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NOWY SOR - NOWE MOŻLIWOŚCI OPIEKI 
ZDROWOTNEJ W POWIECIE GRÓJECKIM

W dniu 14 grudnia 
2020 r. odbyło się posie-
dzenie Komisji Zdrowia, 
Pomocy Społecznej, Spraw 
Socjalnych i Przeciwdzia-
łania Bezrobociu Rady Po-
wiatu Grójeckiego, która 
sprawdzała stan wykona-
nych prac na terenie no-
wego Szpitalnego Oddzia-
łu Ratunkowego, którego 
budowa dobiega końca. 
Przy PCM Grójec powsta-
je nowoczesny budynek o 
powierzchni ponad 1300 
m2. Wewnątrz budynku 
trwają obecnie intensyw-
ne prace porządkowe. Dy-
rekcja szpitala rozpoczęła 
rozmowy rekrutacyjne z 
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kadrą medyczną, która już wkrót-
ce rozpocznie pracę  w oddziale. 
Równocześnie prowadzone jest 

postępowanie przetargowe na wy-
posażenie SOR-u w specjalistyczny 
sprzęt ratunkowy. 

Strażacy z OSP w Wólce Łęczeszyckiej
otrzymali wóz ratowniczo - gaśniczy
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RATY 0% od 12.09 do 28.11 
lub do wyczerpania zapasów

W związku ze zbliżającymi się 
świętami Bożego Narodzenia rad-
ni Rady Miejskiej w Grójcu, ufun-
dowali 22 paczki dla najbardziej 
potrzebujących dzieci w Gminie 
Grójec, wybranych przez Miejsko-
-Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Grójcu.

  Świąteczne upominki ze sło-
dyczami i zabawkami zostały do-
starczone do Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Grójcu, a następnie przekazano je 
młodym mieszkańcom gminy.

Serdecznie dziękuję wszystkim 
radnym za zaangażowanie w naszą 
akcję.

Karol Biedrzycki
Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Grójcu

22 ŚWIĄTECZNE PACZKI 
DLA DZIECI OD RADNYCH
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Wójt Gminy Miro-
sław Jakubczak przeka-
zał na sesji Rady Gminy 
10 grudnia informację 
o środkach finansowych 
z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych 
dla Gminy Błędów na 
kwotę  3 200 000 zł. Rzą-
dowy Fundusz Inwesty-
cji Lokalnych to środki 
przeznaczone na   dota-
cje wspierające zarówno 
duże miasta, jak i naj-
mniejsze miejscowości. 
Źródłem finansowania 
projektu jest Fundusz 
COVID-19.  

Wsparcie jest bezzwrot-
ne. W sytuacji gdy wiele 
gmin i powiatów boryka się 
z trudnościami finansowymi, 
dostęp do wielkiego rządo-
wego programu wsparcia in-
westycji to Tarcza dla samo-
rządów.

Uwzględnione zostały do 

8 grudnia odebrano  robo-
ty drogowe związane z realizacją 
zadania pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1627W Łęczeszy-
ce-Błędów na odcinku o długo-
ści 2720,00mb”. Długość odcin-
ka przebudowanego na terenie 
gminy Błędów wynosi 550mb. 
Koszt inwestycji ze strony gminy 
to 68  767,67 zł. Roboty obejmo-
wały również odnowienie rowów, 
utwardzenie poboczy.

Błędów mocno wpisany 
w Rządowy Fundusz 
Inwestycji Lokalnych

realizacji następujące inwestycje:
1.Termomodernizacja budyn-

ku szkoły podstawowej w Lipiu – 
dotacja 800  000zł., udział własny 
gminy wynosi 14 588zł.

2. Budowa oczyszczal-
ni ścieków BIOFIT 300 NST w 
miejscowości Bielany-  dotacja 
1 000 000zł., udział własny gminy 
- 20 000 zł

3. Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków na te-
renie gminy Błędów- dotacja 
1 000 000zł.,  udział własny gminy 
- 212 734 zł.

4. Przebudowa drogi gminnej 
wraz z budową sieci kanalizacji 
deszczowej we wsi Wilków Drugi- 
dotacja 400  000zł., udział własny 
gminy - 98 308 zł.

W sumie Gmina Błędów wnio-
skowała o wiele innych inwestycji 
min. O halę sportową i boisko przy 
szkole w Wilkowie, oczyszczalnie 
ścieków w Błędowie, termomoder-
nizację strażnic i ośrodków zdro-
wia,  jak też kilka dróg lokalnych. 
Wójt serdecznie dziękuje tym, któ-
rzy poparli gminę w pozyskaniu 
tak znaczących funduszy. 

