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Pomocne, zakręcone 
Serduszko w Błędowie

 Projekt Budżetu Powiatu Grójeckiego 2021
Zarząd Powiatu przygo-

tował i przedstawił projekt 
nowego budżetu na rok 
2021. Mimo znacznej części 
wydatków jaką pochłania 
ochrona zdrowia, pomoc 
społeczna i oświata, udało 
się zawrzeć kilka ważnych 
projektów dotyczących 
przebudowy dróg, zakupu 
sprzętu oraz inwestycji bu-
dowlanych na terenie po-
wiatu.

Przebudowa i wsparcie 
infrastruktury drogowej

Trwa II etap przebu-
dowy drogi powiatowej 
Szczęsna-Rożce, która bie-
gnie przez 3 gminy (Gró-
jec, Pniewy oraz Belsk 
Duży). Jest to ważna droga 

łącząca dwa istotne szlaki komu-
nikacyjne, krajową drogę nr 50 z 
wojewódzką drogą nr 725. Jest to 
kolejny etap tej wieloetapowej in-
westycji. W 2020 r. wyremontowa-
no ponad 2 km odcinek od drogi 
nr 50 w miejscowości Bikówek 
do wsi Uleniec. Prace na II etapie 

rozpoczęte zostały w IV kwarta-
le 2020 r. Planowana przebudowa 
obejmie odcinek prawie 8 km, 
aż do miejscowości Daszewice w 
Gminie Belsk Duży. Koszt inwe-
stycji to ponad 6 000 000,00 zł.
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RATY 0% od 12.09 do 28.11 
lub do wyczerpania zapasów

Przystosowanie szpitali do 
funkcjonowania w warunkach 
pandemii jest olbrzymim wyzwa-
niem logistycznym i organiza-
cyjnym. Należy pamiętać jednak 
o tym, że szpitale będą musiały 
funkcjonować w miarę norm-
lanych warunkach epidemiolo-
gicznych i myśleć o wyposażeniu 
lecznicy w urządzenia, które będą 
służyć pacjentom w okresie póź-
niejszym.

Mając na uwadze przede 
wszystkim dobro i bezpieczeń-
stwo pacjentów, w Izbie Przyjęć 
naszego szpitala zostały zamon-
towane dwustanowiskowe para-
wany, które pozwolą na oddzie-
lenie od siebie czterech łóżek 
znajdujących się w Sali obserwa-
cyjnej. Dostawa i montaż systemu 
parawanów to kwota 6  142,66 zł 
brutto.

Nie udałoby się wielu za-
kupów sfinalizować, gdyby nie 
pomoc ludzi dobrej woli. Dzięki 
środkom otrzymanym od gminy 
Błędów zakupiliśmy od firmy 
EGERTON sp. z o. o. materac 
grzewczy – urządzenie do aktyw-
nej regulacji temperatury, za 
kwotę 17 100,00 zł brutto. Sprzęt 
taki służy do trzymania właści-

Doposażenie szpitala 
w Nowym Mieście nad Pilicą

wej temperatury pacjenta i znaj-
duje swoje zastosowanie na sali 
operacyjnej i w tych miejscach, 
gdzie pacjent narażony jest na 
wychłodzenie.  Urządzenie takie 
posiada zabezpieczenie nadtem-
peraturowe oraz alarm niskiej 
temperatury.

W imieniu dyrekcji, pracowni-
ków, a szczególnie pacjentów dzię-
kujemy Wójtowi Gminy Błędów – 
Panu Mirosławowi Jakubczakowi, 
Przewodniczącemu  Rady Gminy 
Błędów – Panu Piotrowi Jakub-
czykowi oraz wszystkim Radnym 
Gminy Błędów za zrozumienie 
naszej trudnej sytuacji i wsparcie 
finansowe dla naszego szpitala. 

W tym trudnym czasie walki 

z pandemią wirusa SARS-
-CoV-2, dzięki Państwa 
pomocy możemy zapewnić 
lepszą opiekę naszym pa-
cjentom, a także większy 
komfort pracy naszego per-
sonelu.

Świadomość, że w tym 
niezwykle trudnym okresie 
możemy liczyć na wsparcie, 
stanowi dla nas nieocenione 
źródło nadziei i optymizmu 
oraz sił do dalszej pracy. 

SP ZOZ 
Nowe Miasto

nad Pilicą
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Dzięki mieszkańcom, 
sołtysom, radnym oraz lo-
kalnym przedsiębiorcom 
pomocne SERDUSZKO zaist-
niało podobnie jak w wielu 
gminach w Błędowie. 

Głównym inicjatorem była p. 
sołtys Edyta Bajerska, radny Do-
minik Górecki. Czynny udział w 
akcji wzięła PSP w Błędowie. Pie-
niądze uzyskane ze sprzedaży na-
krętek przeznaczane będą na cele 
charytatywne. Wójt Gminy Błę-
dów Mirosław Jakubczak zwraca 
się z prośbą o zbiórkę nakrętek, 
jednocześnie apeluje by nie wrzu-
cać innych przedmiotów.

Pomocne, zakręcone Serduszko w BłędowieAndrzejkowe wróżby

W przedszkolu w Gołoszach odbyły się „Andrzejki”. Andrzej-
kowe wróżby, zabawy i tańce dostarczyły wszystkim uczestnikom 
wielu niezwykłych przeżyć i emocji. Już nie możemy doczekać się 
kolejnego przedszkolnego balu.

 "Środowisko ponad wszystko 
czyli nie wyrzucaj jak leci wszystkiego do śmieci“ 

W sobotę 7 listopada zakoń-
czyłyśmy nasz projekt "Środowisko 
ponad wszystko czyli nie wyrzucaj 
jak leci wszystkiego do śmieci“ po-
stawieniem w naszej miejscowości 
nakrętkomatu w kształcie serca.

Zbiórka nakrętek ma nie tylko 
aspekt ekologiczny ale także jest 
realną pomocą dla fundacji i jej 
podopiecznych, potrzebujących 
nowych sprzętów rehabilitacyj-
nych, wózków inwalidzkich. 

