła Nr. 1 i 9 wyróżniły z okazji ukoń-
czenia 80 lat swoich kolegów: - Kol. Stani-
sława Majewskiego, Kol. Seweryna Piekar-
skiego i Kol. Józefa Skrzypczaka.

Dyplomem – podziękowaniem 
zostali wyróżnieni przez Zarząd POG 
ZWiR WP:

- Kol. Halina Czuchnicka ;
- Kol. Bogusław Grzanka;
- Kol. Ireneusz Jackowski;
- Kol. Bogdan Lipa;
- Kol. Jerzy Łącki;
- Kol. Andrzej Markiewicz;
- Kol. Władysław Poczęty;
- Kol. Jan Rybarczyk;
- Kol. Władysław Szuba;
- Kol. Henryk Szymczak ;
- Kol. Stanisław Wieczorek;
- Kol. Jan. Wojno.

Wyróżnienia wręczali: Przewod-
niczący Rady Gminy i Miasta Grójec 
– Pan Karol Biedrzycki od Starosty 
Powiatu Grójec Pana Krzysztofa 
Ambroziaka a od POG ZW i R WP 
prezes POG ZWiR WP ppłk /s/ Sta-
nisław Gliński.

Gospodarze tego spotkania tj. 
Zarząd POG ZWiR WP, zadbali o to, 
aby rozmowy prowadzone były przy 
kawie, herbacie, ciastach, napojach 
chłodnych a zdrowie Seniorów i za-
proszonych gości uczczono lampką 
wina. Na zakończenie spotkania zro-
biono pamiątkowe zdjęcie na tle bu-
dynku przy ul. Laskowej 8. 

ppłk w st. spocz.
 Stanisław Gliński

05.09.2020 roku w Skułach odby-
ły się II Skulskie Manewry Ratowni-
cze. Organizatorem manewrów była 
Ochotnicza Straż Pożarna w Skułach. 
W manewrach brały udział jednostki 
OSP z 6 powiatów (grójecki, grodziski, 
pruszkowski, siedlecki, warszawski i 
żyrardowski). Na zaproszenie orga-
nizatorów powiat grójecki reprezen-
towała Ochotnicza Straż Pożarna z 
Chynowa w składzie Grochal Mateusz, 
Leszczyński Damian, Piwowarczyk 
Arkadiusz, Szturemski Michał oraz 
Zawiślak Mirosław. Manewry stały na 
bardzo wysokim poziomie organiza-
cyjnym. Wszyscy strażacy pracowali 
ciężko i z wielkim zaangażowaniem co 
wpłynęło na wysoki poziom ćwiczeń. 
Głównymi założeniami podczas ćwi-
czeń było:

WODA – wypadek na jeziorze 
Przewrócona łódka na jeziorze, 5 osób 
poszkodowanych z łodzi oraz jedna 
osoba która udzielała pomocy. Kieru-
jący Akcją Ratowniczą (KARAT) Da-
mian Strojek OSP Zbiroża 

DYSKOTEKA – Pożar wewnętrz-
ny Pożar w dyskotece, 15 osób poszko-
dowanych oraz 2 Ratowników biorą-

Ochotnicza Straż Pożarna z Chynowa na 
II Skulskich Manewrach Ratowniczych

cych udział w akcji. Kierujący Akcją 
Ratowniczą (KARAT) Wielgo Łukasz 
OSP Ursus

POŻAR GAŁĘZI Pożar dużej ster-
ty gałęzi, nieużytków oraz zagrożenie 
dla lasu. 2 osoby poszkodowane – Ra-
townicy biorący udział w akcji Kieru-
jący Akcją Ratowniczą (KARAT) Łu-
kasz Strojek OSP Zbiroża

LAS – pożar Pożar lasu. 4 prądy 
gaśnicze, dwie linie zasilające ze zbior-
nika ppoż. Brak osób poszkodowanych 
Kierujący Akcją Ratowniczą (KARAT) 
Sebastian Piernik OSP Skuły

WYPADEK – zdarzenie masowe. 
Wypadek z udziałem 2 samochodów 
osobowych oraz autobusu przewo-
żącego dzieci. 19 osób poszkodowa-
nych (7 czerwonych – wymagających 
pomocy medycznej w pierwszej ko-
lejności, 2 żółte – odroczona pomoc 
medyczna, 9 osób zielonych oraz jed-
no niemowlę). Na miejscu duże siły i 
środki. Kierujący Akcją Ratowniczą 
(KARAT) Mateusz Grochal OSP Chy-
nów „Powiatowe Stanowisko Kiero-
wania” – STANOWISKO 998 Michał 
Jacek Wesołowski OSP Ursus 

Dziękujemy za zaproszenie OSP 
SKUŁY, gratulujemy świetnej organi-
zacji i widzimy się za rok.
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Sprzedam fotelik 
samochodowy 

Maxi-Cosi 
Pebble. (0- 13 kg).

