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Czytaj str. 3

Zlikwidowane laboratorium, zatrzymani 
2 chemicy, przejęty towar wart ok. 15 mln zł

Kolejna inwestycja w SPZOZ 
Nowe Miasto nad Pilicą

CBŚP zlikwidowało ko-
lejne laboratorium, w którym 
wytwarzane były substancje 
psychotropowe, tj.: amfeta-
mina i 4CMC (klefedron). 
Podczas akcji zatrzymano 2 
chemików, zabezpieczono 
kompletne 3 linie produkcyj-
ne do wytwarzania amfeta-
miny, reaktor z zawartością 
około 400 litrów gotowego 
narkotyku 4CMC, 35 litrów 
amfetaminy, 4 kilogramy 
siarczanu amfetaminy oraz 
kilkaset litrów prekursorów 
i odczynników chemicznych 
niezbędnych do przeprowa-
dzenia reakcji chemicznych. 
Z takiej ilości narkotyków 
można by przygotować bli-
sko 363 tys. działek diler-
skich. Śledztwo nadzoruje 

Prokuratura Krajowa.
Policjanci z Zarządu w War-

szawie CBŚP ustalili, że na terenie 
powiatu grójeckiego, w odludnym 
miejscu produkowane są narkotyki 
syntetyczne. Lokalizacja wytwórni 

nie była przypadkowa. Brak innych 
zabudowań oraz osób postronnych 
w okolicy, zapewniał anonimowość i 
pełną konspirację nielegalnych dzia-
łań.

Czytaj str. 2
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RATY 0% od 12.09 do 28.11 
lub do wyczerpania zapasów

CBŚP zlikwidowało kolejne la-
boratorium, w którym wytwarzane 
były substancje psychotropowe, tj.: 
amfetamina i 4CMC (klefedron). 
Podczas akcji zatrzymano 2 chemi-
ków, zabezpieczono kompletne 3 linie 
produkcyjne do wytwarzania amfeta-
miny, reaktor z zawartością około 400 
litrów gotowego narkotyku 4CMC, 
35 litrów amfetaminy, 4 kilogramy 
siarczanu amfetaminy oraz kilkaset 
litrów prekursorów i odczynników 
chemicznych niezbędnych do prze-
prowadzenia reakcji chemicznych. 
Z takiej ilości narkotyków można by 
przygotować blisko 363 tys. działek 
dilerskich. Śledztwo nadzoruje Pro-
kuratura Krajowa.

Policjanci z Zarządu w War-
szawie CBŚP ustalili, że na terenie 
powiatu grójeckiego, w odludnym 
miejscu produkowane są narkotyki 
syntetyczne. Lokalizacja wytwórni 
nie była przypadkowa. Brak innych 
zabudowań oraz osób postronnych 
w okolicy, zapewniał anonimowość i 
pełną konspirację nielegalnych dzia-
łań.

Podczas akcji, wsparcia CBŚP 
udzielili funkcjonariusze Samodziel-
nego Pododdziału Kontrterrory-
stycznego Policji z Warszawy, którzy 
zatrzymali dwie osoby, tj. 44-letniego 
Krzysztofa J. ps. Złomek oraz 49-let-
niego Adama K. Obaj mężczyźni są 
podejrzani o produkcję substancji 
psychotropowych. Krzysztof J. jest 
dobrze znany policjantom, ponieważ 
w 2016 roku został zatrzymywany w 
trakcie likwidowania przez CBŚP 
tzw. „mobilnego” laboratorium am-
fetaminy i był także podejrzany o 
wytwarzanie amfetaminy w zlikwi-
dowanym w 2012 roku w Czarnym 
Lesie, największego laboratorium 
narkotykowego w Polsce. Wszystko 

Zlikwidowane laboratorium, zatrzymani 
2 chemicy, przejęty towar wart ok. 15 mln zł

wskazuje na to, 
że po opuszcze-
niu aresztu śled-
czego, wrócił do 
procederu prze-
stępczego. 

P o d c z a s 
p r z e s z u k a n i a 
domu i budynku 
gospodarczego 
policjanci od-
kryli laborato-
rium, w którym 
trwał proces 
wytwarzania narkotyków syntetycz-
nych. Skala na jaką były wytwarza-
ne substancje psychotropowe była 
ogromna. Do produkcji amfetaminy 
wykorzystywano 3 linie produk-
cyjne, z których jedna działała w 
momencie wejścia policjantów na 
posesję. Zabezpieczono reaktor z za-
wartością około 400 litrów gotowego 
narkotyku 4CMC, 35 litrów amfe-
taminy, 4 kg siarczanu amfetaminy 
i kilogram marihuany. Oprócz tego 
na posesji znajdowało się kilkaset 
litrów prekursorów i odczynników 
chemicznych niezbędnych do wy-
twarzania narkotyków. Czarno-
rynkowa wartość zabezpieczonych 
substancji wynosi około 15 mln zł. 
Ponadto zabezpieczono ponad 1,5 
tys. litrów cieczy stanowiącej odpa-
dy poprodukcyjne 4CMC i amfeta-
miny.

