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Dobra współpraca inwestycyjna

SZEŚĆ INWESTYCJI W TRZY MIESIĄCE

Mieszkańcy powiatu 
grójeckiego w ostatnim 
czasie  dostrzegają  sys-
tematyczny rozwój po-
wiatowej infrastruktury  
drogowej.  Realizowane 
inwestycje są rezultatem 
bardzo dobrej współpra-
cy  Samorządu Powiatu 
Grójeckiego z Samo-
rządem Województwa 
Mazowieckiego  oraz za-
angażowania Radnego 
Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego Lesz-
ka Przybytniaka, który 
stale zabiega w Sejmiku 
o wsparcie dla powiatu 
grójeckiego w wielu dzie-
dzinach.
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RATY 0% od 12.09 do 28.11 
lub do wyczerpania zapasów

8 km sieci kanalizacyjnej 
ze wsparciem

Wójt Władysław Piątkowski podpisał umowę z WFOŚiGW 
14 października 2020 r. w sie-

dzibie Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie została pod-
pisana umowa pożyczki z Gminą 
Belsk Duży na realizację zadania 
pn.: „Budowa kanalizacji sanitar-
nej w miejscowościach Anielin i 
Jarochy” do kwoty 2 305 000 zł. 
Efektem ekologicznym zadania, 
warunkującym realizację pożyczki 
na zasadach preferencyjnych jest 
budowa kanalizacji, której zakres 
robót będzie obejmował między in-
nymi prawie 8 km sieci kanalizacyj-
nej z 60 przyłączami. 

Koszt całkowity tej prawie dwu-
letniej inwestycji to 3 274 000,00zł.  
 
W imieniu Gminy Belsk Duży 
umowę podpisał Wójt Władysław 
Piątkowski przy kontrasygnacie 
Skarbnika Gminy Hanny Grotek 
oraz Zarząd WFOŚiGW w War-
szawie.

Urząd Gminy Belsk Duży
Emilia Tomasiak

Na początku października w 
siedzibie  Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Mazowieckiego 
Tomasz Wesołowski i Łukasz Wi-
śnik, przedstawiciele Gminnego 
Uczniowskiego Klubu Sportowego 
Belsk Duży podpisali umowę na re-
alizację projektu na kwotę 53000,00 
zł.

Wniosek złożony poprzez LGD 
„Wszyscy Razem” w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020 , działanie 
„LEADER,” poddziałanie „Wspar-
cie na wdrażanie operacji w ra-
mach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” 
obejmuje „Budowę siłowni ple-
nerowej ze strefą relaksu i ścieżką 
edukacyjną w Belsku Dużym”. 

- Lokalna Grupa Działania 
„Wszyscy Razem” to stowarzy-
szenie gmin, w ramach którego 
staramy się pozyskiwać dofinan-
sowania na projekty dla organi-
zacji pozarządowych działających 
na naszym terenie, potwierdza 

Budowa siłowni plenerowej ze strefą relaksu 
i ścieżką edukacyjną w Belsku Dużym

Wójt Władysław Piątkowski. W 
poprzednich latach dofinansowa-
nie otrzymały także projekty OSP 
Rożce i Łęczeszyckiego Stowarzy-
szenia Wędkarskiego na budowę 
altan rekreacyjnych oraz OSP Le-
wiczyn na budowę siłowni plene-
rowej wraz z organizacją pikniku 
ekologicznego. 

Belski GUKS planuję zakup i 

montaż siłowni plenerowej 
wraz z tablicami edukacyjny-
mi w przyszły roku na terenie 
przylegającym do hali GOSiR 
oraz terenów sportowych Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Belsku 
Dużym.

E. Tomasiak
Urząd Gminy Belsk Duży
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Zakupiony sprzęt do Gabinetu Fizjoterapii
SP ZOZ w Nowym Mieście nad 

Pilicą dzięki otrzymanej dotacji z 
Gminy Klwów zakupił:

- stolik do ćwiczeń manual-
nych dłoni - jest to urządzenie do 
rehabilitacji zarówno ręki neurolo-
gicznej, ortopedycznej, reumato-
logicznej i geriatrycznej. Zapewnia 
szybką poprawę sprawności ręki 
poprzez widoczne zwiększenie za-
kresu ruchomości stawów oraz siły 
i wytrzymałości mięśni. Ćwiczenia 
wpływają również pozytywnie na 
poprawę propriocepcji w obrębie 
dłoni, przyśpieszają przywracanie 
zaburzonych funkcji układu ner-
wowo-mięśniowego i zapewniają 
poprawę we współdziałaniu po-
szczególnych grup mięśniowych.

- wymienną butlę do kriote-
rapii, dzięki niej pacjenci mogą 
korzystać z zabiegów krioterapii 
ciekłym azotem z zachowaniem 
ciągłości zabiegów.

Dyrekcja SP ZOZ dziękuje 
Wójtowi Gminy Klwów panu Pio-

Pan Starosta Powiatu Gró-
jeckiego  wraz z Panią Wi-
cestarostą przyjechali do SP 
ZOZ w Nowym Mieście nad 
Pilicą, aby zobaczyć  jak po-
stępują prace remontowe. 