DROGA Łęczeszyce - Błędów

DZIELNICOWI SPRAWDZAJĄ MIEJSCA, 
W KTÓRYCH MOGĄ PRZEBYWAĆ OSOBY BEZDOMNE

Grójeccy dzielnicowi 
sprawdzają miejsca, w których 
przebywają osoby bezdomne. 
Policjanci pomagają tym, któ-
rzy znaleźli się w sytuacjach 
zagrażających ich życiu i zdro-
wiu. W zainteresowaniu mun-
durowych są m. in. pustostany 
i ogródki działkowe.

Okres zimowy to czas, 

gdy policjanci 
podczas patroli 
zwracają większą 
uwagę na miejsca, 
gdzie mogą szu-
kać schronienia 
i nocować osoby 
bezdomne. Są to 
zazwyczaj pusto-
stany, ogródki 
działkowe, altanki 
oraz tereny zie-
lone, na których 
stawiają prowi-
zoryczne szałasy 
i zadaszenia. Aby 
się rozgrzać, często 
w tych miejscach 
rozpalają ogniska, 
co bywa bardzo 
n i e b e z p i e c z n e . 
Policjanci każde-

go roku monitorują sytuację tych 
osób.

Mundurowi namawiają napo-
tkane osoby bezdomne do spę-
dzenia zimy w noclegowni. Jednak 
pomimo niskich temperatur są 
osoby, które nie chcą skorzystać z 
oferowanej pomocy. Dlatego po-
licjanci ciągle kontrolują miejsca, 

w których mogą przebywać osoby 
bezdomne, aby nie doszło do przy-
padków zamarznięcia. Problem 
ten dotyka także osoby starsze, 
samotne, które mają trudność z 
radzeniem sobie w codziennych 
czynnościach i zadbaniem o za-
pewnienie odpowiedniej tempera-
tury w pomieszczeniach.

Jednym z najczęstszych, a za-
razem 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 na-
rażony na wyziębienie. Dlatego nie 
należy przechodzić obojętnie obok 
osób po alkoholu podczas silnych 
mrozów. Pamiętajmy, że wymagają 
one od nas szczególnej pomocy – 
człowiek nietrzeźwy zdecydowa-
nie szybciej traci ciepło.

Pamiętajmy, że każdy z nas 
mając wiedzę o osobie potrzebu-
jącej pomocy, powinien powia-
domić właściwe służby, które na 
pewno nie będą na te informacje 
obojętne. Aby dotrzeć do wszyst-
kich osób potrzebujących pomocy, 
potrzebna jest reakcja nie tylko 

służb, ale każdego człowieka. Dla-
tego podkreślamy, jak ważne jest 
zaangażowanie i informowanie 
odpowiednich służb o osobach 
bezradnych, samotnych i bez-
domnych potrzebujących pomocy. 
Wystarczy zadzwonić na numer 
alarmowy 112. O potrzebujących 
pomocy możemy również poin-

formować pracowników Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Straż Miejską 
lub skorzystać z Krajowej Mapy 
Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dzięki 
tej aplikacji możemy zaznaczyć na 
mapie miejsce, gdzie przebywają 
bezdomni, a policjanci na pewno 
sprawdzą to zgłoszenie.

nadkom. Agnieszka Wójcik
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Znamy beneficjentów trzeciej 
edycji Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 
2020. Nagrody o wartości 55 tys. zł 
trafiły do 24 mazowieckich sołectw, 
które zrealizowały najciekawsze 
inicjatywy w swoim otoczeniu.

Z pierwszej nagrody w kate-
gorii  MIAS rekreacyjnie  (4 tys. 
zł) cieszą się mieszkańcy sołectwa 
Anielin  (gm. Belsk Duży, pow. 
grójecki). Zdobyli ją za budowę si-
łowni plenerowej przy stawie wiej-
skim. Doceniono zaangażowanie 
społeczności, która pracowała za 
darmo, użyczając własne narzędzia 
i maszyny.

 
W tegorocznej edycji realizo-

wanej przez samorząd Mazowsza 
udział wzięły 264 gminy wiejskie 
i miejsko-wiejskie z całego Ma-
zowsza. Za te pieniądze stworzo-

Sołectwo Anielin z nagrodą 
za Najlepszą Inicjatywę MIAS 2020

no wiele potrzebnych inwestycji, 
których pomysłodawcami byli 
mieszkańcy sołectw, rady sołeckie 
i sołtysi.