Zabezpieczony sprzęt oraz urzą-
dzenia świadczą, że laboratorium 
mogło tam działać od kilku mie-
sięcy produkując duże ilości nie-
legalnych substancji. O wielkości 
wytwórni może świadczyć fakt, że 
jej oględziny prowadzone były przez 
ponad 24 godziny przez kilkunastu 
funkcjonariuszy, w tym przez bie-
głych z Centralnego Laboratorium 

Kryminalistycznego Policji. 
Stężenie szkodliwych dla zdro-
wia oparów substancji, w po-
mieszczeniach było tak duże, 
że do ich wentylacji konieczne 
było zaangażowanie jednostki 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Grójcu.

Zatrzymani, w Prokura-
turze Rejonowej w Grójcu 
usłyszeli zarzuty wytwarzania 
i posiadania znacznych ilości 
substancji psychotropowych. 
Zgodnie z przepisami prawa 
jest to zbrodnia zagrożona 
karą od 3 do 15 lat pozbawie-
nia wolności. Sąd na wniosek 
Policji i Prokuratury zastoso-
wał wobec nich środek zapo-
biegawczy w postaci tymczaso-
wego aresztowania na okres 3 
miesięcy.

Sprawa ma charakter roz-
wojowy i dalsze czynności w 
śledztwie prowadzone są pod 
nadzorem Mazowieckiego 
Wydziału Zamiejscowego De-
partamentu do Spraw Prze-
stępczości Zorganizowanej i 
Korupcji Prokuratury Krajo-
wej w Warszawie.

Kolejne zatrzymanie związane z narkotykami
Grójeccy kryminalni zatrzymali 

kolejnego mieszkańca powiatu grójec-
kiego, który był w posiadaniu nielegal-
nych substancji. 20-latkowi grozi do 3 
lat pozbawienia wolności.

Kryminalni przy każdej spra-
wie badają wszystkie wątki, ustala-
jąc dilerów i osoby zaopatrujące się 
w narkotyki. Sukcesywnie docierają 
do kolejnych osób zamieszanych w 
ten przestępczy proceder. Tym ra-
zem na podstawie pracy operacyjnej 
w ubiegłym tygodniu w Mogielnicy 
zatrzymali 20–latka, który w plecaku 
posiadał marihuanę. W trakcie prze-
szukania jego mieszkania ujawniono 
kolejne działki konopi. Mężczyzna 
trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał 
już zarzut posiadania narkotyków.

Zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami za posiadanie narkotyków 
grozi do 3 lat, a gdy przedmiotem 

przestępstwa jest ich znaczna ilość, 
nawet do 10 lat pozbawienia wolno-
ści.

Apelujemy:
Aby skutecznie walczyć z tym 

niebezpiecznym zjawiskiem, musimy 
zdać sobie sprawę, że narkotyki i do-
palacze są śmiertelną trucizną. Zaży-
wając je, ryzykujemy swoim życiem. 
Kierujmy się rozsądkiem i wzajemną 
troską. Każdego, kto ma informacje 
dotyczące tych środków i osób han-
dlujących nimi, prosimy o kontakt z 
policją pod nr 112 lub za pośrednic-
twem Krajowej Mapy Zagrożeń Bez-
pieczeństwa. Jeżeli mamy wiedzę o 
osobach rozprowadzających narkoty-
ki lub dopalacze poinformujmy o tym 
Policję – nie miejmy żadnych skrupu-
łów. Dzięki takiej postawie możemy 
komuś uratować życie!

nadkom. Agnieszka Wójcik
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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

Kradł paliwo. Usłyszał zarzuty

Kara do 5 lat pozbawienia 
wolności grozi 22-latkowi 
podejrzanemu o kradzieże 
paliwa na stacjach benzyno-
wych. Policjanci ustalili, że 
zajmował się tym na terenie 
całego powiatu grójeckiego.

Policjanci zostali poinfor-
mowani o kradzieży paliwa 
na jednej z lokalnych stacji 
benzynowych. Ustalili, że 
kilku mężczyzn podjechało 
na stację samochodem oso-
bowym. Następnie kierowca 
zatankował paliwo do baniek  
i odjechał. Jeszcze tej samej 
nocy w innej stacji paliw 
policjanci ujawnili samo-
chód mogący mieć związek z 
przestępstwem. Zatrzymano 
trzech mężczyzn, po wstęp-
nych ustaleniach dwóch z 

Szpital w Nowym Mieście nad 
Pilicą zrealizował kolejną inwesty-
cję. Dzięki dofinansowaniu ze Sta-
rostwa Powiatowego w Grójcu wy-
konano zadaszenie nad podjazdem 
dla karetek.

Wartość inwestycji wyniosła 
52 275,00 zł brutto. Dach wykona-
ny został z konstrukcji metalowej, 
płyty poliwęglanowej. Wykonano 
również orynnowanie. Roboty za-
kończono 30.10.2020 roku.

SPZOZ Nowe Miasto 
nad Pilicą

SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą wznawia od 
godz. 8.00 dnia 19 listopada 2020r. przyjęcia pacjen-
tów z potwierdzonym zakażeniem SARS CoV-2 do 
szpitala. 

Wstrzymanie przyjęć pacjentów miało miejsce ze 
względu na małą pojemność zbiornika na tlen (1050 kg) 
zamontowanego na terenie szpitala.  W dniu 19 listopada 
zostaną zamontowane dwa zbiorniki po 3 t. To zabezpie-
czy ilość tlenu potrzebną do bezpiecznego funkcjonowa-
nia szpitala.