Decyzją Zarządu Powia-
tu, a później Rady Powiatu 
została udzielona szpitalowi 
dotacja w wysokości 250 000 
zł. na:

1. remont dachu na bu-
dynku biurowym, na bu-
dynku Szpitala, na budynku 
prosektorium i na budynku 
Przychodni w Drzewicy,

2. wykonanie nawierzch-
ni z kostki brukowej – droga 

Remonty w SP ZOZ 
w Nowym Mieście nad Pilicą

pożarowa i parkingi,
3. wykonanie zadaszenia przy 

szpitalu,
4. montaż  nowej  szafy sterują-

cej instalacją pary w kotłowni,
5. remont dachu na budynku 

laboratorium
W związku, że jest połowa paź-

dziernika pan Starosta Krzysztof 
Ambroziak i Pani Wicestarosta Jo-
lanta Sitarek oraz pan Przewodni-
czący Komisji Zdrowia Krzysztof 
Fiks spotkali się z Dyrektorem SP 
ZOZ  i zostali zapoznani z postę-
pem remontów na które SP ZOZ 
dostało dotacje ze Starostwa.

SP ZOZ Nowe Miasto 
nad Pilicą.

trowi Papisowi oraz mieszkańcom 
Gminy Klwów za przekazanie 
środków finasowych w kwocie 

10 000 zł na wyżej wymieniony 
sprzęt.

SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą

Powiat Grójecki za pośred-
nictwem Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Grójcu reali-
zuje projekt pt. „Wsparcie dzieci 
umieszczonych w pieczy zastęp-
czej w okresie epidemii COVID 
– 19”, którego celem jest zapobie-
ganie i ograniczenie negatywnych 
skutków wystąpienia COVID-19 
w obszarze pieczy zastępczej. 
Projekt realizowany jest w ra-
mach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 
2014-2020, w ramach Działania 
2.8 Rozwój usług społecznych 
świadczonych w środowisku lo-
kalnym, PI 9iv: Ułatwienie do-
stępu do przystępnych cenowo, 
trwałych oraz wysokiej jakości 
usług, w tym opieki zdrowotnej  
i usług socjalnych świadczonych 
w interesie ogólnym współfinan-
sowane ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projek-
tu wynosi  222  855 zł w tym: 
187 822,19 zł – ze środków euro-
pejskich (84,28%) oraz 35 032,81 zł 
– ze środków współfinansowania 

„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy 
zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

krajowego (15,72%). Środki zosta-
ły przeznaczone na zakup wyposa-
żenia na cele realizowania zadań  
w trybie zdalnej nauki (tj. zakup 
laptopów z oprogramowaniem – 
66 szt., zakup oprogramowania dla 
dzieci z niepełnosprawnością – 4 
szt.) oraz zakup środków ochro-
ny indywidualnej (tj. maseczek – 
2470 szt., rękawiczek – 12350 par, 
środków dezynfekcyjnych – 371 
litrów). Zakupiony sprzęt kompu-
terowy został przekazany umową 
użyczenia zawartą pomiędzy Po-
wiatem Grójeckim reprezento-
wanym przez Panią Ewę Grotek, 
Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Grójcu, a 
„Biorącym do używania”, na okres 

5 lat.
Wsparciem objętych zostało 

86 podmiotów pieczy zastępczej 
funkcjonujących na terenie Powia-
tu Grójeckiego (rodziny zastępcze 
spokrewnione, rodziny zastępcze 
niezawodowe, rodziny zastępcze 
zawodowe, rodzinne domy dziec-
ka).

Uczestnicy projektu z rado-
ścią przyjęli otrzymany sprzęt oraz 
środki ochrony indywidualnej. 
Wiele dzieci z rodzin zastępczych 
i rodzinnych domów dziecka nie 
posiadało własnego komputera, 
co utrudniało im zdalną naukę. 
Otrzymane laptopy ułatwią dzie-
ciom realizację obowiązku szkol-
nego. 

Kolejny tragiczny wypadek
Na terenie gminy Chy-

nów doszło do śmiertelnego 
wypadku. Po zderzeniu oso-
bówki z tirem, dwie osoby nie 
żyją, trzecia pozostaje w szpi-
talu. Postępowanie wyjaśni 
przyczynę zdarzenia.

W sobotę około godz. 
17.20 na skrzyżowaniu w 
Jurandowie doszło do zde-
rzenia daewoo z ciężarowym 
renault, w wyniku którego 
śmierć na miejscu poniosły 
dwie osoby. Zmarł 68-letni 
kierowca lanosa oraz 67-let-
nia pasażerka osobówki. Do 
szpitala pogotowiem lotni-
czym przetransportowana 
została druga pasażerka, 
65-letnia mieszkanka War-
szawy. Kierowca ciężarów-
ki nie odniósł obrażeń, był 
trzeźwy. Policjanci ustalają 
okoliczności i przyczyny tego 
wypadku.