 
Samorząd Mazowsza wyróż-

niając zaangażowanie mieszkań-
ców przyznał nagrody za najlepsze 
inicjatywy zrealizowane w ramach 
MIAS MAZOWSZE 2020. Na-
grody o łącznej wartości  55 tys. 
zł zostały przyznane w sześciu ka-
tegoriach: Bezpieczne i Przyjazne 
sołectwo, MIAS rekreacyjnie, Od-
nowione Mazowsze, MIAS folklo-
rystycznie, Doposażone Sołectwo, 
MIAS Innowacyjnie. W  każdej z 
nich wybrano najlepsze inicjatywy, 
przyznano wyróżnienia, a także 
wyłoniono laureata do nagrody 
specjalnej – tytułu Sołectwa Go-
spodarnego.

 
Źródło: mazovia.pl

Wielki finał ogólnopolskiej 
akcji charytatywnej "Szlachetna 
Paczka " odbył się w weekend 12-13 
grudnia, a tegoroczny regionalny 
finał po raz drugi miał miejsce w 
Małej Wsi w Pałacu Mała Wieś.

Przypomnijmy, że "Szlachetna 
Paczka" w naszej gminie pomaga 
potrzebującym już czwarty rok. 
W tym roku do pomocy rodzinom 
zaangażowały się m.in. grupa wo-
lontariuszek z Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w 
Belsk Dużym oraz panie i panowie 
z Koła Gospodyń Wiejskich Rem-
bowianki.

- Ze zgromadzonych środków 
zakupiłyśmy artykuły spożywcze, 
przemysłowe oraz rower, o którym 

Finał akcji charytatywnej „Szlachetna Paczka” w Belsku Dużym

Projekty wykonane przez dzieci w ramach gminnego konkursu plastycznego „Kartka na Święta”

marzyła wybrana przez nas rodzi-
na, podkreśla Stanisława Sokołow-
ska z rębowolskiego Koła. 

Kolorowo opakowane paczki 
świąteczne darczyńcy przekazali 
podczas wielkiego finału akcji cha-

rytatywnej, a dary z Rębowoli 
trafiły do potrzebującej rodzi-
ny z sąsiedniej gminy. 

Urząd Gminy Belsk Duży
E. Tomasiak 
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„Szkolne Pakiety Multimedialne OSE” 
dla Zespołu Szkół w Jasieńcu

Zespół Szkół w Jasieńcu 
znalazł się wśród placówek, do 
których Państwowy Instytut 
Badawczy NASK – operator 
Ogólnopolskiej Sieci Eduka-
cyjnej – przekazał zestawy 
tabletów wraz z usługą do-
stępu do Internetu w formie 
„Szkolnych Pakietów Multi-
medialnych OSE”. „Szkolne 
Pakiety Multimedialne OSE” 
stanowią formę wsparcia dla 
szkół, realizowaną przez Mi-
nistra Cyfryzacji w uzgodnie-
niu z Ministerstwem Edukacji 
Narodowej, za pośrednictwem 
NASK PIB, udzieloną w ra-
mach projektu budowy Ogól-
nopolskiej Sieci Edukacyjnej. 
NASK PIB, jako operator OSE, 
został na mocy Ustawy o Ogól-
nopolskiej Sieci Edukacyjnej 
uprawniony do nieodpłatnego 
wyposażenia szkół w sprzęt 
komputerowy i inne urządze-
nia multimedialne, a także do 
zapewnienia szkołom usługi 
bezprzewodowego dostępu 
do Internetu wraz z oprogra-
mowaniem oraz niezbędnymi 
urządzeniami umożliwiający-

mi korzystanie z tych usług. NASK 
PIB, realizując ustawowe uprawnie-
nia i misję wsparcia szkół w rozwoju 
edukacji cyfrowej, przekazał placów-
ce „Szkolny Pakiet Multimedialny 
OSE”, składający się z zestawów, któ-
rych elementami są: tablet Huawei 
MediaPad 5 wraz z usługą mobil-
nego dostępu do Internetu (usługa 
LTE), klawiatura bezprzewodowa 
(Bluetooth) z etui, rysik oraz logotyp 
w formie naklejki do samodzielnego 
naklejenia na etui tabletu.

Powszechny dostęp do informa-
cji oraz ogromne zasoby Internetu 
sprawiają, że na każdym etapie pro-
cesu dydaktycznego można zastoso-
wać narzędzia TIK. Nauczyciele pro-
ponują uczniom liczne aktywności 
poprzez prowadzenie zajęć różno-
rodnymi technologiami oraz wyko-
rzystanie zasobów, którymi dyspo-
nuje szkoła. Aby skutecznie wspierać 
realizację celów lekcji nauczyciele 
dobierają odpowiednie narzędzia 
do potrzeb uczniów, zwiększają ich 
motywację i zainteresowanie nauką.