Barbara Gąsiorowska
Dyrektor SP ZOZ

Kolejna inwestycja w SPZOZ Nowe Miasto nad Pilicą

SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą wznawia przyjęcia 
pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS CoV-2 

nich zostało zwolnionych, nato-
miast trzeci usłyszał zarzuty.

Podczas czynności okazało się, 
że kierowca nie płacił za paliwo, a  
tablice rejestracyjne nie pasują do 
samochodu, którym się poruszał. 
W osobowym renaulcie znajdowa-
ły się kolejne tablice rejestracyjne 
oraz kilka baniek po paliwie. Po-
licjanci w trakcie prowadzonego 
dochodzenia ustalili, że to nie była 
jedyna kradzież tego mężczyzny. 
W czwartek 22-letni mieszkaniec 
gminy Mogielnica usłyszał kilka 
zarzutów kradzieży paliwa, na róż-
nych stacjach w powiecie grójec-
kim, których dopuścił się we wrze-
śniu. Teraz ze swojego zachowania 
będzie musiał tłumaczyć się przed 
sądem. Kodeks karny za kradzież 
przewiduje karę do 5 lat pozbawie-
nia wolności.

nadkom. Agnieszka Wójcik
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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

Błędów, dn. 2020.11.16

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
Wójt Gminy Błędów ogłasza nabór  na wolne stanowisko Skarbnika Gminy Błędów.

Szczegóły można znaleźć na stronie Gminy Błędów www.bip.bledow.pl 
w Biuletynie Informacji Publicznej w  zakładce „Nabór”.

KGW MANCHATAN  z 
Machnatki Parceli przekazało UG 
Błędów część chryzantem otrzy-
manych od ARiMR aby upiększyć 
nimi park w Błędowie. Kwiaty 
pozyskane zostały w ramach po-
mocy dla posiadaczy chryzantem, 
którzy nie sprzedali ich w związku 
z ograniczeniami na rynkach rol-
nych spowodowanymi epidemią 
COVID-19. Chryzantemy zdobią 
również świetlicę i kapliczki w 
Machnatce oraz kościół w Lipiu, a 
nawet posesje mieszkańców. Dzię-
kujemy producentowi z miejsco-
wości Branków, Panu Andrzejowi 
z małżonką i synem, którzy dostar-
czyli kwiaty. 

Chryzantemowa akcja KGW MANCHATAN

Święto Odzyskania Nie-
podległości jest najważniej-
szym polskim świętem naro-
dowym. 11 listopada 1918 r. 
po 123 latach niewoli Polska 
odzyskała suwerenność. Po 
latach rozbiorów, powsta-
niach narodowych (listopa-
dowym 1830 r. i styczniowym 
1863 r.), zmaganiach na róż-
nych frontach, Polacy dzięki 
niezłomności, patriotyzmo-
wi i bohaterstwu wywalczyli 
upragnioną wolność.

 
Dzień ten pozwala uhonoro-

wać wielkich bohaterów walki o 
wolną i niepodległą Ojczyznę. W 
tym roku święto ma szczególny 
wydźwięk, nie tylko ze względu na 
pandemię COVID-19 i związane 
z nią ograniczenia. To czas, kiedy 
słowa wspólnota, integralność i 
wolność nabrały szczególnie wyra-
zistego znaczenia.

Na terenie Gminy Błędów de-
legacje: - samorządowa na czele 
z wójtem Mirosławem Jakubcza-
kiem, radnymi gminy, sekreta-
rzem oraz delegacją OSP Błędów i 
radnym powiatowym Wojciechem 
Wojtczakiem symbolicznie złoży-
ły po mszy świętej kwiaty i znicze 
przy Pomniku Pamięci Narodowej 
oraz grobach Obrońców Ojczyzny.

Symboliczne Święto NIEPODLEGŁOŚCI
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W związku z epidemią 
koronawirusa i w konse-
kwencji zamknięcia cmen-
tarzy ARMiR przeznaczył 
środki na pomoc dla rolni-
ków zajmujących się upra-
wą chryzantem i przedsię-
biorców zajmujących się 
sprzedażą tych kwiatów. 

- Nasze koło złożyło wnio-
sek do Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa 
z deklaracją odbioru chryzan-
tem dla naszej społeczności, 
podkreśla Robert Szczepaniak 
z Koła Gospodyń Wiejskich 
"Kogel Mogel". Dzięki temu 
nasze koło pozyskało 350 bia-
łych chryzantem doniczko-
wych i 200 ciętych kwiatów. 
W dniu 11 listopada z okazji 
Narodowego Święta Niepod-
ległości udekorowano nim ko-
ściół PW Jana Chrzciciela, figu-
rę Marii Panny w Łęczeszycach 
przy klasztorze zakonu Ojców 
Paulinów oraz grób żołnierzy 
poległych w II wojnie świato-
wej na miejscowym cmentarzu 
rzymskokatolickim, a także mo-
giłę pomordowanych przez na-
zistów w lesie w Skowronkach. 

Także KGW „Na obcasach” 
z Lewiczyna odebrało kwiaty 
od lokalnych przedsiębiorców 
i biało-czerwone dekoracje z 
kwiatów ustawiono przy miej-
scu pamięci przy Sanktuarium 
MB Lewiczyńskiej. Znajdują 
się tu kamienie zadedykowane 
mieszkańcom, którzy poświę-

500 chryzantem z okazji Niepodległości

cili swoje życie 
w walkach o nie-
podległość. Prze-
piękne kwiatowe 
dekoracje pojawiły 
się także przy ko-
ściele, przy przy-
drożnych kaplicz-
kach i w centrum 
m i e j s c o w o ś c i .  