Policja niezmiennie ape-
luje o przestrzeganie prze-
pisów ruchu drogowego 
oraz zachowanie zdrowego 
rozsądku na drogach zarów-

no przez kierujących, jak i przez 
pieszych. Szczególnie w okresie 
jesiennym, policjanci apelują o 
zachowanie ostrożności również 
za kierownicą. Zmieniające się 
warunki atmosferyczne, szybko 
zapadający zmrok i mokra na-
wierzchnia, powodują, że kie-
rowcy jeszcze bardziej powinni 
zadbać o swoje bezpieczeństwo, a 
także innych uczestników ruchu. 
Dlatego apelujemy do wszystkich, 
zarówno do kierujących, jak i pie-
szych o zachowanie szczególnej 
ostrożności i rozwagi na drodze. 
Pamiętajmy również o tym, aby za 
kierownicę zawsze wsiadać wypo-
czętym. Zmęczenie powoduje, że 
nasza koncentracja za kierownicą 
jest znacznie osłabiona, a reakcje 
opóźnione. Chwila nieuwagi może 
kosztować zdrowie, a nawet życie.

nadkom. Agnieszka Wójcik



29 czerwca 
2020 roku  Wójt 
Gminy Błędów 
podpisał sześć 
umów z Woje-

wództwem Mazowieckim na udzie-
lenie pomocy finansowej  ze środków 
własnych budżetu Województwa Ma-
zowieckiego w ramach  Mazowieckie-
go Instrumentu Aktywizacji Sołectw 
MAZOWSZE 2020. W  ramach tego 
działania udało się zrealizować sześć 
inwestycji. Wybudowano kontener 
gospodarczy we wsi Dańków, plac za-
baw we wsi Jadwigów, ułożono chod-
nik we wsi Trzylatków Duży, zago-
spodarowano plac przy ujęciu wody 
we wsi Głudna, wykonano remont w 
dwóch świetlicach wiejskich znajdu-
jących się w budynkach OSP: Lipiu i 
Wilkowie. Na każdą z tych inwestycji 
uzyskano pomoc finansową  10 tys. 
zł czyli łącznie 60 tys. Aby uzyskać 
maksymalne dofinansowanie każde z 
zadań musiało opiewać na minimum 
20 tys. zł. Pozostałe koszty na każ-
de z zadań  pokrył budżet gminy w 
tym częściowo z funduszy sołeckich. 
Termin wykonania tych inwestycji 
był  bardzo krótki. Od  1 lipca do 30 
września 2020 zostały opracowane 
dokumentacje, zgłoszenia budów, 
wybrani wykonawcy robót, odebra-
no i rozliczono roboty oraz złożona 
została dokumentacja rozliczeniowa 
do Urzędu Marszałkowskiego. Prace  
przebiegły tak sprawnie ponieważ w 
cały proces zaangażowali się sołtysi 
wsi i strażacy w których prowadzone 
były inwestycje.

Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl

GMINA
BŁĘDÓW

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami  
dotyczącymi przeprowadzanej na terenie 
Gminy Błędów inwentaryzacji indywidu-
alnych źródeł ciepła, Wójt Gminy Błędów 
przedłuża termin składania kwestionariu-
szy do 25 października 2020 roku. Ankiety 
możecie Państwo uzyskać u sołtysa wsi, w 
Urzędzie Gminy lub pobierać ze strony in-
ternetowej gminy: www.bledow.pl zakładka 
Aktualności – Inwentaryzacja źródeł ciepła, 
a następnie dostarczyć do Urzędu Gminy 
Błędów. Na przeprowadzenie inwentary-
zacji Gmina w 100% pozyskała środki fi-
nansowe w ramach Mazowieckiego Instru-
mentu Wsparcia Ochrony Powietrza 2020. 
8 września 2020 Sejmik Województwa 
Mazowieckiego podjął uchwałę  nr 115/20 
w sprawie programu ochrony powietrza 
dla stref w województwie mazowieckim, 
w których zostały przekroczone  poziomy 
dopuszczalne  i docelowe substancji w po-
wietrzu. Uchwała dostępna jest na stronie 
www.mazovia.pl i www.powietrze.mazovia.
pl. .Wszystkie samorządy gminne z terenu 
województwa mazowieckiego zostały zobo-
wiązane do ograniczenia emisji substancji 
z procesu wytwarzania energii cieplnej dla 
potrzeb ogrzewania i przygotowania ciepłej 
wody. Gminy zobowiązane są do corocznej 
aktualizacji inwentaryzacji niskiej emisji 
(pieców). Program wskazuje dla każdej 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Błędów
gminy w każdym roku: oszacowaną liczbę 
nieefektywnych kotłów  przeznaczonych do 
wymiany lub likwidacji, minimalną liczbę 
kontroli kotłów, minimalną liczbę działań 
edukacyjnych, zakaz spalinowych i elek-
trycznych dmuchaw do liści.