Celem nauczania jest promo-
wanie korzystania z nowoczesnych 
technologii informacyjno-komuni-
kacyjnych (tzw. TIK) oraz zachęca-

nie uczniów do stosowania Interne-
tu i urządzeń mobilnych w sposób 
praktyczny i świadomy w szkole oraz 
poza nią.

Dostarczony sprzęt to wspania-
ła pomoc dla uczniów i nauczycie-
li, która przyczynia się do uspraw-
nienia procesu edukacji cyfrowej, 
dostępu do treści edukacyjnych w 
sieci, m.in. poprzez korzystanie z 
platformy edukacyjnej OSE IT Szko-
ła, a także do realizacji zdalnego na-
uczania. Społeczność Zespołu Szkół 
w Jasieńcu serdecznie dziękuje za 
przekazaną pomoc dydaktyczną.

Dorota Nowak-Michałowska
Dyrektor Zespołu Szkół w Jasieńcu



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

„Tajemnica szczęścia kryje się 
raczej w dawaniu go innym, niż szu-
kaniu dla siebie.”

14 grudnia 2020 roku w No-
wym Mieście nad Pilicą po raz 
pierwszy w historii odbył się Finał 
Szlachetnej Paczki czyli Weekend 
Cudów. Dzięki wsparciu Bur-
mistrza Gminy i Pracowników 
Urzędu Miasta i Gminy Nowe 
Miasto nad Pilicą, Dyrekcji Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego, 
Pracowników Miejsko Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej, 
lokalnych przedsiębiorców oraz 
reszty wspaniałych darczyńców, 
Wolontariusze Szlachetnej Paczki 
mogli szybko i sprawnie dotrzeć 
do wszystkich potrzebujących. 
Udało Nam się obdarować aż 9 
rodzin. Ogromne podziękowania 

należą się także: Nowomiejskiemu 
Centrum Medycznemu, Salonowi 
Optycznemu MJT, Piekarni Pań-
stwa Bińkowskich, Firmie Cukier-
niczej OLA Sp. z o.o. z Mogielnicy, 
Barowi Świat Zapiekanek XXL, 
Pracownikom firmy Doehler Sp. 
z o.o., Pracownikom firmy Refre-
sco Sp. z o.o. oraz Gospodyniom 
z Nowego Miasta i okolic, dzięki 
którym, Nasi Wolontariusze mie-
li wspaniały poczęstunek. W tym 
roku byliśmy Paczką Przygody 
Rejonu Warszawa Wola ale mamy 
nadzieję, że w przyszłym roku 
już sami utworzymy swój własny 
Nowomiejski Rejon. Dobro wra-
ca. Pomagajmy tym, którzy mają 
mniej szczęścia.

Izabela Witasińska

Finał Szlachetnej Paczki 
w Nowym Mieście nad Pilicą
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W dniu 15 grudnia Wójt 
Władysław Piątkowski 
przekazał oficjalnie klu-
czyki do wozu naczelniko-
wi jednostki Mirosławowi 
Łubińskiemu. Na kameral-
nej ceremonii przed Urzę-
dem Gminy Belsk Duży 
obecni byli członkowie 
zarządu gminnego ZOSP 
dh Roman Woźniak, dh 
Stanisław Kołacz, dh Mar-
cin Błoński oraz strażacy 
ochotnicy z Belska Dużego 
i Wólki Łęczeszyckiej. 

Wójt Władysław Piąt-
kowski podczas ceremonii 
życzył strażakom, aby wóz 
dobrze im służył i pozwolił 
na bezpieczne powroty do 
domu. 

Samochód ratowni-
czo – gaśniczy MAN służą-
cy dotychczas w jednostce 
OSP Belsk Duży to pojazd 
na podwoziu z napędem 
4x4 z 2007 roku o wartości 
620 600,00 zł.

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Wólce Łęczeszyckiej otrzymali 

wóz ratowniczo - gaśniczy marki MAN
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Kolejny Geek Expansion za nami!
Piąty rok z projektem "Geek 

Expansion" zdecydowanie za-
padnie w pamięć... niestety, 
głównie przez pandemię.

Wiosną, jak co roku, wo-
lontariusze z Grójeckiego 
Klubu Gier i Fantastyki GRO-
FAN, działający przy GOK, 
wystartowali z wnioskiem do 
Programu Działaj Lokalnie 
na organizację warsztatów i 
modernizacji Pracowni Oran-
ge, w ramach projektu „Geek 
Expansion – Technologie i 
Eksperymenty”. W tym czasie 
obowiązywał pierwszy Lock-
down, lecz w okolicach waka-

cji spodziewaliśmy się zmniejszenia 
obostrzeń i otwarcia instytucji kul-
tury, co faktycznie się udało.