Ciekawostka: w 1kg mieści się 
około 425 sztuk nakrętek, za który 
otrzymamy 0,40-0,80 zł. 

Zbieramy nakrętki plastikowe, 
byle były przez nas oczyszczone 
i pozbawione tekturowych czy 
metalowych elementów – niektó-
re zakrętki je posiadają, np. te od 
ketchupu czy po kawie w słoiku. 
Metal może się znajdować także 
w zakrętkach płynów do spryski-
wania. Nakrętki nie mogą mieć też 
etykiet, cen.

Zbieramy zatem zakrętki z pla-
stikowych butelek, zakrętki po na-

biale czy soku w kartonie, różnego 
rodzaju nakrętki po kosmetykach, 
płynach do prania, płukania czy 
innych środkach czyszczących. 
Nadają się także pojemniki po 
Kinder Niespodziankach czy pla-
stikowe dozowniki.

"Sfinansowane ze środków 
Samorządu Województwa Mazo-

wieckiego oraz Powiatu Grojeckie-
go w ramach projektu Stowarzy-
szenia W. A. R. K. A pt. Powiatowe 
Centrum Wsparcia Aktywności 
Lokalnej".

Koło Gospodyń Wiejskich 
Lewiczyn „Na obcasach”
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Zarząd Powiatu przygotował 
i przedstawił projekt nowego bu-
dżetu na rok 2021. Mimo znacznej 
części wydatków jaką pochłania 
ochrona zdrowia, pomoc społeczna 
i oświata, udało się zawrzeć kilka 
ważnych projektów dotyczących 
przebudowy dróg, zakupu sprzętu 
oraz inwestycji budowlanych na te-
renie powiatu.

Przebudowa i wsparcie 
infrastruktury drogowej
Trwa II etap przebudowy drogi 

powiatowej Szczęsna-Rożce, któ-
ra biegnie przez 3 gminy (Grójec, 
Pniewy oraz Belsk Duży). Jest to 
ważna droga łącząca dwa istotne 
szlaki komunikacyjne, krajową 
drogę nr 50 z wojewódzką drogą nr 
725. Jest to kolejny etap tej wielo-
etapowej inwestycji. W 2020 r. wy-
remontowano ponad 2 km odci-
nek od drogi nr 50 w miejscowości 
Bikówek do wsi Uleniec. Prace na 
II etapie rozpoczęte zostały w IV 
kwartale 2020 r. Planowana prze-
budowa obejmie odcinek prawie 8 
km, aż do miejscowości Daszewice 
w Gminie Belsk Duży. Koszt inwe-
stycji to ponad 6 000000,00 zł.

W przyszłorocznym budżecie 
zabezpieczone zostaną środki wła-
sne na przebudowę dróg w Gminie 
Grójec: ul. Poświętne 1 550 000,00 
zł, drogi Grójec-Miedzechów w 
miejscowości Kociszew w wyso-
kości 875 993,00 zł i drogi Falęci-
ce-Nowe Miasto w miejscowości 
Gostomia w Gmine Nowe Miasto 
nad Pilicą w wysokości 350 000,00 
zł. Inwestycje realizowane będą 
wspólnie z Gminami przy finanso-
waniu 50/50. Powiat zabezpieczy 
też środki własne na przebudowę  
drogi powiatowej  Goszczyn-Dłu-
gowola w miejscowości Długowola. 
Ważnym aspektem przyszłorocz-
nego budżetu będzie zabezpiecze-
nie środków na pomoc finanso-
wą w utrzymaniu ulic w ciągach 
dróg powiatowych w Gminach: 
Grójec – 200 000,00 zł, Mogielni-
ca – 115 500,00 zł, Nowe Miasto 
nad Pilicą – 49 500,00 zł, Warka 
– 120000,00 zł. Dodatkowo zosta-
nie zabezpieczony wkład Powiatu 
na remonty zniszczonych podczas 
przebudowy linii kolejowej dróg 
powiatowych  w Gmine Chynów 
w wysokości 200000,00 zł. Władze 

 Projekt Budżetu Powiatu Grójeckiego 2021

Powiatu starają się o uzyskanie od-
szkodowania za zniszczone drogi, 
co dodatkowo wesprze działania 
naprawcze.

Zarząd Powiatu złożył do 
Funduszu Dróg Samorządowych 
wniosek na dofinansowanie prze-
budowy drogi powiatowej Warka-
-Chynów. Prace nad przebudową 
tej drogi rozpoczęły się już w 2020 
r., poprzez wykonanie odpowied-
niej dokumentacji projektowej. 
Rozstrzygnięcie, czy powiat otrzy-
ma dofinansowanie nastąpi na po-
czątku roku 2021. Dofinansowanie 
z funduszu zapewni pokrycie do 
80% kosztów inwestycji. Po usy-
skaniu pozytywnej opinii, pozo-
stałe środki zostaną zabezpieczo-
ne przez samorządy w proporcji 
50/50.

Oświata, Pomoc Społeczna 
i Zdrowie 
Oświata i Pomoc Społeczna  

to  jedne z ważniejszych zadań 
własnych powiatu. Powiat Gró-
jecki jest organem prowadzącym 
dla Domów Pomocy Społecznej, 
Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznych oraz Szkół i Ośrodków 
Specjalnych, łącznie to aż 16 pod-
miotów. W budżecie na 2021 rok 
planowane są remonty i inwestycje 
w szkołach, poradniach i DPS-ach 
na kwotę blisko 2 000 000,00 zł. 
Dodatkowo planowany jest zakup 
dwóch specjalistycznych samo-
chodów do przewozu osób nie-
pełnosprawnych. Jeden z nich ma 
trafić do Zespołu Szkół Specjal-
nych im. ks. Jana Twardowskiego 
w Grójcu. Środki zabezpieczone 
na ten cel to ponad 150 000,00 zł.

W przyszłym roku Powiat 
Grójecki planuje również termo-
modernizację budynku Powia-
towego Centrum Medycznego w 
Grójcu oraz remonty oddziałów 
szpitala. Planowane koszty zadania 
to 5 000000,00 zł. W 2021 roku do 
użytku zostanie oddany Szpitalny 
Oddziału Ratunkowy, co zdecy-
dowanie poprawi jakość opieki 
zdrowotnej w naszym powiecie. 
Obecnie trwają przetargi na sprzęt 
dla SORu. Koszt wyposażenia to 
4026750, 00 zł.