Gmina Błędów bardzo liczy na Państwa 
przychylność i chęć współpracy. Szanowni 
Państwo, miejcie na uwadze, że rzetelna 
inwentaryzacja sporządzona z Waszą po-
mocą, pokaże nam nie tylko skalę emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery, ale zaowo-
cuje w przyszłości licznymi inicjatywami 
na rzecz dobra wspólnego, jakim jest czy-
ste powietrze. Bardzo proszę o poważne 
potraktowanie naszej prośby. Nie złożenie 
ankiety  spowoduje  zaliczeniem  posesji do 
posiadania kotła najgorszej klasy co przeło-
ży się na szacunkowe pogorszenie stanu ja-
kości powietrza  i może skutkować nałoże-
niem kar na indywidualnych odbiorców za 
zanieczyszczenie powietrza. Dane zebrane 
podczas inwentaryzacji pozwolą na przeka-
zanie Marszałkowi Województwa  sprawoz-
dań ze stanu istniejącego  oraz z realizacji 
działań naprawczych. Gmina Błędów liczy 
więc na Wasze zaangażowanie, z góry za nie 
dziękuje.

Z poważaniem
Wójt Gminy Błędów

 Mirosław Jakubczak

SZEŚĆ INWESTYCJI W TRZY MIESIĄCE
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Mieszkańcy powiatu gró-
jeckiego w ostatnim czasie  
dostrzegają  systematyczny 
rozwój powiatowej infrastruk-
tury  drogowej.  Realizowane 
inwestycje są rezultatem bar-
dzo dobrej współpracy  Samo-
rządu Powiatu Grójeckiego z 
Samorządem Województwa 
Mazowieckiego oraz zaanga-
żowania Radnego Sejmiku 
Województwa Mazowieckie-
go Leszka Przybytniaka, któ-
ry stale zabiega w Sejmiku o 
wsparcie dla powiatu grójec-
kiego w wielu dziedzinach.

Wspólne zaangażowanie 
dwóch szczebli samorządu 

Dobra współpraca inwestycyjna

oraz  nieprzerwane starania  o po-
prawę stanu dróg leżących na tere-
nie powiatu grójeckiego zaowoco-
wało wieloma przedsięwzięciami 
na  drogach wojewódzkich na na-
szym terenie.

W ostatnim czasie odbyło się  
spotkanie  z  Radnym Sejmiku p. 
Leszkiem Przybytniakiem  i p.  To-
maszem Lewandowskim Dyrekto-
rem Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Warszawie. Pod-
czas spotkanie Dyrektor MZDW  
wspólnie z  Radnym Sejmiku, 
Przewodniczącym Rady Powiatu 
Januszem Karbowiakiem, Starostą 
Powiatu Grójeckiego Krzysztofem 
Ambroziakiem oraz Wicestarostą 
Jolantą Sitarek,  rozmawiali  na 

temat realizowanych inwestycji, 
dalszej modernizacji dróg woje-
wódzkich nr 730  oraz 722 Grójec-
-Piaseczno  oraz  możliwych do-
datkowych działaniach, takich jak  
rozszerzenie inwestycji i wykona-
nie chodnika w miejscowościach 
Pabierowice i Wólka Turowska 
(droga wojewódzka nr 730) oraz 
chodnika w Kobylinie (droga wo-
jewódzka nr 722).

Rozmowy dotyczyły również 
kolejnych inwestycji. W najbliż-
szym czasie mają rozpocząć się 
prace na odcinku drogi wojewódz-
kiej  nr 725 Belsk Duży- Biała 
Rawska.

Planowane jest również wyko-
nanie chodnika od ronda w Belsku 
Dużym do remontowanego od-
cinka drogi 725 (skrzyżowanie  z 
drogą gminną Belsk Duży- Mała 
Wieś).

Samorząd  Powiatu stara się 
również  o współrealizację z  Samo-
rządem Województwa przebudo-
wy skrzyżowania drogi wojewódz-
kiej nr 725  z drogą powiatową nr 
1613W Rożce -Rębowola.

Inwestycje prowadzone są 
również na odcinku drogi woje-
wódzkiej nr 731, gdzie ku końco-
wi zmierzają prace na trasie  Góra 
Kalwaria – Warka.

Dobiega końca realizacja prze-

budowy drogi Wojewódzkiej nr 
730 przez gminy Jasieniec oraz 
Warka na odcinku Nowa Wieś- 
Krześniaków - Laski. Moderni-
zacja drogi wojewódzkiej obej-
mowała gruntowną przebudowę 
nawierzchni, mostów oraz skrzy-

żowań.
Dzięki inwestycjom drogowym 

w powiecie grójeckim,  znacznie 
poprawiło się  bezpieczeństwo 
mieszkańców i komfort podró-
żujących drogami powiatowymi                 
i wojewódzkimi.

Maseczki, przyłbice, ręka-
wiczki, kombinezony – dzie-
siątki ton środków ochrony 
indywidualnej załadowali, 
przewieźli i rozpakowali żoł-
nierze 6 Mazowieckiej Bryga-
dy Obrony Terytorialnej. To 
kolejny przykład działania 6 
Mazowieckiej BOT w walce 
z pandemią COVID-19 w ra-
mach operacji "Trwała Odpor-
ność".