Zazwyczaj podczas naszego 
projektu odwiedzaliśmy w okolicy 
Grójca szkoły oraz świetlice, by po-
prowadzić zajęcia z grami planszo-
wymi z najmłodszymi. Jak wiado-
mo, zamknięcie szkół i zarządzenie 
zdalnej nauki uniemożliwiło nam 
realizację tych zajęć w tym roku, acz 
udało nam się w wakacje zorganizo-
wać kilka spotkań podczas półko-
lonii w Fabryce Wspomnień koło 
Osieczka.

Na całe szczęście w sierpniu 
GOK działał już ponownie, także 
możliwa była organizacja imprez 

W dniu 14 grudnia 2020 
r. odbyło się posiedzenie Ko-
misji Zdrowia, Pomocy Spo-
łecznej, Spraw Socjalnych i 
Przeciwdziałania Bezrobociu 
Rady Powiatu Grójeckiego, 
która sprawdzała stan wyko-
nanych prac na terenie no-
wego Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego, którego budo-
wa dobiega końca. Przy PCM 
Grójec powstaje nowocze-
sny budynek o powierzchni 
ponad 1300 m2. Wewnątrz 
budynku trwają obecnie in-
tensywne prace porządkowe. 
Dyrekcja szpitala rozpoczę-
ła rozmowy rekrutacyjne z 
kadrą medyczną, która już 
wkrótce rozpocznie pracę  w 
oddziale. Równocześnie pro-
wadzone jest postępowanie 
przetargowe na wyposaże-
nie SOR-u w specjalistyczny 
sprzęt ratunkowy. Jak zapew-
niają władze Powiatu Grójec-
kiego środki na ten cel zosta-
ły zaplanowane w projekcie 
budżetu na 2021 rok, gdzie 
80% wartości sprzętu ma sta-
nowić dotacja z Ministerstwa 
Zdrowia. 

Nowy oddział ratunkowy 
grójeckiego szpitala realnie 
poprawi ochronę zdrowia i 
zapewni możliwość szybsze-
go wsparcia  osób w stanie 
nagłego zagrożenia zdrowia 
i życia. Jego funkcjonowanie 
diametralnie zmieni zasa-
dy przyjmowania pacjentów 
w Izbie Przyjęć, ponieważ 
nowy SOR przejmie jej za-
dania. W SOR dokonywana 
będzie wstępna kwalifikacja 

NOWY SOR - NOWE MOŻLIWOŚCI OPIEKI 
ZDROWOTNEJ W POWIECIE GRÓJECKIM

chorych, wykonywane będą wszel-
kie czynności stabilizujące funkcje 
życiowe pacjenta, a także ustalany 
będzie kierunek dalszego postępo-
wania diagnostycznego i leczni-
czego. 

W ramach zadania powsta-

ło również lądowisko Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego, które 
zapewni w razie konieczności nie-
zwłoczny transport sanitarny do 
najbliższego zakładu opieki zdro-
wotnej udzielającego innych nie-
zbędnych świadczeń.

kulturalnych na powietrzu, a w po-
mieszczeniach zamkniętych, z limi-
tami uczestników. Wówczas wystar-
towaliśmy z bezpłatnymi zajęciami 
Robotyki LEGO Wedo 2.0 oraz Aka-
demii Odkrywców. Do października 
łącznie wzięło w nich udział ponad 
pięćdziesięcioro dzieci w wieku 8-12 
lat.

W trakcie zajęć Robotyki dzieci 
poznawały podstawy programo-
wania i budowały proste maszyny 
sterowane poprzez urządzenia mo-
bilne, zaś w Akademii Odkrywców 
milusińscy eksperymentowali z od-
czynnikami, badali okazy pod mi-
kroskopem czy konstruowali własny 
mini wulkan.

Tuż po rozpoczęciu roku szkol-
nego, nim wprowadzono kolejne 
ograniczenia dla zgromadzeń, wo-
lontariusze zdążyli rozegrać pierw-
szą od pół roku dłuższą sesję gier 
planszowych i fabularnych, gdzie 
mieliśmy możliwość przetestowa-
nia najnowszych rozszerzeń, do-
kupionych do naszej biblioteczki 
gier w ramach tegorocznej dotacji. 
Projekt zakończyliśmy konkursem 
plastycznym „Technologie Jutra”, w 
którym uczestnicy przedstawili w 
formie prac artystycznych wybrane 
przez siebie wynalazki oraz rozwią-
zania, które najlepiej przyczynią się 
do poprawy życia na Ziemi (w tym 
teleportacja, oczyszczalnie powie-
trza, synteza cybernetyczna, oraz 
cybernetyczne wszczepy dla służb 
porządkowych). Wyniki będą upu-
bliczniane 18 grudnia.