W ramach rozwoju parku ma-
szynowego Powiatowego Zarządu 
Dróg planowany jest zakup nowe-
go ciągnika rolniczego wraz z ko-
siarką na wysięgniku.

Zarząd Powiatu planuje jeszcze 
wiele innych inwestycji, jednakże 
w główniej mierze ich realizacja 
uzależniona jest od pozyskania ze-
wnętrznego wsparcia finansowego 
Gmin, Samorządu Województwa 
Mazowieckiego oraz Rządu. Li-
czymy na przychylność oraz kon-
tynuację ubiegłorocznej owocnej, 
dobrej współpracy.

Władze Powiatu zdają sobie 
sprawę, że ze względu na pande-
mię, przyszły rok będzie kluczo-
wy dla polskiej gospodarki, a co 
za tym idzie może odbić się też 
na dochodach samorządów, któ-
re będą dalej walczyć ze skutkami 
epidemii Covid-19. Mamy jednak 
nadzieję, że wszystkie zaplanowa-
ne na rok 2021 inwestycje, dzięki 
współpracy z innymi szczeblami 
samorządu oraz zaangażowaniu 
samorządowców zostaną zrealizo-
wane.

Trwają prace nad projektem budżetu na rok 2021. Zgodnie z prognozą dochody w 
przyszłym roku wyniosą 117 588 093,00 zł, a wydatki 122 015 086,00 zł. Blisko połowa z 
tej kwoty zostanie przeznaczona na oświatę 52 032 631,00 zł (42% wydatków, subwencja 
oświatowa na rok 2021 to 45 612 356 zł), wsparcie służby zdrowia oraz pomocy społecz-
nej w powiecie wyniesie w przyszłym roku 25 896 231,00 zł (21% wydatków).
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„Piękna nasza Polska cała”
27 listopada w naszym 

przedszkolu odbył się kon-
kurs recytatorski pt. „Każdy 
przedszkolak to mały Po-
lak" zorganizowany w ra-
mach projektu edukacyjnego 
"Piękna nasza Polska cała". 
Głównymi celami konkursu 
była popularyzacja literatury 
dziecięcej, rozwijanie predys-
pozycji i talentu recytator-
skiego dzieci w wieku przed-
szkolnym oraz rozbudzanie 
wrażliwości na piękno poezji. 
Po burzliwych obradach jury 
wyłoniło zwycięzców. 

Wyniki przedstawiają się 
następująco: 

- Kategoria dzieci starszych: 
I - Antonina Bąk 

II - Jan Łyjak 
III - Mateusz Maciak

- Kategoria dzieci 
młodszych: 

I - Lena Tkaczyk 
II - Alicja Papis 

III - Helena Badowska
Uczestnicy, którzy zajęli 

miejsca na podium otrzy-
mali nagrody. Dzieci, które 
wzięły udział w konkursie 
zostały nagrodzone słodkimi 
upominkami. Gratulacje dla 
wszystkich uczestników.

 
PSP im. UNICEF 

w Lewiczynie 
Anna Tuszyńska
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Nie bądźmy obojętni na zagrożenia 
związane z wychłodzeniem organizmu

Kiedy temperatura gwałtow-
nie spada, nie zapominajmy, że są 
osoby, które mogą potrzebować 
naszej pomocy. Nie bądźmy obojęt-
ni i alarmujmy Policję za każdym 
razem, kiedy ktoś jest narażony na 
wychłodzenie organizmu. Wystar-
czy jeden telefon, aby uratować ko-
muś życie.

Jak co roku, w chwili gdy w 
naszym kraju następuje ochło-
dzenie i temperatury na zewnątrz, 
zwłaszcza w nocy spadają poniżej 
zera, policjanci zwracają się do 
wszystkich z apelem o to, aby nie 
byli obojętni na czyjąś krzywdę. 
Chodzi tu oczywiście o osoby, któ-
re mogą cierpieć z powodu zimna. 
Należy pamiętać, że na wychło-
dzenie organizmu są szczególnie 
narażeni bezdomni, osoby starsze i 
osoby nietrzeźwe przebywające na 
dworze. Jeśli widzimy takiego czło-
wieka, nie wahajmy się zadzwonić 
na numer alarmowy aby powiado-
mić o tym funkcjonariuszy. Każde 
takie zgłoszenie jest natychmiast 
sprawdzane.

Okres zimowy to czas, gdy po-
licjanci podczas patroli zwracają 
większą uwagę na miejsca, gdzie 
mogą szukać schronienia i noco-
wać bezdomni. Są to zazwyczaj 
pustostany, ogródki działkowe, al-
tanki. Aby się rozgrzać bardzo czę-
sto bezdomni w takich miejscach 
rozpalają ogniska, co bywa bardzo 
niebezpieczne. Policjanci każde-
go roku monitorują sytuację tych 
osób. Sami oferują pomoc każde-
mu, kto jej potrzebuje - odnajdu-
jąc takie osoby zawsze proponują 
przewiezienie ich do ośrodków, 
w których jest ciepło, gdzie mogą 
zjeść ciepły posiłek i przespać się w 
normalnych warunkach.

Osoby, które wieczorem i w 
nocy na zimnie siedziały w par-
kach, na przystankach komuni-
kacji miejskiej lub w innych miej-
scach były często odwożone do 
miejsc zamieszkania. Najczęściej 
tacy ludzie, z powodu wypitego 
alkoholu, nie odczuwali zimna i 
dlatego byli narażeni na śmierć. 
Jednym z najczęstszych a zarazem 
najbardziej mylnych mitów jest 
ten, że na rozgrzewkę najlepszy 
jest alkohol. To nieprawda. Fak-
tycznie przez chwilę osoba pijąca 
czuje ciepło, to jednak za chwilę 
jej organizm jest jeszcze bardziej 
narażony na wyziębienie. Dużym 
niebezpieczeństwem jest wycho-
dzenie na dwór będąc pod wpły-
wem alkoholu. Wystarczy chwila 

nieuwagi, nierówna nawierzchnia 
i można się potknąć, wywrócić i 
nie mieć siły się podnieść. Wtedy o 
tragedię nietrudno. Dlatego też nie 
należy przechodzić obojętnie obok 
osób po alkoholu podczas gdy na 
dworze panują niskie temperatury. 
Pamiętajmy, że ludzie tacy wyma-
gają od nas szczególnej pomocy 
– człowiek nietrzeźwy zdecydowa-
nie szybciej traci ciepło.