Zadanie zrealizowane zo-
stało na wniosek Mazowiec-
kiego Urzędu Wojewódz-
kiego w Warszawie, który 
pozyskał środki ochrony 
indywidualnej z Agencji Re-
zerw Materiałowych. Tylko w 
ciągu jednego dnia żołnierze 
62 batalionu lekkiej piecho-
ty z Radomia, przewieźli 24 
tony środków ochrony indy-
widualnej. Dzięki zaangażo-
waniu Terytorialsów ładu-
nek trafił do Mazowieckiego 
Szpitala Specjalistycznego 

Terytorialsi transportują 
środki ochrony indywidualnej do szpitali

w Radomiu, Samodzielnego Pu-
blicznego Zespołu Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Kozienicach, Sa-
modzielnego Publicznego Zespo-
łu Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Przysusze, Radomskiego Szpitala 
Specjalistycznego im. dr. Tytusa 
Chałubińskiego.

Podobne zadanie w najbliż-
szych dniach będzie realizował 61 

batalion lekkiej piechoty w Grójcu 
oraz 64 batalion lekkiej piechoty 
w Płocku. W środę wypełnione 
środkami ochrony indywidual-
nej pojazdy ciężarowe ruszą do 
Centralnego Szpitala Klinicznego 
MSWiA w Warszawie, Szpitala 
Czerniakowskiego w Warszawie, 
Zespół Opieki Zdrowotnej Szpi-
tala Powiatowego w Sochaczewie 

oraz Wojewódzkiego Szpitala Ze-
spolonego w Płocku.

- W ostatnim czasie znowu 
podejmujemy działania o dużej in-
tensywności, mające na celu wspie-
racie służby zdrowia, organów 
sanitarnych, policji oraz admini-
stracji państwowej i samorządo-
wej. Wspieramy działania celem, 
których jest utrzymywanie liczby 
zakażeń na poziomie umożliwia-
jącym skuteczne niesienie pomocy 
przez służbę zdrowia - mówi płk 
Przemysław Owczarek, dowódca 
6 Mazowieckiej Brygady Obrony 
Terytorialnej, dodając: - Nasi Te-
rytorialsi wykazują ogromne za-
angażowanie, zakładają mundur i 

ruszają wspierać lokalną społecz-
ność. To nie tylko służba, to przy-
sięga i zobowiązanie, które złożyli 
Ojczyźnie a teraz noszą w sercach.

Przewozy wielkotonażowe ze 
środkami ochrony to jedno z za-
dań, które obecnie realizuje 6 Ma-
zowiecka Brygada Obrony Teryto-
rialnej w ramach operacji "Trwała 
Odporność". W dalszym ciągu 
żołnierze wspierają szpitale woj-
skowe, wraz z funkcjonariuszami 
policji monitorują kwarantanne. 
Systematycznie organizowane są 
akcje honorowego krwiodawstwa 
oraz codziennie żołnierze dostar-
czają ciepłe posiłki do powstańców 
warszawskich. 
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Hobby Prestige 560 
rok 2011, 4 osobowa. 
Duże małżeńskie i 2 poje-

dyncze łóżka. Prysznic, ciepła i 
zimna woda, ubikacja oddzial-
nie plus umywalka też oddziel-
nie, podgrzewana podłoga, te-
lewizor, bagażnik na 4 rowery. 
Prąd i oświetlenie 220V, 12V i 
gaz. Dodatkowo nowy przed-
sionek wraz z podłogą. Stan 
idealny. 

Cena: 67 500. 
TELEFON: 796 164 825

Sprzedawała podrobioną odzież
Policjanci z grójeckiej komen-

dy zajmujący się zwalczaniem 
przestępczości gospodarczej za-
trzymali 28-letnią kobietę, która 
oferowała do sprzedaży odzież z 
podrobionymi znakami towaro-
wymi znanych światowych marek. 
Łącznie funkcjonariusze ujawnili 
blisko 170 sztuk podróbek. Kobie-
cie grozi kara do 2 lat pozbawienia 
wolności.

Sprawą zajmowali się policjan-
ci z Referatu dw. z Przestępczością 
Gospodarczą grójeckiej komen-
dy, którzy ustalili, że na miejskim 
targowisku w Grójcu odbywa się 
handel odzieżą z podrobionymi 
znakami towarowymi znanych 
światowych firm.

W czwartek funkcjonariusze 
zatrzymali 28-letnią obywatel-
kę Rumunii, która oferowała do 
sprzedaży odzież z podrobionymi 
znakami towarowymi. Przedmioty 

te zostały zabezpieczone przez po-
licjantów, a kobieta została zatrzy-
mana. Wartość przechwyconych 
koszulek, bluz, kurtek i dresów jest 
nie mniejsza niż 40 tys. zł. Dokład-
na wartość zabezpieczonego towa-
ru zostanie oszacowana w najbliż-
szym czasie.