Pomimo szczerych chęci, nie-
długo mogliśmy cieszyć się z osią-
ganych wyników - w październiku 
stopniowo zaczęto ograniczać udział 
dzieci w zajęciach grupowych, po-
nownie wprowadzono zdalne na-
uczanie, najpierw dla nastolatków, 
później dla coraz młodszych dzieci, 
aż w końcu wprowadzono drugi 
Lockdown, w tym zamknięcie insty-
tucji kultury.

Od początków istnienia GRO-
FANu naszym celem była promocja 

alternatywnych sposobów spędzania 
czasu (poprzez gry planszowe, gry 
fabularne), integrowanie młodzieży 
oraz zachęcanie jej do udziału w wo-
lontariacie i wspieraniu wydarzeń 
kulturalnych w naszym regionie, a 
także edukacja poprzez multimedia 
(robotyka, programowanie).

Rzeczywistość pandemiczna 
była dla nas ogromnym zasko-
czeniem i wyzwaniem. Zmuszeni 
byliśmy zrewidować nasze plany 
organizacji dużej imprezy, jaką jest 
konwent Gier i Fantastyki (tradycyj-
nie w sierpniu i lutym). Obecnie nasi 
animatorzy przechodzą szkolenia 
nad nowymi zestawami do robotyki 
Photon EDU. Liczymy, że na wiosnę 
najgorsze już będzie za nami i dzieci 
wrócą do naszej Pracowni oraz bi-
blioteki gier planszowych, gdzie po-
przez naukę i zabawę odkryją nowe 
znajomości oraz zainteresowania.

 Łukasz Haśkie, Grójecki Klub 
Gier i Fantastyki GROFAN, Grójecki 

Ośrodek Kultury
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Nietypowy pomysł 
na świąteczny prezent

Zbliża się czas obdarowania naj-
bliższych świątecznymi prezentami. 
Nierzadko zastanawiamy się, czy nie-
spodzianka będzie trafiona oraz czy 
obdarowany się z niej ucieszy. Kiedy 
kończą się pomysły, UNICEF podpo-
wiada: kup „Prezent bez Pudła"!

Wybór prezentów to nie lada 
wyzwanie. Kolejna para skarpetek, 
za mały sweter czy książka, którą już 
dawno przeczytaliśmy? Każdy z nas 
przynajmniej raz w życiu znalazł 
pod choinką coś, co go rozczarowa-
ło. W takich sytuacjach często sami 
zastanawiamy się, czy oby na pewno 
podarunek, który sprezentowali-
śmy naszym najbliższym, sprawi im 
radość. Są jednak prezenty, które 
zawsze będą trafione. To „Prezenty 
bez Pudła" UNICEF.

Program UNICEF „Prezenty 
bez Pudła" działa na zasadzie sklepu 
internetowego. Jest to jednak nie-
typowy sklep. Znajdują się w nim 
produkty humanitarne, które orga-
nizacja dostarcza na co dzień naj-
bardziej potrzebującym dzieciom i 
ich rodzinom na świecie. Żywność 
terapeutyczna, szczepionki i leki, 
artykuły higieniczne, podręczniki 
i zabawki... Wszystkie niosą realną 
pomoc. Bez Pudła, bo zawsze tak 
trafione i przydatne, jak to tylko 
możliwe!

Sklep UNICEF znajduje się na 
stronie prezentybezpudla.pl. Zakup 
„Prezentu bez Pudła" jest formą 
darowizny, za którą UNICEF do-
starczy wybrany produkt do kraju, 
w którym organizacja prowadzi 
programy pomocowe. Przy składa-
niu zamówienia, do koszyka można 
dodać personalizowany świąteczny 
certyfikat zakupu „Prezentu bez Pu-
dła".  Certyfikat można pozostawić 
dla siebie lub sprezentować bliskiej 
osobie. Obdarowany nie otrzymuje 
realnego produktu, jednak może się 
cieszyć świadomością, że dzięki nie-
mu UNICEF niesie pomoc potrze-
bującym dzieciom.