Zimową porą na wychłodzenie 
organizmu są także szczególnie 
narażone osoby starsze, samot-
ne, które z różnych przyczyn nie 
mogą poradzić sobie z codzienny-
mi czynnościami, jak chociażby z 
napaleniem w piecu, aby ogrzać 
mieszkanie. Jeśli znamy kogoś 
starszego, żyjącego samotnie nie 
wstydźmy się sprawdzić i zapytać 
czy potrzebuje naszej pomocy. Na-
leży pamiętać, że są ośrodki i pla-
cówki, w których taka osoba otrzy-
ma opiekę i będzie bezpieczna. 
Funkcjonariusze informują ośrod-
ki pomocy społecznej o osobach, 
które z racji swojego wieku, samot-
ności, niezaradności, bądź trudnej 
sytuacji materialnej mogą stać się 
potencjalnymi ofiarami na skutek 
wychłodzenia organizmu. O trud-
nej sytuacji sąsiada czy znajomego 
my również możemy powiadomić 
Ośrodek Pomocy Społecznej.

Funkcjonariusze współpracują 
także z instytucjami powołany-
mi do niesienia pomocy osobom 
bezdomnym i samotnym. Jednak, 
aby dotrzeć do wszystkich osób 
potrzebujących pomocy, potrzeb-
na jest reakcja nie tylko służb, ale 
każdego człowieka. Dlatego funk-
cjonariusze podkreślają, jak ważne 
jest zaangażowanie i informowa-
nie ośrodków pomocy społecznej 
o osobach bezradnych, samotnych 
i bezdomnych potrzebujących po-
mocy.

Pamiętajmy, że obowiązkiem 
każdego z nas jest reagowanie na 
cudzą krzywdę. Nie bądźmy obo-
jętni wobec tych, którzy zwłaszcza 
teraz mogą potrzebować naszej 
pomocy. Wystarczy tylko jeden te-
lefon pod numer 112 lub 997 lub 
986, by uchronić kogoś od wychło-
dzenia i uratować czyjeś życie.

Nie bądźmy obojętni – wspól-
nie zapobiegajmy wychłodzeniom.

 
Zespół Prasowy KWP 

zs. w Radomiu
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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/

Zespół Stowarzyszenia W.A.R.K.A. rośnie w siłę!
Hasła: „Wizja”, „Aktyw-

ność”, „Rozrywka”, „Kultura”, 
„Alternatywa” towarzyszą 
organizacji nieprzerwanie od 
2003, a więc od momentu po-
wołania. Należałoby dodać do 
tego jeszcze pasję, bo bez wąt-
pienia i organizacji, i ludziom 
w niej pracującym pasji nie 
brakuje.

 – Stowarzyszenie W.A-
.R.K.A.  powstało po to, by 
nieco ożywić miasto, pobu-
dzić społeczność do dzia-
łania na rzecz wspólnego 
dobra. Teraz po przeszło 17 
latach działalności możemy 
powiedzieć, że nie dość, że 
udało nam się to wszystko 
osiągnąć, to jeszcze możemy 
uczyć innych, jak działać lo-
kalnie – mówi Andrzej Zarę-
ba, Prezes Zarządu.

Z każdym rokiem pracy 
przybywa, realizowane są 
kolejne projekty. Stowarzy-
szenie na przestrzeni lat roz-
szerzyło pracę z terenu gmi-
ny na cały powiat grójecki, 
współpracuje z instytucjami, 
samorządami oraz firmami 
w zakresie szeroko rozumia-
nej aktywizacji lokalnej.

– Od początku działal-
ności pozyskaliśmy dotacje 
na realizację projektów na 
kwotę przeszło 3 400 000 zł.  
Obecnie realizujemy rocz-
nie kilkanaście projektów, 
co roku zwiększa się rów-
nież ich wielkość i zakres 
ich działania, dzięki czemu 
pomagamy mieszkańcom 
szerzej i skuteczniej – dodaje 
Dorota Lenarczyk zarządza-
jąca pracą Stowarzyszenia.

Do kluczowych obszarów 
należą te związane z promo-
cją jabłka jako dziedzictwa 
kulinarnego regionu, senio-
ralne oraz programy granto-
we jak „Działaj lokalnie”.

Stowarzyszenie W.A-

.R.K.A. angażuje się w we wszyst-
kie strategiczne działania społecz-
ności, animuje działania na rzecz 
promocji Warki i regionu. Pro-
wadzi szkolenia m.in. w zakresie 
pozyskiwania środków dla orga-
nizacji, stowarzyszeń, Kół Gospo-
dyń Wiejskich. Koordynuje Sieć 
Społeczników Powiatu Grójec-
kiego, Sieć Aktywnych Seniorów 
z grójeckiego, zawiązało Partner-
stwo Jabłkowej Warki, a w bezpo-
średniej działalności obecne jest 
jako organizator takich imprez jak 
Vivat Pułaski czy Jarmarki Śniada-
niowe na wareckim rynku.

Mimo realizacji celów na te-
renie powiatu Stowarzyszenie 
najwięcej działa na terenie gminy 
Warka. Można powiedzieć, że po-
budziło to miasto do działalności 
społecznej. Warka stała się wy-
raźnym centrum aktywności na 
mapie powiatu, zdecydowanie wy-
różniając się pod względem ilości 
realizowanych projektów, aktyw-
nych grup nieformalnych, liczbą 
wspólnych inicjatyw.