Za handel rzeczami z podro-

bionymi znakami towarowy-
mi grozi kara pozbawienia 
wolności do lat 2, a w przy-
padku, gdy proceder był sta-
łym źródłem dochodu, kara 
może wynosić nawet do 5 lat.

Autor: 
nadkom. 

Agnieszka Wójcik
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Dzień Kazimierza Pułaskiego 2020
Pomimo panującej 

pandemii, w piątek 9 
października udało się 
zorganizować Dzień 
Kazimierza Pułaskiego, 
skromniej niż zwykle 
i w mniejszym gronie. 
Przedstawiciele władz 
samorządowych powia-
tu, gminy, jednostek 
organizacyjnych, or-
ganizacji społecznych, 
wspólnie z zespołem 
Muzeum oddali hołd 
gen. Kazimierzowi Puła-
skiemu, w 241. rocznicę 
śmierci bohatera Polski 
i USA.

Wydarzenie, organizo-
wane co rok przez Muzeum 
im. Kazimierza Pułaskiego, 
dla uczczenia pamięci swo-
jego patrona, w tym roku 
było inne. Bez oprawy Woj-
ska Polskiego, bez udziału 
pocztów sztandarowych i 
wielu delegacji szkół, któ-
re co rok uczestniczyły w 
tym wydarzeniu. Sytuacja 
społeczna, w której się zna-
leźliśmy sprawiła, że pro-
gram Dnia Pułaskiego został 
ograniczony i zrealizowany 
z zachowaniem zasad bez-
pieczeństwa sanitarnego.

Tradycyjnie goście 
spotkali się najpierw przy 
pomniku Kazimierza Pu-
łaskiego w winiarskim par-
ku. Wśród przybyłych byli 
m.in.: Jolanta Sitarek – wi-
cestarosta Powiatu Gró-
jeckiego, Andrzej Zaręba 
– członek Zarządu Powiatu 
Grójeckiego, Aldona Rzeź-
nik – przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Warce, Karolina 
Sałyga – sekretarz Urzędu 
Miejskiego w Warce oraz 
prof. Waldemar Nowakow-
ski – prorektor ds. nauki i 
współpracy z zagranicą Uni-
wersytetu Technologiczno-
-Humanistycznego im. K. 
Pułaskiego w Radomiu. Nie 
zabrakło dyrekcji, nauczy-
cieli i młodzieży z Publicz-
nej Szkoły Podstawowej nr 2 
z Oddziałami Integracyjny-
mi im. Kazimierza Pułaskie-
go w Warce.

Obchody 241. rocznicy 
śmierci Kazimierza Puła-
skiego rozpoczęło odegranie 

hymnów Polski i USA, po czym 
głos zabrała Iwona Stefaniak – 
dyrektor Muzeum. W imieniu 
starosty grójeckiego Krzysztofa 
Ambroziaka i Zarządu Powiatu 
Grójeckiego przemówienie wygło-
siła wicestarosta Jolanta Sitarek, po 
czym delegacje złożyły kwiaty pod 
pomnikiem Kazimierza Pułaskie-
go.

Po zakończeniu części patrio-
tycznej, w pałacowej bibliotece od-
był się wernisaż wystawy czasowej 
„Marcella Sembrich-Kochańska. 
Polka, artystka świata”. Oficjalne-
go otwarcia ekspozycji dokonał 
Juliusz Multarzyński – wielbiciel 
talentu tej wybitnej śpiewaczki 
operowej, fotografik, dzienni-
karz i kolekcjoner pamiątek z nią 
związanych, zarazem współautor 
wystawy. Ekspozycja przybliża 
śpiewaczkę i jednocześnie osobę 
zaangażowaną w promocję pol-
skiej kultury w świecie. Historia 
jej życia i kariery opowiedziana 
fotografiami i krótkimi tekstami, 
uzupełniona została eksponatami 
z epoki. Wśród pamiątek odna-

leźć można oryginalne fotografie 
Marcelli Sembrich z autografami, 
programy koncertów, śpiewniki, 
pocztówki czy złoconą łyżeczkę.

Ostatnim punktem programu 
Dnia Kazimierza Pułaskiego był 
koncert „W hołdzie Kazimierzowi 
Pułaskiemu i Marcelli Sembrich-
-Kochańskiej” w wykonaniu Anny 
Kutkowskiej-Kass (sopran kolora-
turowy) i Roberta Morawskiego 
(fortepian), który odbył się w Cen-
trum Edukacyjno-Muzealnym. 
Artyści zaprezentowali przed go-
śćmi wykonania operowych szla-
gierów najbardziej lubianych przez 
śpiewaczkę, m.in. arię Hanny z 
opery Straszny Dwór Stanisława 
Moniuszki. Można było usłyszeć 
również mistrzowskie wykonanie 
pieśni Życzenie Fryderyka Cho-
pina czy Prząśniczkę Stanisława 
Moniuszki.

Dziękujemy wszystkim, którzy, 
pomimo pandemii wzięli udział w 
wydarzeniu.