„Prezenty bez Pudła" to orygi-
nalny sposób na wsparcie działań 
UNICEF, który łączy radość poma-
gania z przyjemnością obdarowy-
wania bliskich prezentami. Pomoc 
jest realna, ponieważ zakupione 
produkty UNICEF wysyła tam, 
gdzie są najbardziej potrzebne. 
Oferta „Prezentów bez Pudła" jest 
bardzo zróżnicowana cenowo. Od 
moskitiery za nieco ponad 20 zł do 
łóżka porodowego za ponad 20 ty-
sięcy – każdy znajdzie produkt, na 
jaki może sobie pozwolić. „Prezenty 
bez Pudła" są też idealnym rozwią-
zaniem dla pracodawców, którzy 
chcą w ten nietypowy sposób ob-
darować swoich kontrahentów czy 
współpracowników. 

W ubiegłym roku „Prezenty 
bez Pudła" zakupione przez Pola-
ków dotarły do dzieci z aż 68 kra-
jów! Polacy najczęściej kupowali 
szczepionki przeciw polio, saszetki 
soli nawadniających i żywność te-
rapeutyczną stosowaną w leczeniu 
niedożywienia. Każdy produkt 
może uratować zdrowie, a nawet ży-
cie potrzebującego dziecka! Wejdź 
na stronę prezentybezpudla.pl i kup 
produkt humanitarny, a sprawisz, że 
w tym roku każdy świąteczny pre-
zent będzie trafiony.
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Zbliża się 1 stycznia 2021, 
czyli dzień, w którym zakończy 
się okres przejściowy dot. Bre-
xitu. W konsekwencji Wielka 
Brytania stanie się tzw. kra-
jem trzecim w handlu z kra-
jami UE. Oznacza to koniec 
swobodnego przepływu towa-
rów między Wielką Brytanią i 
członkami UE. Wlk. Brytania 
już ogłosiła, że w związku z 
COVID w planach ma wdroże-
nie pełnych kontroli granicz-
nych w trzech etapach do lipca 
2021. Ostatecznie obciążenia 
wynikające dla eksporterów z 
Brexitu będą zależeć od przy-
szłej treści Umowy o wolnym 
handlu, która nadal nie została 
wynegocjowana. Jakie warunki 
polsko-brytyjskiej współpracy 
powinny zostać wypracowane, 
by zapobiec potencjalnemu po-
wrotowi ceł i wznowieniu kon-
troli granicznych?

Freshfel Europe, do które-
go należy Stowarzyszenie Unia 
Owocowa, wzywa UE i Wielką 
Brytanię do zakończenia ne-
gocjacji handlowych w celu 
zminimalizowania zatorów 
w portach od stycznia 2021 r. 
Członkom organizacji zależy 
w szczególności na ustaleniu 
jasnych i przejrzystych proce-
dur w zakresie kontroli i ich 
lokalizacji śródlądowych, cer-
tyfikacji elektronicznej oraz 
wyznaczenia kanałów i szyb-
kich ścieżek dla produktów 
łatwo psujących się.

Od 1 stycznia 2021 unijni 
operatorzy świeżych owoców 
i warzyw będą zwiększać swój 
eksport poza jednolity rynek 
UE aż o 60%. Wielka Brytania 
importuje obecnie około 3 mln 
ton owoców i warzyw z UE 
rocznie. Eksport jabłek z Pol-
ski był jednym z najdynamicz-
niej rosnących spośród innych 
krajów dostarczających jabłka 
do Wielkiej Brytanii – 33% 
wzrost od 2014 roku. W sezo-
nie 2018/19 wyeksportowali-
śmy ponad 20 tys. ton jabłek, 
a w sezonie 2019/20 – blisko 
11 tys. ton. Wielka Brytania 
jest też jednym z większych 
odbiorców polskiego koncen-
tratu z soku jabłkowego. Do 
Wielkiej Brytanii eksporto-
waliśmy również inne owoce, 
np. maliny, truskawki i czarną 
porzeczkę. W 2020 roku eks-
port borówki do Wlk. Bryta-
nii zbliżył się do 5 tys. ton, co 
stanowiło blisko 40% naszego 
całego eksportu tego owocu na 
rynki zagraniczne. 

W przypadku braku umo-

ORGANIZACJE ZRZESZAJĄCE SADOWNIKÓW WZYWAJĄ DO PRZYSPIESZENIA NEGOCJACJI 
HANDLOWYCH POMIĘDZY UE A WLK. BRYTANIĄ – KOMENTARZ UNII OWOCOWEJ

wy UE-Wielka Brytania, cła od 2 do 
16% zostaną nałożone na główne ka-
tegorie UE eksportowane do Wiel-
kiej Brytanii. To dodatkowy koszt, 
szczególnie w przypadku towarów o 
wysokich cłach, takich jak brzoskwi-
nie (16%), klementynki i mandaryn-
ki (16%), winogrona (14%), ogórki 
i inne warzywa (12%). Wprowadze-
nie ceł może mieć istotny wpływ na 
podmioty gospodarcze i prowadzić 
do zakłóceń na jednolitym rynku, 
jeżeli produkcja pozostanie w UE-27 
zamiast trafiać na rynek brytyjski. 
To z kolei może prowadzić do mniej-
szej dostępności i wyższych cen dla 
konsumentów owoców i warzyw w 
Wielkiej Brytanii.