Rok 2020 jest pełen zmian. By 
podołać wszystkim wyzwaniom 
wynikających z tak prężnej działal-
ności zespół Stowarzyszenia W.A-
.R.K.A. powiększył się o dwóch 
pracowników merytorycznych do 
opieki  nad projektami senioral-
nymi i działaniami związanymi z 
promocją jabłka jako dziedzictwa 
regionu. Zmieniła się także loka-
lizacja organizacji. Obecnie  biuro 
mieści się w samym centrum mia-
sta (budynek CeSiR) – niezwykle 

ułatwia to kontakty ze społeczni-
kami. Stowarzyszenie będąc bliżej 
mieszkańców – może być jeszcze 
bardziej dostępne i pomocne w 
sieciowaniu różnych grup.

– Mijający rok – choć rekor-
dowy pod względem ilości reali-
zowanych projektów i wysokości 
środków zewnętrznych – jest bar-
dzo trudny. Pandemia nie odpusz-
cza i harmonogramy wielu zadań 
muszą być zmieniane. W obliczu 
reżimu sanitarnego i licznych ob-
ostrzeń nie ma możliwości zorga-
nizowania wydarzeń i imprez – po 
raz pierwszy od wielu lat nie mo-
gliśmy zorganizować „Seniorady”.  
Musimy czuwać z jednej strony 
nad harmonogramami poszcze-
gólnych projektów, z drugiej nad 
potrzebami ich beneficjentów. Ze 
szczególną troską myślimy tutaj o 
grupie seniorów. Widzimy ich za-
angażowanie, otwartość, oddanie, 
ale tym samym niemoc w związku 
z coraz to nowymi zakazami wy-
nikającymi z obostrzeń… – mówi 
Dorota Lenarczyk.

Bez względu na zawirowania 
związane z sytuacją epidemio-
logiczna zespół Stowarzyszenia 
pozostaje wierny swej misji. Nie 
zamierza składać broni. Cel na 
2021 r. jest prosty – zawalczyć o 
kolejne granty, tak by jeszcze efek-
tywniej promować Warkę i wspie-
rać społeczników, tym bardziej, że 
rok 2021 to wyjątkowy jubileusz 
700-lecia miasta.

Info. 
Stowarzyszenie W.A.R.K.A. 
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Chaos w opakowaniach w Unii Europejskiej 
wyzwaniem dla sektora warzywno-owocowego

Jak prognozują eksperci 
Unii Europejskiej wraz z Unią 
Owocową, chaos i brak harmo-
nizacji uregulowań prawnych 
dotyczących opakowań i ich 
recyclingu może prowadzić 
do marnotrawstwa żywności 
oraz utrudniać handel pomię-
dzy krajami UE. Eksperci opu-
blikowali swoje stanowisko w 
odpowiedzi na mapę drogową 
Komisji Europejskiej dotyczącą 
„Przeglądu wymagań dla opa-
kowań i innych środków zapo-
biegających powstawaniu odpa-
dów opakowaniowych”.

Opakowanie jest podsta-
wowym elementem europej-
skiego łańcucha dostaw świe-
żych owoców

i warzyw. Sektor świe-
żych produktów wykorzystuje 
opakowania w całym łańcu-
chu, począwszy od produkcji, 
poprzez sprzedaż hurtową, 
logistykę, handel i sprzedaż 
detaliczną, aby zapewnić kon-
sumentom bezpieczne, wyso-
kiej jakości i świeże produkty. 
Zarówno Unia Owocowa, jak i 
eksperci UE wspierają postula-
ty Green Deal, m. in. by zwięk-
szyć zrównoważony charakter 
wykorzystania opakowań po-
przez zwiększoną możliwość 
ponownego użycia i recyklin-
gu opakowań, a także zobo-
wiązanie do przeciwdziałania 
nadmiernemu pakowaniu i 
wytwarzaniu odpadów. Produ-
cenci owoców i warzyw wspie-
rają także Komisję Europejską 
w kwestii inicjatywy przeglądu 
dyrektywy 94/62/WE w spra-
wie opakowań i odpadów opa-
kowaniowych. Dla producen-
tów najbardziej istotną kwestią 
jest brak zharmonizowanych 
przepisów dot. opakowań.

- Różne regionalne i krajo-
we przepisy dotyczące naklejek 
i opakowań w Europie są coraz 
trudniejsze do śledzenia przez 
producentów. Belgia rozwija 
koncepcję opakowań i nakle-
jek kompostowanych. Włosi 
stosują etykiety nadające się do 
kompostowania przemysłowe-
go, jednak nadal normą są tam 
konwencjonalne oznaczenia. 
Od kilku lat zabroniono tam 
stosowania plastikowych toreb 
na produkty, nie są również do-
stępne żadne kompostowalne 
lub nadające się do recyklingu 
wersje siatek lub toreb plastiko-
wych. W belgijskich punktach 
sprzedaży plastikowe torby na 
zakupy nie są swobodnie do-
stępne, oferowane są natomiast 

zamienniki tekstylne lub papierowe. 
Niektóre rodzaje innowacyjnych ma-
teriałów opakowaniowych podlegają 
też wyższym kosztom recyklingu. 
Jak widać z powyższych przykładów, 
każdy kraj radzi sobie z problemami 
recyklingu w inny sposób, co utrud-
nia producentom dostosowanie się 
do wymogów poszczególnych ryn-
ków UE - podkreśla Paulina Kopeć, 
sekretarz generalna Unii Owocowej.

Producenci zwracają również 
uwagę, że materiały przeznaczone 
do kontaktu z żywnością stanowią 
nieodłączną barierę dla zrówno-
ważonych opakowań i ograniczają 
stosowanie zrównoważonych opcji 
pakowania, gdyż uniemożliwiają re-
cykling i ponowne użycie opakowań. 
W przyszłości alternatywą mogłyby 
stać się opakowania biodegrado-
walne, ale obecnie wytwarzane fo-
lie biodegradowalne są matowe i na 
produkcie wyglądają nieestetycznie, 
co może odstraszać potencjalnych 
klientów.