 Z wyjmowaną wkładką pod 
plecy, wyjmowaną 

poduszką, 
odpinanym 
daszkiem. 

Kombinezon przeciwdeszczo-
wy Maxi-Cosi gratis. 
Stan bardzo dobry. 

Bezwypadkowy. 
Cena 150 zł. 

Tel. 509 603 239.

5 września 2020 roku odbyła się ko-
lejna edycja akcji Narodowe Czytanie, nad 
którą patronat sprawuje Prezydent RP. W 
tym roku jako lekturę Narodowego Czytania 
wybrano „Balladynę” Juliusza Słowackiego.

Lokalna odsłona tego wydarzenia od-
była się na terenie zabytkowego parku przy 
Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w 
Warce. „Balladynę” czytali zaproszeni go-
ście: samorządowcy, dyrektorzy instytucji 
z Warki i powiatu grójeckiego, społecznicy, 
dyrektorzy, nauczyciele i  uczniowie szkół 
z naszego powiatu, przedstawiciele ducho-
wieństwa, pracownicy muzeum.

W ramach włączenia się w akcję Naro-
dowego Czytania, w dniach 9 – 11.09. 2020 
r. uczniowie klas pierwszych Technikum 
im. Tomasza Nocznickiego w zawodach 
technik ogrodnik, technik spedytor, tech-
nik ekonomista, technik organizacji tury-

styki, technik usług fryzjerskich i technik 
reklamy czytali głośno fragmenty „Ballady-
ny”. Była to dla nich okazja do ponownego 
spotkania z lekturą znaną ze szkoły podsta-
wowej i jednocześnie okazja do integracji 
zespołów klasowych oraz zapoznania z 
biblioteką szkolną – miejscem przyjaznym 
i  otwartym na potrzeby uczniów. Mimo 
stresu młodzież poradziła sobie z tym za-
daniem, a wiele osób ujawniło talent inter-
pretatorski.

Szkolną akcję czytania „Ballady-
ny” zorganizowali – jak zawsze dbający 
o wszechstronny rozwój intelektualny 
uczniów – nauczyciele języka polskiego i 
opiekunowie biblioteki. 

Ewa Malowaniec, Paulina Kopczyńska
Centrum Kształcenia Zawodowego

 i Ustawicznego w Nowej Wsi

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/

Narodowe – Szkolne Czytanie w Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi
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Niedawny kryzys spowodo-
wany COVID-19 pokazał, jak 
ważna jest dostępność pracowni-
ków sezonowych do wspierania 
europejskich producentów, m. 
in. w przygotowaniu sadów (np. 
w przycinaniu, przerzedzaniu), 
pracy w stacjach pakowania, za-
rządzaniu plonami oraz zbiorze 
owoców i warzyw. W obliczu 
trudności związanych z niedo-
borem zasobów ludzkich, sektor 
jest zainteresowany poszukiwa-
niem alternatywnych rozwiązań, 
takich jak większa automatyza-
cja i cyfryzacja różnych etapów 
procesu produkcyjnego. Dostęp 
do nowych technologii może 
znacznie zwiększyć globalną 
konkurencyjność plantatorów. 
Czy tak faktycznie będzie w nie-
dalekiej przyszłości?

Na poziomie europejskim 
w ostatnim dziesięcioleciu mia-
ło miejsce wiele działań stymu-
lujących modernizację procesu 
plantacyjnego w kierunku no-
wych technologii. Poniżej znaj-
duje się krótki przegląd kon-
kretnych europejskich inicjatyw 
podjętych w celu zwiększenia 
automatyzacji i cyfryzacji pro-
dukcji rolnej i sadowniczej:

• Program badań i inno-
wacji „Horyzont 2020” będzie 
kontynuowany w nadchodzą-
cych latach w ramach programu 
„Horyzont Europa”. Kilka linii 
budżetowych poświęcono ro-
botyzacji i ulepszonej logistyce. 
Wspierano konkurencyjność i 
zrównoważone rolnictwo, a tak-
że łączono źródła finansowania 
na rzecz interaktywnych inno-
wacji. Instrumenty finansowe 
są również dostępne w WPR i 
programie operacyjnym wspól-
nej organizacji rynku owoców i 
warzyw w ramach strategii kra-
jowych.

• Europejska Agenda Cy-

Czy roboty zastąpią pracowników w sadach? 
Kiedy automatyzacja i cyfryzacja staną się powszechne?

frowa, mająca ambicje przesunięcia 
europejskiego rolnictwa w kierunku 
rolnictwa precyzyjnego.