Urząd Gminy 
Belsk Duży 

E. Tomasiak

Po niedzielnym zwycięstwie z GKS 
Jastrzębia zespół Volley SKK Belsk 
Duży obejmuje samodzielne prowa-
dzenie w rozgrywkach grupy A, IV ligi 
Mazowiecko-Warszawskiego Związku 
Piłki Siatkowej. 

Niedzielne spotkanie z GKS Ja-
strzębia miało dać odpowiedź za-
wodnikom oraz sympatykom Volley 
SKK,  czy wysokie miejsce w ligowej 
tabeli to efekt korzystnego termina-
rza gier i świeżości debiutantów, czy 
też stabilnej wysokiej formy. Począ-
tek pierwszego seta był dość wyrów-
nany i zapowiadał zacięte widowisko. 
Nic takiego nie mało jednak miejsca. 
Perfekcyjne przyjęcie i rozegranie 
oraz skuteczność w ataku pozwoliły 
na sukcesywne powiększanie przewa-
gi punktowej. Ostatecznie miejscowi 
wygrywają seta do 16. Drugi set to od 
początku gra "punkt za punkt". Go-
ście poprawili skuteczność ataku pro-
wadząc otwartą i widowiskową grę. 

Volley SKK Belsk Duży liderem 
IV ligi siatkówki mężczyzn!!!

Ozdobą seta było kilka spektakular-
nych akcji w obronie zakończonych 
punktowymi kontrami przyjezdnych. 
W końcówce seta więcej "zimnej 
krwi" zachowali gospodarze wygry-
wając 26:24. W trzecim secie nie było 
już takich emocji i od początku bu-
dowana przewaga zaprocentowała 
wygraną Volley SKK Belsk Duży do 
15. Niedzielny mecz był czwartym z 
rzędu wygranym spotkaniem za trzy 
punkty. Po  czterech kolejkach spo-
tkań Volley SKK Belsk Duży zajmuje 
pierwsze miejsce   w tabeli IV ligi z 
kompletem 12 punktów, drugie miej-
sce Bór Regut 11 punktów i trzecie 
UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 
8 punktów. 

 
Volley SKK Belsk Duży - GKS Ja-
strzębia 3:0 (25:16, 26:24, 25:15) 

Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Belsku Dużym
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JUŻ WKROTCE 3 GRUDNIA 
- MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

„21 szy?” to tytuł wystawy fo-
tograficznej i cel akcji organizowa-
nej na początku grudnia w Grójcu 
z okazji Dnia Niepełnosprawnych. 
Od soboty 5 grudnia, przez dwa 
tygodnie w Galerii Grójeckiego 
Ośrodka Kultury można będzie 
podziwiać zdjęcia, których bohate-
rami są osoby z Zespołem Downa, 
uczniowie z Zespołu Szkół Specjal-
nych im. ks. Jana Twardowskiego w 
Grójcu.

Przeniesiemy się w czasie, do 
lat 30-tych… Poznajcie Gabrysię, 
Agnieszkę, Martynkę, Mikołaja, 
Olafa, Jakuba i Maćka z innej stro-
ny. Ci młodzi ludzie, na co dzień 
uczniowie ZSS w Grójcu, posiada-
ją wyjątkowe osobowości. Są ra-
dośni, uczuciowi, prawdomówni, 
otwarci, z poczuciem humoru… 
Mamy nadzieję, że podczas wy-
stawy ciepło pomyślicie o ludziach 
z trisomią 21., a w Waszych ser-
cach zagości radość i na twarzach 
pojawi się uśmiech, które zostaną 
na dłużej… Pomysłodawczynia-
mi projektu są nauczycielki z ZSS 
Joanna Nowotnik-Stanios i Beata 

Lipińska, autorem zdjęć fotograf 
Łukasz Wykrota (absolwent Eu-
ropejskiej Akademii Fotografii 
w Warszawie, zamieszkały w Ra-
domiu, gdzie pracuje w Muzeum 
Polskich Rowerów. Pasjonat świata 
"retro", a zwłaszcza lat 30. ubie-
głego wieku i historii rowerowej 
Radomia. "21szy?" to siódma in-
dywidualna wystawa fotograficzna 
autora).

Sesja fotograficzna z udziałem 
modelek i modeli z ZSS, w stylu 
retro, odbyła się w Muzeum Pol-
skich Rowerów w Radomiu. Dzię-
ki uprzejmości pani dyrektor GOK 
Moniki Woźniak wystawę można 
będzie oglądać bezpłatnie w Gale-
rii GOK od 5 grudnia 2020.

Zespół Szkół Specjalnych im. 
ks. J. Twardowskiego w Grójcu 
serdecznie zaprasza.

Info.ZSS B.Lipińska

www.szkolaspecjalna.grojec.pl
www.facebook.com

/ZESPOLSZKOLSPECJAL-
NYCHGROJEC
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RABATY  - 3 wydania - 15%, 6 wydań - 20%, 12 wydań  - 25% - reklama na całą 
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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/

Pandemia koronawiru-
sa zmieniła cały świat, mu-
sieliśmy nauczyć się z nią 
żyć. Zdalna nauka, praca 
oraz spotkania to już co-
dzienność. Niestety sprzęt 
i oprogramowanie w wielu 
przypadkach, to olbrzy-
mi wydatek, nie tylko dla 
jednostek koordynujących 
działalność szkół, ale rów-
nież nauczycieli i rodziców 
uczniów.