Według producentów owoców i 
warzyw z Unii Owocowej konieczne 
jest doprecyzowanie i zharmonizo-
wanie przepisów tak, by nie utrud-
niać przepływów handlowych w UE 
w związku z lokalnymi politykami 
dotyczącymi wymagań w kwestii 
opakowań i ich recyklingu. Bardzo 
istotny jest fakt, że świeże owoce i 
warzywa to produkty łatwopsujące 
się, z którymi należy się odpowiednio 
obchodzić na każdym etapie łańcu-
cha dostaw.

- Wiele inicjatyw zmierzających 
do usunięcia opakowań z owoców i 
warzyw kończyło się klęską. W Wiel-
kiej Brytanii rosnący asortyment nie-
opakowany doprowadził do wzrostu 
marnotrawstwa żywności w sklepach. 
W Niemczech handlowcy usunęli fo-
lię z ogórków, zwłaszcza ekologicz-
nych, co doprowadziło do 70% strat 
produktów w marnowaniu żywności. 
W Holandii wzrosło natomiast wy-
korzystanie opakowań plastikowych 
ze względu na zapobieganie marno-
trawieniu żywności. Te przykłady 
jasno pokazują, że zharmonizowane 
na poziomie UE przepisy powinny 
uwzględniać specyfikę owoców i wa-
rzyw w kwestii opakowań i wspierać 
zapobieganie marnotrawieniu żyw-
ności - dodaje Paulina Kopeć.

Przepisy powinny uwzględniać 
powody, z jakich opakowania są stoso-
wane dla świeżych owoców i warzyw. 
Należą do nich m.in.:

• Zamknięcie produktu dla ce-
lów logistyki: świeże owoce i warzy-
wa to z natury małe, luźne produkty. 
Do efektywnych i wydajnych ope-
racji transportowych oraz logistyki 
w całym łańcuchu wykorzystywa-
ne są produkty opakowaniowe, aby 
bardziej efektywnie wykorzystywać 

przestrzeń ładunkową. Dotyczy to na 
przykład standardowych palet pla-
stikowych, jak i papierowych stoso-
wanych do opakowań detalicznych, 
w tym pojemników na żywność do 
sprzedaży małych wieloelemento-
wych owoców oraz sprzedawanych 
na wagę warzyw takich jak: jagody, 
małe jabłka i pomidorki koktajlowe.

• Wydłużenie okresu przydat-
ności do spożycia: świeże produkty 
przechodzą przez wiele etapów w 
łańcuchu dostaw, zanim dotrą do 
domów klientów lub punktów ga-
stronomii. Świeże owoce i warzywa 
są produktami szybko psującymi się i 
podczas każdego etapu łańcucha do-
staw muszą być chronione, aby dotar-
ły do konsumenta w dobrym stanie, 
zgodnym z normami handlowymi. 
W ten sposób opakowanie wydłuża 
okres przydatności do spożycia pro-
duktów i ogranicza o drobne uszko-
dzenia produktów, które ostatecznie 
mogą przyspieszyć ich zepsucie. 
Ponadto, wiele rodzajów opakowań 
stosowanych w tym sektorze zawiera 
innowacje, które dodatkowo wydłu-
żają okres przydatności do spożycia 
poszczególnych produktów, zacho-
wując ich świeżość.

• Zapobieganie psuciu się i mar-
notrawieniu żywności: Wydłużając 
okres przydatności do spożycia pro-
duktów przez opakowania stosowane 
w całym łańcuchu dostaw świeżych 
owoców i warzyw zapobiega się mar-
nowaniu żywności poprzez ogra-
niczanie uszkodzenia produktów i 
utrzymanie świeżości na każdym 
etapie łańcucha oraz w domu. Na 
przykład, jagody muszą być przecho-
wywane w pojemnikach do pakowa-
nia, ponieważ wskaźniki psucia się są 
bardzo wysokie w przypadku sprze-
daży luzem.

• Zapobieganie skażeniu mikro-
biologicznemu: Opakowania świe-
żych produktów mogą być używane 
w całym łańcuchu dostaw, aby zapo-
biec skażeniu mikrobiologicznemu 
produktów. Opakowanie zapobie-
ga stykaniu się świeżych owoców i 
produktów roślinnych z innymi po-
wierzchniami i wynikającymi z tego 
tytułu zanieczyszczeniom biologicz-
nym.

• Wyświetlanie informacji o pro-
dukcie: opakowania oferują sektoro-
wi możliwości komunikowania się 
zarówno z uczestnikami łańcucha 
dostaw, jak i konsumentami wyposa-
żając ich w obowiązkowe

i podstawowe informacje o pro-
dukcie. Obowiązkowe i istotne infor-
macje obejmują, ale nie ograniczają 
się do odmiany, koloru, identyfiko-
walności, marki, kraju pochodzenia, 
kodu PLU, kodu kreskowego, ko-
munikatów (na przykład „gotowe 
do spożycia”). Etykiety umożliwiają 

również wykrywanie oszustw.
• Promocja konsumpcyjna: Opa-

kowania ułatwiają promocję kon-
sumpcji świeżych owoców i warzyw. 
W UE średnie dzienne spożycie 
owoców i warzyw na mieszkańca wy-
nosi 348 g dziennie, czyli znacznie 
poniżej minimum 400 g zalecanego 
przez WHO dla dobrego zdrowia. Na 
rynku spożywczym, na którym wy-
stępuje niezwykle duży wybór mar-
kowych produktów, opakowania dają 
możliwość promocji konsumpcyjnej 
poprzez tekst i grafikę.

• Ułatwienia w konsumpcji: Ko-
misja Europejska nie ustaje w wysił-
kach zmierzających do zwiększenia 
spożycia owoców i warzyw. Obejmu-
je to zwiększenie dostępności różno-
rodnej gamy produktów i różnych 
wielkości porcji dla konsumentów 
oraz dostosowanie do ich zmienia-
jącego się stylu życia. Opakowania 
zapewniają różne sposoby spożycia 
owoców i warzyw, dostosowane do 
stylu życia różnych grup demogra-
ficznych. Na przykład są to opako-
wania dla chcących jeść „na wynos” i 
zestawy posiłków z produktami owo-
cowo-warzywnymi na 1-2 porcje dla 
osób mieszkających samotnie.