Muzeum im. K. Pułaskiego
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Niedziela dla Rodziny

Wraz z końcem września za-
kończył się projekt „Niedziela dla 
Rodziny" w którym dzięki gran-
towi z Mazowsze Lokalnie miesz-
kańcy gminy Chynów mogli bez-
płatnie uczestniczyć w rodzinnych 
zajęciach.

Stowarzyszenie wsparło ini-
cjatywę rodziców polegającą na 
odbudowywaniu więzi społecz-
nych przez szeroko rozumianą 
aktywność.

Przeprowadziliśmy 10 cieka-
wych spotkań w różnych miej-
scach naszej gminy, podczas 
których połączyliśmy aktywność 
ruchową, zabawę, edukację i po-
znawanie okolicy. Były rodzinne 
kalambury przy ognisku, wy-
cieczka rowerowa szlakiem zabyt-
ków gminy, budowanie szałasów, 
łuków i proc, podchody, serwiso-
wanie roweru, zwiedzanie pałacu 
w Drwalewie, gra terenowa, cho-
dzenie po linach, zabawy sporto-
we na Orliku, spotkanie z Policją 
i Ochotniczą Strażą Pożarną OSP 
KSRG Machcin.

Wszystkie te spotkania łączyła 
tajemnicza mapa, która wyzna-
czała drogę do ukrytego skarbu. 

Każde spotkanie kończyło się 
znalezieniem i rozwiązaniem za-
gadki.

Cieszy nas udział całych ro-
dzin w tym projekcie. Podczas 
spotkania podsumowującego 
w Woli Pieczyskiej, dwie grupy 
przygotowywały kociołki, uczest-
nicy poznali pracę myśliwego, 
pod okiem instruktorów strze-
lali z wiatrówki, jeździli wozem 
konnym, mogli dotknąć konia i 
zrobić zdjęcie. Każdy otrzymał 
pamiątkowe gadżety. Na zakoń-
czenie spotkania najmłodsi odna-
leźli skarb – kosz jabłek i słodyczy 
z historią – tajemnicą, którą każ-
dy miał zapamiętać. Były to słowa 
Jana III Sobieskiego o naszym sa-
downiczym regionie: „przez cier-
nie ostre po takie jabłka przejść 
było potrzeba".

Dziękujemy za udział!

Więcej zdjęć 
na FB Stowarzyszenie 

Przyjaciół Gminy Chynów
Z poważaniem 

Bernaciak Piotr
SPGCH
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14 października Estoń-
skie Muzeum Narodowe w 
Tartu było miejscem wy-
miany poglądów estońskich 
i polskich ekspertów bran-
ży ogrodniczej. „Wizja Es-
tońskiego Stowarzyszenia 
Ogrodniczego” to konfe-
rencja skupiająca się na naj-
ważniejszych aspektach fi-
nansowych, produkcyjnych, 
klimatycznych i technolo-
gicznych sektora. Unia Owo-
cowa, partner wydarzenia, 
wspólnie z przedstawiciela-
mi z całego sektora ogrod-
niczego przedstawił polskie 
sadownictwo podczas 7. edy-
cji wydarzenia, tym razem 
pod nazwą „Estonia liderem 
w sadownictwie UE – jak 
osiągnąć ten cel? Polskie do-
świadczenie”.

Estońskie Stowarzyszenie 

Unia Owocowa w Estonii 
o polskim ogrodnictwie

Ogrodnicze jest wiodącą organiza-
cją w Estonii, zrzeszającą instytu-
cje edukacyjne i badawcze, produ-
centów i dostawców. Producenci 
będący członkami stowarzyszenia 
produkują około 90% krajowej 
uprawy owoców, warzyw, kwiatów 
i sadzonek. Podczas nadchodzące-
go cyklu wykładów, to nasi rodzi-
mi prelegenci zaprezentują estoń-
skiej publiczności sytuację sektora 
w Polsce.

Wydarzenie online skupiło 
się na ważnych w branży i poru-
szanych na szczeblu europejskim 
kwestiach, m.in. sposobach finan-
sowania, problemach klimatycz-
nych, czy rozwiązaniach ekolo-
gicznych i technologicznych. Raivo 
Külasepp, Prezes ESO, przedstawił 
uczestnikom obszary obecnych 
działań stowarzyszenia. Pozostali 
prelegenci przeprowadzili aktual-
ny przegląd estońskiego ogrodnic-

twa. Porównując estońską i polską 
sytuację sektora, Artur Krakowiak, 
Główny Specjalista w Zespole ds. 
Owoców i Warzyw   w Departa-
mencie Przetwórstwa i Rynków 
Rolnych MRiRW, opowiedział o 
wyzwaniach, które spotykają pol-
skich plantatorów. Dr Paweł Kra-
wiec (Horti Team) zaprezentował 
rozwiązania w uprawie malin oraz 
borówek, a plantator Paweł Kar-
piński zwrócił uwagę na techniki 
uprawy warzyw. Z kolei Dominik 
Woźniak z ramienia Unii Owo-
cowej, w imieniu całej branży sa-
downiczej, skupił się na innowa-
cyjnych sukcesach, stosowanych 
praktykach oraz perspektywach na 
najbliższą przyszłość. 