Aby wspomóc społecz-
ność szkolną w tym trudnym 
czasie Powiat Grójecki po-
dejmuje szereg działań zmie-
rzających do pozyskania 
dodatkowych funduszy na 
zakup urządzeń niezbędnych 
do zdalnej nauki i pracy. 
Powiat Grójecki jako organ 
prowadzący szkoły, złożył 
wniosek do Wojewody Ma-
zowieckiego o udzielenie 
wsparcia finansowego w 2020 
r. na zakup laptopów wraz ze 
sprzętem umożliwiającym 
przetwarzanie wizerunku i 
głosu udostępnianego przez 
ucznia lub nauczyciela w 

Sprzęt do zdalnej nauki trafi do szkół 
prowadzonych przez Powiat Grójecki

czasie rzeczywistym za pośrednic-
twem transmisji audiowizualnej, 
w związku z ogłoszeniem naboru 
do Rządowego programu rozwi-
jania szkolnej infrastruktury oraz 
kompetencji uczniów i nauczycieli 
w zakresie technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych na lata 
2020-2024 - „Aktywna tablica”.

 
W ramach Rządowego programu 
„Aktywna tablica” do Kuratorium 
Oświaty w Warszawie wpłynęły 
łącznie 773 wnioski z czego wspar-
cie finansowe otrzymało 105 orga-
nów prowadzących dla 329 szkół. 
Wśród nich znalazł się również 
Powiat Grójecki, który uzyskał do-
finasowanie w wysokości 227 500 
zł. Dotacja z programu, to 182 000 
zł, a wkład własny Powiatu - 45 
500 zł.

Laptopy zostaną zakupione i 
dostarczone jeszcze w tym roku 
kalendarzowym. Komputery 
trafią w naszym powiecie do: 

1. Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Jurkach (SOSW Jurki)

2. Branżowej Szkoły Specjalnej 
I Stopnia w Jurkach (SOSW Jurki)

3. Szkoły Podstawowej Specjal-
nej w Nowym Mieście nad Pilicą

4. Branżowej Szkoły Specjalnej 
I Stopnia w Nowym Mieście nad 
Pilicą

5. Liceum Ogólnokształcącego 
im. P. Skargi w Grójcu

6. Liceum Ogólnokształcącego 
im. Piotra Wysockiego w Warce

7. Technikum w Zespole Szkół 
im. Armii Krajowej Obwodu "Głu-
szec"- Grójec w Grójcu

8.Branżowej Szkoły I Stopnia 
w Zespole Szkół im. Armii Krajo-
wej Obwodu "Głuszec"- Grójec w 
Grójcu

9. Technikum w Zespole Szkół 
im. Wincentego Witosa w Jasieńcu

10. Liceum w Zespole Szkół 
im. Wincentego Witosa w Jasieńcu

11. Technikum w Warce w Ze-
spole Szkół im. 1 Pułku Lotnictwa 
Myśliwskiego "Warszawa" w Warce

12. Branżowej Szkoły I stop-
nia w Warce w Zespole Szkół im. 
1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego 
"Warszawa" w Warce

13. Technikum im. Tomasza 
Nocznickiego w Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Nowej Wsi
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26 nowych zakażeń 
i 1 zgon ostatniej doby. 
Ponad 1400 zakażeń ogółem

Komunikat Państwowego Po-
wiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Grójcu z dnia 18 listopada 2020 
r. przedstawiający sytuację epide-
miologiczną na terenie powiatu 
grójeckiego związaną z koronawi-
rusem SARS-CoV-2 wywołującym 
zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na go-
dzinę 13.00 w dniu 18 listopada 
2020

liczba osób aktualnie objętych 
kwarantanną domową/ (ostatnia 
doba): 1749 / (140)

liczba osób aktualnie objętych 
izolacją domową / (ostatnia doba) 
322/ (26)

liczba osób aktualnie objętych 
pobytem w izolatorium: 2

liczba osób aktualnie objętych 
nadzorem epidemiologicznym/ 
(ostatnia doba): 0/ (0)

liczba osób hospitalizowanych 
z powodu podejrzenia zakażenia 
COVID-19/ (ostatnia doba): 25/ 
(3)

liczba przypadków potwier-
dzonych laboratoryjnie z wyni-
kiem dodatnim/ (ostatnia doba): 
1426 / (26)

liczba zgonów związanych z 
COVID-19/ (ostatnia doba): 43/ 
(1)

liczba ozdrowieńców/ (ostatnia 
doba): 415 / (0)