• Zaufanie konsumentów: opako-
wanie daje konsumentom pewność 
bezpieczeństwa produktu i jego ja-
kości. Szczególnie podczas obecnej 
pandemii COVID-19, opakowania 
zapewniają konsumentom bezpie-
czeństwo żywności, które ułatwia jej 

dalsze spożywanie na poziomie nie-
zbędnym dla utrzymania odporności 
i zdrowia obywateli.

Producenci zwracają się z wnio-
skiem do Komisji Europejskiej, aby 
powyższe uwarunkowania zostały 
uwzględnione w planowaniu zmian 
w przepisach dotyczących opakowań. 
Naruszenie powyższych aspektów 
będzie szkodą dla jakości, bezpie-
czeństwa oraz negatywnie wpłynie 
na poziom konsumpcji. Według 
producentów przepisy powinny rów-
nież uwzględniać dialog z branżą 
gospodarki odpadami. Jednocześnie 
powinny być uruchomione specjal-
ne fundusze na badania, innowacje i 
rozwój zrównoważonych rozwiązań 
opakowaniowych. Zapewni to opła-
calnie zrównoważone, alternatywne 
opakowania stale dostępne dla sekto-
ra warzywno-owocowego.

 
UNIA OWOCOWA jest obecnie naj-

większym w Polsce Stowarzyszeniem 
działającym na rzecz wspierania kra-
jowych producentów i dystrybutorów 
owoców i warzyw. Swoją działalność 
opiera na społecznym zaangażowa-
niu członków i nieustannie podejmuje 
działania, służące poprawie warunków 
w eksporcie. Przyczynia się również do 
umacniania pozycji polskich ekspor-
terów na rynkach zagranicznych oraz 
prowadzi liczne działania promujące 
wysoką jakość i niepowtarzalny smak 
polskiej żywności.
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Przedsiębiorczość na piątkę
Uczniowie Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w No-
wej Wsi już po raz 5. uczestniczą w 
programie edukacji ekonomicznej, 
przeznaczonym dla uczniów szkół 
średnich, prowadzonym w Szkole 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie na Wydziale Ekono-
micznym.

W roku szkolnym 2020/2021 
grupa 15 uczniów z klas drugich i 
trzecich w zawodzie technik eko-
nomista będzie realizowała pro-
gram edukacji ekonomicznej w 
ramach Akademii Przedsiębior-
czości.

Celem Akademii jest przy-
bliżenie zagadnień związanych 
z przedsiębiorczością, przedsta-
wienie postaw przedsiębiorczych, 
wskazanie na konieczność rozwi-
jania pomysłów innowacyjnych 
i aktywności edukacyjnej wśród 
młodych ludzi.

Uczniowie w trakcie roku 
szkolnego będą uczestniczyć w cy-
klu wykładów z zakresu: ekonomii, 
zarządzania, finansów i rachunko-
wości, logistyki, agrobiznesu itp.

Program „Akademia Przedsię-
biorczości WE SGGW” składa się 
z dwóch etapów:

Etap I – obejmuje zajęcia 
zdalne w formie wykładów e-le-
arningowych, umieszczonych na 
platformie Moodle WE SGGW. 
Warunkiem ukończenia Akademii 
jest pozytywny wynik z testu obej-
mującego wiedzę z przedsiębior-
czości.

Etap II – to konkurs z zakresu 
przedsiębiorczości, gwarantujący 
laureatom konkursu uzyskanie in-
deksu na jedne z pięciu kierunków 
realizowanych na Wydziale Eko-
nomicznym SGGW.

W roku szkolnym 2020/2021 
uczniowie naszej szkoły uczestni-
czyli w wykładzie inauguracyjnym 
w dniu 09.11.2020, przeprowadzo-
nym na MS Teams, oraz w wykła-
dzie w dniu 17.11.2020 pt. „Istota 
gospodarki rynkowej i rynek w 
gospodarce”.

Przed młodymi pasjonatami 
przedsiębiorczości kolejne zada-
nia, polegające na uczestnictwie w 
wykładach oraz rozwiązywanie te-
stów sprawdzających, które przez 
cały rok szkolny będą pojawiały 
się cyklicznie. Życzymy wszystkim 
uczestnikom Akademii, aby przy-
bliżenie zagadnień związanych z 
przedsiębiorczością przyczyniło 
się do rozwijania postaw przed-
siębiorczych,wdrażania innowa-
cyjnych pomysłów, uzyskania 
certyfikatu ukończenia Akademii 
Przedsiębiorczości. A najlepszym 
– wzorem poprzedników z mi-
nionych lat – kolegów z Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego w Nowej Wsi – życzymy 
zdobycia indeksów.

Maria Kocewiak

Wybierz termin 
dogodny dla siebie
Bez kolejek i straty czasu 
- to my będziemy czekać 
na Ciebie

Każdy może umówić wizytę 
w dogodnym dla siebie terminie 
przez Internet, telefon lub osobi-
ście w urzędzie.

Usługa „Umów wizytę w urzę-
dzie skarbowym” jest dostępna 
poprzez stronę internetową urzę-
du skarbowego, izby administracji 
skarbowej, a także poprzez strony 
www.podatki.gov.pl oraz wizyta.
podatki.gov.pl.

Po wejściu na wybraną stronę, 
należy postępować zgodnie z za-
mieszczoną tam instrukcją, tj.:

1 wybrać właściwy urząd i 
sprawę, którą chcemy załatwić

2 datę i godzinę wizyty
3 podać swoje dane

Umów wizytę w urzędzie skarbowym!
Na wskazany przez nas adres 

e-mail otrzymamy potwierdzenie 
wizyty z podaną datą, godziną oraz 
numerem pokoju/stanowiska, w 
którym będzie na nas czekał pra-
cownik urzędu.

Wizytę można też umówić te-
lefonicznie. Wykaz numerów tele-
fonów, pod którymi będzie można 
skorzystać z nowej usługi znajdą 
Państwo na stronach interneto-
wych poszczególnych urzędów 
skarbowych pod adresem: www.
mazowieckie.kas.gov.pl.