– Polsko-estońska współpraca 
i wspólnie organizowana konfe-
rencja potwierdzają, że jesteśmy 
silnym i zauważalnym podmiotem 
na innych rynkach europejskich. 
Bardzo się cieszymy, że estońscy 
eksperci branży chcą poznać na-
sze doświadczenia i prowadzoną 
strategię. Konferencja jest świetną 
okazją i platformą do wymiany po-
glądów i wiedzy – podkreśla Pauli-
na Kopeć, sekretarz generalna Unii 
Owocowej.

Eksperci Unii Owocowej zgod-
nie twierdzą, że współpraca orga-
nizacji reprezentujących branżę 
warzywno-owocową, a nie konku-
rencja, może przynieść długofalo-
we korzyści dla sektora.

Nagrania z konferencji do-
stępne są pod linkiem: https://
www.aiandusliit.ee/visioonikonve-
rents-2020/programm-2020/ .  

Komunikat Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sa-
nitarnego w Grójcu z dnia 20 
października 2020 r. przed-
stawiający sytuację epidemio-
logiczną na terenie powiatu 
grójeckiego związaną z koro-
nawirusem SARS-CoV-2 wy-
wołującym zachorowanie na 
COVID-19.

Stan danych w powiecie na go-
dzinę 13.00 w dniu 20 październi-
ka 2020

liczba osób aktualnie objętych 
kwarantanną domową/ (ostatnia 
doba): 2128 / (238)

liczba osób aktualnie objętych 
izolacją domową / (ostatnia doba) 
102 / (8)

liczba osób aktualnie objętych 
pobytem w izolatorium: 1

liczba osób aktualnie objętych 
nadzorem epidemiologicznym / 
(ostatnia doba): 655 / (124)

liczba osób hospitalizowanych 
z powodu podejrzenia zakażenia 
COVID-19/ (ostatnia doba): 5 / (2)

liczba przypadków potwier-
dzonych laboratoryjnie z wyni-
kiem dodatnim/ (ostatnia doba): 
534/ (10)

liczba zgonów związanych z 
COVID-19 / (ostatnia doba): 39 / 
(0)

liczba ozdrowieńców / (ostat-
nia doba): 374 / (2)

Na liczbę osób przebywających 
w kwarantannie domowej składa 
się:

-- kwarantanna na podstawie 
decyzji Straży Granicznej (przede 
wszystkim osoby przekraczające 
granicę w celu podjęcia pracy sezo-
nowej w rolnictwie na terenie po-
wiatu) - 1946 osób,

-- kwarantanna na podstawie 
decyzji Inspekcji Sanitarnej - 182 
osób.

Stan zdrowia wszystkich osób 
z potwierdzonym zakażeniem jest 
nieustanie monitorowany przez le-
karzy i służby sanitarne.

Liczba przypadków potwier-
dzonych laboratoryjnie z wyni-
kiem dodatnim na terenie całego 
województwa mazowieckiego 
publikowana jest na stronie Ma-

Od początku epidemii 
w powiecie grójeckim zakaziło 

się ponad pół tysiąca osób
zowieckiego Państwowego Wo-
jewódzkiego Inspektora Sani-
tarnego: www.wsse.waw.pl w 
meldunkach codziennych po go-
dzinie 16.00

Wszelkie aktualne informacje 
na temat koronawirusa są aktu-
alizowane i dostępne na stronach 
Głównego Inspektoratu Sanitarne-
go i na oficjalnej stronie rządowej:

www.gis.gov.pl

www.gov.pl/web/koronawirus

Zaleca się stosowanie zasad 
higieny zgodnie z instrukcją opu-
blikowaną na dedykowanej stronie 
na platformie gov.pl - http://www.
gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia 
Narodowego Funduszu Zdrowia w 
zakresie informacji dla Polaków o 
postępowaniu w sytuacji wątpli-
wości podejrzenia coronawirusa: 0 
800 190 590.

Specjalna całodobowa info-
linia Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych dotycząca przekraczania 
granic państwa polskiego: +48 22 
523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku 
pytań i wątpliwości związanych z 
funkcjonowaniem zakładów pra-
cy, świadczeń z tytułu niezdol-
ności do pracy, zabezpieczenia 
socjalnego osób odbywających 
kwarantannę, procedur poprawia-
jących bezpieczeństwo sanitarne 
i tym podobnych, zasięgać infor-
macji na stronach internetowych, 
infoliniach oraz w elektronicznych 
serwisach obsługi urzędów, insty-
tucji oraz organizacji społecznych 
i branżowych, właściwych dla da-
nego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefo-
nicznych umożliwi skupienie się 
pracowników powiatowej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej na 
kluczowym elemencie, jakim jest 
poprawa bezpieczeństwa epide-
miologicznego mieszkańców po-
wiatu.

Apelujemy o poszanowanie 
prywatności osób hospitalizowa-
nych a także o stosowanie się do 
zaleceń dotyczących kwarantanny 
i izolacji domowej.
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