Narodowe Święto Niepodległości
Starosta Grójecki Krzysztof Ambroziak wraz z 

Wicestarostą Jolantą Sitarek upamiętnili odzyska-
nie niepodległości przez Polskę składając kwiaty 
pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Grójcu. Ze względu na obostrzenia związane z 
epidemią Covid-19 oficjalne uroczystości zostały 
odwołane.
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Narodowe Święto Niepodległości 
w Przedszkolu Samorządowym 

w Błędowie

Tydzień, w którym wypadało 
Święto Narodowe, był w naszym 
przedszkolu niezwykle patriotycz-
ny. Ogłoszony został "Tygodniem 
Mody Patriotycznej", a więc za-
równo panie, jak  i dzieci, dzięki 
zaangażowaniu rodziców, przy-
chodziły do przedszkola ubrane w 
biało-czerwone lub folkowe stroje. 
Odbywały się "Poranki Patriotycz-
ne" i zajęcia o charakterze patrio-
tycznym.  Dzieci między innymi 
poznawały lub utrwalały znajo-
mość symboli narodowych, wy-
konywały prace plastyczne, uczyły 
się wierszy i piosenek o swojej Oj-
czyźnie, tańczyły, ćwiczyły z biało-
-czerwonymi przyborami, bawiły 
się w tradycyjne, ludowe zabawy 
dziecięce, słuchały baśni i legend 
polskich.

10 listopada przedszkolaki 
ze wszystkich czterech oddzia-
łów uczestniczyły w Akcji MEN 
"Szkoła do Hymnu". W tym dniu, 
dokładnie o godzinie 11.11 przy-
stąpiliśmy do uroczystego odśpie-
wania „Mazurka Dąbrowskiego”. 

Następnie dzieci z oddziału III i IV 
przedstawiły program artystycz-
ny z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości. Dzieci słowami 
wierszy, pieśni i piosenek patrio-
tycznych oddały hołd  tym, którzy 
walczyli o wolność i niepodległość 
Polski. Uroczystość miała na celu 
rozwijanie u najmłodszych Pola-
ków poczucia przynależności na-
rodowej, pielęgnowanie polskiej 
kultury i tradycji. Jednocześnie 
była kolejną, piękną i ciekawą lek-
cją historii i patriotyzmu.

Podkreślić należy, że w naszej 
placówce przywiązujemy dużą 
wagę do wychowania dzieci w du-
chu miłości do swojej Ojczyzny, 
tej dużej – Polski, jak i tej małej – 
miejsca swego zamieszkania i naj-
bliższej okolicy. Na kilka dni przed 
świętem państwowym obchodzi-
liśmy, organizowane od wielu lat, 
nasze lokalne „Święto Jabłuszka”. 
Od trzech lat Przedszkole Samo-
rządowe uczestniczy w Międzyna-
rodowym Projekcie Edukacyjnym 
„Piękna Nasza Polska Cała”.

ZS Jasieniec „Talenty potęgujemy”

Uczeń Zespołu Szkół w Jasień-
cu laureatem krajowego konkursu 
„Inkubatory szkolnych biznesów” 
w ramach programu „Talentowi-
SKO”.

Z wielką dumą patrzymy ko-
lejny rok na wyniki konkursu w 
ramach programu „ Talentowisko”.

Laureatem krajowego etapu 
został Adam Siedlecki uczeń Ze-
spół Szkół im. W. Witosa w Jasień-
cu. Patronat- Banku Spółdzielcze-
go w Jasieńcu

Temat: Pomysł na biznes: 
Przedsiębiorstwo świadczące usłu-
gi cyfrowe np. dla rolnictwa – 2 
miejsce w kraju.

Zwycięzcami etapu regional-
nego zostali Uczniowie Zespołu 
Szkół w Jasieńcu:

Adam Siedlecki - uczeń klasy 
IV technikum informatycznego 
zajął I miejsce, a Jakub Nankiewicz 
- uczeń klasy IV technikum han-
dlowego zajął III miejsce w kon-
kursie „Inkubatory szkolnych biz-
nesów” i otrzymali cenne nagrody 
pieniężne. Nasi uczniowie repre-

zentowali region Warszawa. W 
ramach tego konkursu uczniowie 
szkół ponadpodstawowych opra-
cowują pomysł na własny biznes. 
Komisja konkursowa ocenia prace 
w 7 okręgach - Kraków, Rzeszów, 
Warszawa, Wrocław, Katowice, 
Olsztyn i Lublin. Autorzy bizne-
splanów dokonują wyboru formy 
prowadzenia działalności, prze-
prowadzają analizę rynku, analizę 
SWOT, określają sposoby pozyski-
wania kapitału, zezwoleń i konce-
sji, opracowują plan finansowy, 
strategię marketingową oraz prze-
widują ryzyko. Ocenie podlega 
zawartość merytoryczna, popraw-
ność wszystkich elementów biz-
nesplanu oraz sposób prezentacji 
projektu. 2 listopada 2020r. zostały 
ogłoszone wyniki ogólnopolskiego 
konkursu w ramach tego nowa-
torskiego przedsięwzięcia eduka-
cyjnego Banków Spółdzielczych z 
Grupy BPS. W etapie regionalnym 
wyłoniono laureatów z 7 regionów 
z całej Polski. Szkoły, które zdobyły 
I miejsce na szczeblu regionalnym 
będą walczyły o nagrody w etapie 
krajowym konkursu.

To zwycięstwo kolejny raz po-
twierdza, że umiejętności i kom-
petencje przedsiębiorcze i eko-
nomiczne uczniów ZS Jasieniec 
przynoszą „obfite plony”. Młodzież 
uzdolniona ekonomicznie jest na-
szą dumą. Potwierdzeniem tego 

są liczne nagrody, indeksy, 
wyróżnienia, które ucznio-
wie zdobywają uczestnicząc 
w olimpiadach i konkursach. 
Laureatom serdecznie gratu-
lujemy i już dziś zapraszamy 
przedsiębiorczych uczniów 
do udziału w kolejnej edy-
cji konkursu „Inkubatory 
szkolnych biznesów” oraz w 
innych konkursach i olim-
piadach .