Z umówionej wizyty można 
zrezygnować dzwoniąc na numer 
wskazany na stronie urzędu skar-
bowego – dzięki temu zwolniony 
termin wizyty może zostać wyko-
rzystany przez inną osobę.

Wprowadzona usługa ma  za-
pewnić naszym klientom nie tyl-
ko większy komfort załatwiania 
spraw, ale i bezpieczeństwo.

190 lat temu wybuchło powstanie
W nocy z 29 na 30 listo-

pada przypada 190. rocznica 
wybuchu powstania listo-
padowego. Po 35 latach od 
ostatniego rozbioru, Polacy 
postanowili chwycić za broń 
i sami wywalczyć sobie wol-
ność. Młodzi żołnierze sku-
pieni wokół Piotra Wysockie-
go mieli już dość upokorzeń 
ze strony zaborców.

Stowarzyszenie podcho-
rążych działało już pod ko-
niec lat dwudziestych XIX 
wieku. Jego prace nasiliły 
się w roku 1829, aby w nocy 
z 29 na 30 listopada dopro-
wadzić do zrywu, który miał 
pociągnąć za sobą całe spo-
łeczeństwo. Niewątpliwie 
osobą, wokół której skupia-
ły się wszelkie działania był 
urodzony w Winiarach Piotr 
Wysocki. Na zarzuty loja-
listów odpowiadał: „przy-
sięgliśmy wierność królowi, 
który przysiągł wierność 
narodowi. Że zaś ta wiara 
złamaną została przez kró-
la, więc i nas to uwalnia od 
przysięgi.” Wysocki został 
adiutantem wodza naczel-
nego. Cieszył się ogromnym 
autorytetem wśród żołnie-
rzy. Był na tyle popularny, że 
Chłopicki, zazdrosny o jego 
sławę, postanowił odesłać go 
w sandomierskie. Za swoje 
zasługi został on odznaczo-
ny Krzyżem Złotym Orderu 
Virtuti Militari. 6 września 
1831 r. został ranny podczas 
obrony warszawskiej Woli. 
Podzielił los wielu walczą-
cych Polaków i dostał się do 
niewoli rosyjskiej. Powstanie 
listopadowe pomimo za-
pału i całkowitego oddania 
sprawie przez rzesze mło-
dych żołnierzy, po niespełna 
rocznej walce zakończyło 
się klęską. W trzecią roczni-
cę wybuchu powstania sąd 
skazał Piotra Wysockiego na 
karę śmierci przez powiesze-
nie. Na sugestie prawników, 
aby złożył do cara prośbę o 
ułaskawienie napisał: „Nie 
dlategom broń podjął, aże-
bym prosił cesarza o łaskę, 
ale dlatego, żeby jej mój na-
ród nigdy nie potrzebował.” 
Mimo to car zamienił karę 
śmierci na 20 lat ciężkich 
robót na Syberii. Miejscem 
zesłania była początkowo 
wioska Aleksandrowska pod 
Irkuckiem. Za próbę uciecz-

ki stamtąd Wysocki został ukara-
ny chłostą tysiąca pałek. Było to 
w zasadzie równoznaczne z karą 
śmierci. Mimo to przeżył, co nie-
wątpliwie zawdzięcza nadzwyczaj 
silnemu organizmowi. W 1840 r. 
został zwolniony z przymusowych 
robót i uzyskał zgodę na „wolne” 
osiedlenie się na Syberii. Mógł 
wówczas podjąć działalność na 
własną rękę. Prowadził wytwórnię 
mydła, dzięki czemu nieźle sobie 
radził finansowo i wspierał roda-
ków.

W 1857 r. gubernator zezwolił 
Wysockiemu na powrót z zesłania. 
Otrzymał on nakaz dożywotniego 
osiedlenia w Warce. Pierwsze dni 
po powrocie z zesłania Wysocki 
spędził w pałacu na Winiarach. 
Później przeniósł się do drewnia-
nego dworku przy ul. Wójtowskiej, 
ufundowanego mu ze składek 
społeczeństwa. Wiódł w tamtym 
czasie życie samotnika. O swych 
przeżyciach opowiadał bardzo nie-
chętnie. Skupił się na lekturze hi-
storycznej i pisaniu pamiętników. 
Mimo to dbał o zachowanie śla-
dów przeszłości. W 1859 r. dopro-
wadził do przeniesienia szczątków 
książąt mazowieckich ze zrujno-
wanego kościoła dominikanów do 
kościoła Matki Bożej Szkaplerznej. 
Dla mieszkańców Warki do końca 
pozostał symbolem patriotyzmu i 

oddania Ojczyźnie. Jedna z aneg-
dot mówi o tym, że bohater pijał 
barszczyk czerwony, a zupełnie nie 
uznawał herbaty. Twierdził, że ten 
napój piją Rosjanie.

Piotr Wysocki był uosobieniem 
hartu, siły woli i prostolinijności. 
Zmarł 6 stycznia 1875 r. Na wieść 
o jego odejściu młodzież Krakowa, 
Poznania i Lwowa przez miesiąc 
nosiła symboliczną żałobę: białą 
różę na czerwonym tle, umiesz-
czoną na sercu. Bohater spoczy-
wa na cmentarzu parafialnym. Na 
jego grobie wyryto napis, który był 
jego życiową dewizą „Wszystko dla 
Ojczyzny - nic dla mnie”.

Piotrowi Wysockiemu po-
święcono fragment ekspozycji 
„Warka-miasto dotknięte historią”, 
która znajduje się w Muzeum im. 
Kazimierza Pułaskiego. Można tu 
m.in. zobaczyć portrety, zdjęcia 
z zesłania, akty urodzenia i zgo-
nu Bohatera oraz cyfrowy komiks 
przedstawiający jego burzliwe losy. 
Muzeum z niecierpliwością cze-
ka, kiedy po ponownym otwarciu 
ekspozycji zwiedzający ponownie 
będą mogli zapoznać się z postacią 
tego wielkiego polskiego patrioty, 
pochodzącego z ziemi wareckiej.

 
Muzeum im. K. Pułaskiego
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