• EUFRIN (sieć badań owoców), 
EUVRIN (sieć badań warzyw), ARE-
FLH (Stowarzyszenie Regionów Euro-
py produkujących owoce i warzywa) 
i Freshfel Europe. Stworzone grupy 
zadaniowo-robocze opracowują stra-
tegiczny program badań i innowacji 
określający szczególne potrzeby w 
zakresie badań i innowacji w zakresie 
owoców i warzyw. 

• Projekt EUFRUIT koncentru-
jący się między innymi na poprawie 
przechowywania owoców, a także na 
zrównoważonej produkcji owoców 
wynikającej z jednego z priorytetów 
programu „Horyzont 2020”. Projekt 
oferuje sadownikom i rolnikom bazę 
wiedzy dostępną w Internecie odno-
śnie innowacji i technologii opartą na 
najnowszych badaniach. 

Przez wiele lat rolnicy i sadow-
nicy w całej UE wprowadzali i coraz 
częściej stosowali nowe technologie, 
takie jak automatyzacja rolnictwa, 
by pomóc sobie w procesach pro-
dukcyjnych. Podczas gdy dostępność 
i koszty pracy mogą być jednym z 
elementów wdrażania nowych tech-
nologii, inne decydujące czynniki to 
zwiększona wydajność, lepsza jakość, 
szybki proces i długoterminowa kon-
kurencyjność. Zastosowanie nowych 
technologii i automatyzacji rolnic-
twa może obejmować różne aspekty: 
działania związane z zarządzaniem 
sadem poprzez rolnictwo precyzyjne 
(monitorowanie pogody, nawadnianie 
i obróbka przed lub po zbiorach), ale 
także automatyzacja prac sadowni-
czych (np. robot do napełniania po-
jemników po zerwaniu) do szybkiego 
transportu z sadu do magazynu oraz 
różnych operacji przeładunku, sor-
towania i przechowywania na stacji 
pakowania. Wprowadzono również 
utrzymanie i monitorowanie upraw, 
a także wydajność logistyki w celu 
wydajnego przeładunku i przechowy-
wania. Znacznie poprawiono jakość, 

precyzję i szybkość operacji, jedno-
cześnie zmniejszając zależność zaso-
bów ludzkich. Istnieją jednak inne, 
bardziej złożone zadania w sadach 
obejmujące przycinanie, przerzedza-
nie i zbiór, które obecnie nie są jeszcze 
wyposażone w pełni zautomatyzowa-
ne rozwiązania. 

- Testy robotów do zbiorów są 
już prowadzone w Stanach Zjedno-
czonych, lecz by można było użyć 
takiej maszyny, trzeba najpierw od-
powiednio przygotować sad. Musi 
on być bardzo wąski, by robot mógł 
dostrzec każde jabłko. Zbiory nie są 
jedynym obszarem gdzie następuje 
automatyzacja. To polscy sadownicy 
stworzyli system zdalnego sterowania 
ciągnikiem. System automatycznej 
jazdy ciągnika GOTRACK pozwala 
na oszczędzanie czasu koniecznego 
na wykonanie niezbędnych zabiegów 
pielęgnacyjnych – komentuje Maciej 
Majewski, prezes Stowarzyszenia Sady 
Grójeckie.

Należy dokonać wyraźnego po-
działu działań w odniesieniu do po-
stępu tych technologii w codziennym 
życiu działalności hodowcy. Rolnicy 
od wielu lat korzystają z usprawnień 
związanych w nowymi technologia-
mi. Standardem są wszelkiego rodzaju 
pojemniki do zbioru i skrzyniopalety 
jeżdżące na specjalnych wózkach, by 
łatwo było do nich włożyć zebrane 
ręcznie jabłka. Jak podkreśla Maciej 
Majewski, najbardziej zaawansowane 
gospodarstwa korzystają z tak zwa-
nych "kombajnów do zbioru". W przy-
padku takiego urządzenia rola osoby 
zbierającej ogranicza się do zerwania 
jabłka z drzewa i położenia go na wy-
sięgniku z taśmociągiem. Dalej takie 
jabłko jest już automatycznie trans-
portowane do skrzyni. Wprowadzono 
również utrzymanie i monitorowanie 
upraw, a także wydajność logistyki w 
celu przeładunku i przechowywania. 
Znacznie poprawiono jakość, precy-
zję i szybkość operacji, jednocześnie 
zmniejszając zależność zasobów ludz-
kich. 