Uczniów do konkursu 
przygotowała Pani Anna Gó-
recka nauczyciel przedmio-
tów ekonomicznych i infor-
matycznych.

Gratulujemy serdecznie 
Uczniom Naszej Szkoły suk-
cesów na etapie krajowym i 
regionalnym. Pani kierownik 
ds. kształcenia praktyczne-
go Annie Góreckiej gratu-
lujemy kolejnych pomysłów 
oraz sposobów motywacji 
uczniów, którzy osiągają suk-
cesy w kolejnych konkursach. 
Dziękujemy za poświęcony 
czas. Jesteśmy z Was dumni. 

Dyrektor Szkoły Dorota 
Nowak-Michałowska, Rada 
Pedagogiczna, Pracownicy i 
Uczniowie Zespołu Szkół w 
Jasieńcu.

Aneta Lewandowska
Nauczyciel ZS w Jasieńcu



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

Wydawca: 
Usługi Konsultingowo-Szkoleniowe.
Biuro reklamy: Głudna 55
gmina Błędów
ISSN: 2084-1515 

Redaktor Naczelny:  
Artur Banasiewicz, 
Telefon: 510-005-664, 
Mail: redakcja@nowedni.pl

REKLAMA, MARKETING: 
Daniel Krzechowicz, 
Telefon: 504-198-135, 
Mail: reklama@nowedni.pl

CENNIK REKLAM:  
- ilość modułów na stronie - 40 
- wielkość modułu: 38,8 mm (wyso-

kość) x 50,6 mm  CENA JEDNEGO MODU-
ŁU - 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

TELEFON: 502 84 66 44

Kącik malucha
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i podpisz swoją pracę
.......................................
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Co powinniśmy sadzić?
 Zawsze na jesieni, tuż po 

zbiorach trwa wśród planta-
torów dyskusja co sadzić w 
nowo zakładanych sadach 
i jagodnikach. Pojawia się 
podsumowanie plonowania 
i jesiennego handlu. Czy te 
dwa czynniki są wystarcza-
jące do podjęcia racjonalnej 
decyzji?

Jak wiadomo Polska jest 
europejskim liderem w pro-
dukcji większości gatunków 
owoców umiarkowanej stre-
fy klimatycznej - truskawki, 
czarnej i czerwonej porzecz-
ki, wiśni, agrestu, borówki 
amerykańskiej, maliny, aro-
nii. Wytwarzamy też około 
25% unijnej produkcji ja-
błek, gatunku o największym 
znaczeniu gospodarczym. 
Od dłuższego czasu corocz-
nie w ich produkcji jesteśmy 
na pierwszym miejscu spo-
śród wszystkich członków 
Wspólnoty.

Produkcja znacznie prze-
wyższa krajowe potrzeby, co 
potwierdzają dobitnie dane 
dotyczące spożycia krajowe-
go i eksportu, w tym wyniki 
„Narodowego badania kon-
sumpcji warzyw i owoców” 
wykonane w ostatnim cza-
sie na zlecenie Krajowego 
Związku Grup Producentów 
Owoców i Warzyw i sfinan-
sowane z Funduszu Promo-
cji Owoców i Warzyw. W 
kraju spożywamy około 25 % 
produkcji, a blisko 75 % wy-
syłamy na zewnątrz.

Polska jest też wg. danych 
Instytutu Ekonomiki Rol-
nictwa i GŻ, a także innych 
źródeł, jednym z najwięk-
szych na świecie i w Europie 
eksporterów jabłek, borówki 
amerykańskiej oraz kilku 
innych gatunków. Pomimo 
wprowadzenia w 2014 zaka-
zu handlu świeżymi owoca-
mi z Rosją nadal utrzymu-
jemy wysoką pozycję w tym 
rankingu. Jest to efektem 
wysokiej produkcji i niskich 
cen sprzedaży. Dzieje się to 
głównie za sprawą niższych 
do tej pory kosztów wytwa-
rzania i malejących docho-
dów sadowników. Dane Ko-
misji Europejskiej pokazują, 
że polskie owoce są niestety 
sprzedawane po jednych z 

najniższych w Europie cenach. Ten 
parametr przewagi konkurencyj-
nej od kilku lat zaczyna tracić na 
znaczeniu, bo większość kosztów 
mocno wzrasta, w tym zwłaszcza 
energia i siła robocza. Gospodar-
stwa sadownicze są na pograniczu 
płynności finansowej, a większość 
z nich ma niestety trwałe, struktu-
ralne problemy ekonomiczne.

Dotychczasowe działania 
branży polegały głównie na za-
pobieganiu wzrostowi kosztów 
produkcji, pobudzaniu konsump-
cji wewnętrznej oraz zwiększaniu 
eksportu.

Zmiana tego niekorzystnego 
trendu cenowego wymaga dalsze-
go wzmocnienia sprzedaży na ryn-
ki zewnętrzne, spożycia krajowe-
go, jak też posiadania alternatywy 
w postaci innowacyjnej oferty dla 
produkcji konwencjonalnej.