Przy kwitnieniu np. gruszek za-
czyna się także stosować zautomaty-
zowaną technologię, aby ułatwić prze-
rzedzanie. Z kolei techniki takie jak 
system wstrząsania drzewem, przy-
spieszają proces zbioru i są stosowane 
np. do produktów takich jak wiśnie. 
Również w produkcji szklarniowej 
trwają  wczesne testy w przypadku 
niektórych urządzeń pod kątem zbie-
rania truskawek za pomocą robotów. 
Zaawansowane zaangażowanie w 
automatyzację zbiorów oznaczałoby 
wybitne rozwiązania w zakresie prze-
twarzania obrazu w celu weryfikacji i 
podjęcia decyzji o zbieraniu plonów. 
Póki co, to zasoby ludzkie, posiada-
jące odpowiednie kwalifikacje, pozo-
staną kluczowym zasobem dla jakości 
zbiorów i procesu decyzyjnego w celu 
zebrania owoców w odpowiednim 
momencie.

- W przypadku upraw owoco-
wych, zastąpienie pracy człowieka no-
wymi technologiami prawdopodobnie 
zajmie jeszcze trochę czasu, zanim od-
powiednia technologia będzie w pełni 
zabezpieczać jakość owoców i poradzi 
sobie ze środowiskiem sadu. W przy-
padku zastosowania, przed przej-
ściem do automatycznych rozwiązań, 
najprawdopodobniej oznaczałoby to 
również badania i przeprojektowanie 
architektury sadów – zaznacza Pau-
lina Kopeć, sekretarz generalna Unii 
Owocowej.

Technologie automatyzowanego 
zbioru zostały już bardzo skutecznie 
wdrożone w Europie w przypadku 
niektórych warzyw, m. in. ziemnia-
ków, cebuli, czosnku, a także w wielu 
uprawach przeznaczonych do prze-
twarzania, takich jak pomidory, czy 
fasola. Proces ten jest ułatwiony dzięki 
wyborowi odmian, które dojrzewają w 
tym samym czasie, umożliwiając zbiór 
z całych zbiorów w te same dni.

- Każda automatyzacja jest roz-
wiązaniem poprawiającym efektyw-
ność zbioru, lecz nie można zapomi-
nać o tym, że to wszystko musi się 
jeszcze opłacać. Automatyzacja zbio-
rów powinna być procesem wielo-
etapowym. Niemożliwym jest, by od 
razu przejść na zbiór robotyczny – do 
tego potrzebne są odpowiednie sady. 

Należy jednak uwzględniać ten wa-
riant w nowych nasadzeniach. Nawet 
jeśli przez kolejne 10 lat nie będziemy 
mieli robota do zbioru, to i tak będzie 
to działanie korzystne dzięki lepszej 
wydajności pracy ludzkiej. Mimo 
wszystko pamiętajmy, że w pracach 
rolniczych zawsze niezbędny będzie 
człowiek – podkreśla Paulina Kopeć.

Dlatego zależność wykwalifiko-
wanej siły roboczej w sadzie przy 
zbiorze owoców jest nadal potrzeb-
na ze względu na wydajność i jakość. 
Technologie rozwijają się, ale nadal 
nie są w pełni skuteczne z punktu wi-
dzenia większości upraw, z wyjątkiem 
niektórych określonych upraw prze-
znaczonych głównie dla przemysłu 
przetwórczego. 

- Wprowadzenie nowych tech-
nologii i modernizacja narzędzi w 
celu poprawy wydajności wiąże się ze 
znacznymi kosztami ze względu na 
potrzebną technologię i infrastruk-
turę. Inwestycje te należy rozważyć, 
zastępując istniejącą siłę roboczą – 
komentuje Phillipp Binard, delegat 
generalny Freshfel.

Jak podkreśla ekspert, przejście 
z człowieka na maszynę zapewniło 
hodowcom zasięg w postaci lepszej 
ochrony plonów w odpowiednim cza-
sie, przygotowania sadów, logistyki w 
sadach po zebraniu produktów i lo-
gistyki w kierunku stanowiska pako-
wania dzięki technologiom sortowa-
nia, pomiaru wielkości, zabarwienia, 
dojrzewania i pakowania. Przyczyniło 
się to do poprawy jakości, wydajno-
ści procesu i lepszego reagowania na 
oczekiwania klientów. 

UNIA OWOCOWA jest obecnie 
największym w Polsce Stowarzysze-
niem działającym na rzecz wspie-
rania krajowych producentów i dys-
trybutorów owoców i warzyw. Swoją 
działalność opiera na społecznym za-
angażowaniu członków i nieustannie 
podejmuje działania służące popra-
wie warunków w eksporcie. Przyczy-
nia się również do umacniania pozy-
cji polskich eksporterów na rynkach 
zagranicznych oraz prowadzi liczne 
działania promujące wysoką jakość 
i niepowtarzalny smak polskiej żyw-
ności.
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