Warto zwrócić uwagę, że kon-
kurencja w Europie Zachodniej, 
widząc brak możliwości skutecz-
nej rywalizacji z bardzo tanią ofer-
tą z Polski poszła w nieco innym 
kierunku niż zwiększanie trady-
cyjnej produkcji. Wprowadzono 
certyfikację jakościową, nowe od-
miany, w tym tzw. „klubowe”, inne 
technologie produkcji, w tym bez 
pozostałości środków ochrony 
roślin, oraz rozwinęła -zgodnie z 
trendami żywieniowymi- produk-
cję ekologiczną. Dzięki temu sa-
downictwo wielu krajów odparło 
w dużej części ekspansję polskich 
tanich owoców, a tamtejsi sadow-
nicy uzyskują dużo wyższe ceny w 
porównaniu do naszych.

Wydaje się, więc że dotychcza-
sowe działania są już niewystar-
czające i należy zastosować także 
inne metody poprawy sytuacji.

Bez poszukiwania nowych 

rynków zbytu, bez wzrostu sprze-
daży w dotychczasowych desty-
nacjach, oraz bez przedstawienia 
konkurencyjnej jakością i innowa-
cyjnością oferty, polskie sadownic-
two będzie traciło swoją pozycję. 
Szczególnie dotknie to samych 
plantatorów, jak też firmy handlo-
we, w tym grupy i organizacje pro-
ducenckie.

Koniecznym jest, więc doko-
nanie precyzyjnych badań rynku 
owoców na najważniejszych z pol-
skiego punktu widzenia rynkach, 
poprzez porównanie cen uzyski-
wanych w obrocie handlowym na 
produkty konwencjonalne, wy-
tworzone z ograniczeniem użycia 
środków ochrony roślin, ekolo-
gicznych i „klubowych”. Należy 
też przeprowadzić szczegółową ich 
analizę i dostosować do nich od-
powiedni dobór odmian, techno-
logii wytwarzania i metod wdraża-
nia do produkcji i handlu.

W tym celu Związek Sadowni-
ków RP złożył stosowany wniosek 
do Funduszu Promocji Owoców i 
Warzyw zakładający wsparcie ba-
dań rynkowych w tym zakresie. 
Głównym celem realizacji zadania 
– badań rynkowych, będzie uzy-
skanie informacji na temat opła-
calności wybranego rodzaju pro-
dukcji sadowniczej, które posłużą, 
jako baza do przygotowania Stra-
tegii Rozwoju Polskiego Sadow-
nictwa na najbliższe trzy dekady.

Miejmy nadzieje, że zostanie 
on zaakceptowany.

Mirosław Maliszewski,
Prezes Związku 

Sadowników RP 
źródło: 

www.polskiesadownictwo.pl

W środę 18 listopada Zarząd 
Powiatu Grójeckiego wizytował bu-
dowę Szpitalnego Oddziału Ratun-
kowego z wyposażeniem wraz z bu-
dową lądowiska dla helikopterów w 
Powiatowym Centrum Medycznym 
w Grójcu. Obecnie w budynku SOR 
trwają prace montażowe. 

Oprócz budynku SOR-u, przy 
szpitalu powstało lądowisko dla 

Zarząd Powiatu Grójeckiego 
wizytował budowę Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego

helikopterów Lotniczego Pogoto-
wia Ratunkowego. 

Nowe lądowisko już wkrót-
ce umożliwi udzielanie szybkiej i 
profesjonalnej pomocy dla ofiar 
wypadków.

Całkowity koszt zadania to po-
nad 13 mln zł.

Zakończenie realizacji inwe-
stycji to grudzień 2020 roku.

"Dzień Postaci z Bajek" w SOSW 
w Nowym Mieście nad Pilicą

Dużo radości przyniosło dzie-
ciom prezentowanie maskotek 
oraz ustalanie, z jakich bajek po-
chodzą przyniesione zabawki. 
Następnie odbyło się słuchanie 
fragmentów bajek oraz wiersza 
pt. „Bajkowa zgadywanka” Do-
roty Gellner połączone z rozwią-
zywaniem zagadek słownych o 
bajkowych postaciach. Dzieci roz-
poznawały tytuły bajek i wybierały 
odpowiednie ilustracje. Kolejnym 
działaniem w ramach akcji było 
oglądanie prezentacji multime-
dialnej na temat animacji z duże-
go ekranu. Dzieci bardzo chętnie 
opowiadały o swoich ulubieńcach. 
Utożsamiając się z bohaterami 
bajek, jakby uczestniczyły w ich 

przygodach, przeżywając smutki i 
radości. Na koniec uczestnicy za-
bawy wykonali prace plastyczne z 
wizerunkami ich ulubieńców. W 
podziękowaniu za udział, dzieci 
otrzymały bajkowe naklejki. Wy-
konano pamiątkowe zdjęcia oraz 
czynności porządkowe dla zacho-
wania bezpieczeństwa.

Obchody „Dnia Postaci z Ba-
jek” przypomniały wszystkim, jak 
ważne są bajki w życiu każdego 
dziecka. Przeniesienie dzieci w 
świat bajek sprawiło im bardzo 
dużo radości. Pamiętajmy warto 
czytać!

Organizatorzy: 
Jolanta Kacprzak

Agnieszka Rojecka- Zaręba 



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