- Owoce i warzywa są bardzo 
nietrwałym, ale jednocześnie nie-
zbędnym towarem i muszą nadal 
docierać do Wielkiej Brytanii w od-
powiednim czasie zachowując wyso-
ką jakość. Aby uniknąć wąskich gar-
deł w eksporcie świeżych owoców i 
warzyw przez Kanał La Manche oraz 
strat w jakości żywności, jak rów-
nież marnotrawstwa, sektor apeluje 
o umożliwienie szybkiego przejścia 
lub wdrożenia zielonych pasów, aby 
łatwo psujące się świeże produk-
ty docierały do   konsumentów bez 
opóźnień - podkreśla Arkadiusz 
Gaik, prezes Unii Owocowej.

Gdyby nie doszło do uzgodnie-
nia porozumienia handlowego po-
między UE a Wlk. Brytanią, obie 
strony musiałyby prowadzić wza-
jemną wymianę handlową w oparciu 
o zasady WTO. W takim przypadku 
władze celne państw członkowskich 
UE będą stosować unijne przepisy 
dotyczące eksportu oraz importu to-
warów, które obecnie stosują wobec 
krajów trzecich, tj. krajów niebędą-
cych członkami UE, z którymi Unia 
nie zawarła umów handlowych. 

W przypadku Brexitu bez umo-
wy wyjścia, możliwą konsekwencją 
jest średnia stawka celna na owoce 
i warzywa w wysokości 10,5%. (Ob-
liczenia Światowej Organizacji Han-
dlu dot. stawek celnych zgodnych z 
klauzulą największego uprzywilejo-
wania (KNU). Źródło: World Tariff 
Profiles 2017). Według ekspertów, w 
najgorszym scenariuszu, cła, jakimi 
mogą zostać objęte produkty rolno-
-spożywcze mogą wzrosnąć średnio 
nawet o ok. 28%. 

Niezależnie od wyników nego-
cjacji handlowych zostaną wprowa-
dzone kontrole na granicy pomiędzy 
UE i UK. Przedsiębiorcy będą zobo-
wiązani m. in. do dopełnienia stan-
dardowych formalności celnych, w 
tym m. in. obowiązku: zarejestrowa-
nia się w usłudze Krajowej Admini-
stracji Skarbowej „e-Klient””, w celu 
uzyskania numeru EORI, składania 
zgłoszeń i deklaracji celnych oraz re-
gulowania należności celnych i po-

datkowych (VAT i akcyza). Oznacza 
to wiele dodatkowych obciążeń i for-
malności dla eksporterów warzyw i 
owoców do Wielkiej Brytanii. Inną 
konsekwencją mogą też być nowe 
zasady rozliczania VAT w handlu 
transgranicznym. VAT od importu 
towarów, co do zasady trzeba będzie 
uiszczać na granicy. Jednolite system 
podatku VAT obowiązuje jedynie na 
terenie Unii Europejskiej. 

Zdaniem ekspertów w pierwszej 
kolejności największą dolegliwość 
stanowić będą kontrole granicz-
ne: celne, fitosanitarne oraz kon-
trole bezpieczeństwa produktów 
itp., konieczność stosowania się do 
odmiennych standardów technicz-
nych, norm sanitarnych oraz fito-
sanitarnych. Może to powodować 
znaczące koszty, często wyższe niż 
same stawki celne. Obecnie Wiel-
ka Brytania deklaruje również, że 
przyjmie żywność ekologiczną z UE 
bez świadectwa kontroli (COI) tylko 
do 1 stycznia 2021 r.

Z uwagi na fakt, że od dnia wy-
stąpienia Zjednoczone Królestwo 
będzie państwem trzecim, w niektó-
rych przypadkach konieczne może 
być wprowadzenie pewnych zmian 
dotyczących etykietowania środków 
spożywczych. Jeszcze inną kwestię 
stanowią opakowania wielokrotnego 
użytku służące do przewozu towa-
rów. Obecnie intencją ustawodawcy 
w Wielkiej Brytanii jest pominięcie 
konieczności ich oddzielnego dekla-
rowania, które mogłoby oznaczać 
wzrost kosztów importu. Dla opa-
kowań importowanych istnieć bę-
dzie konieczność wywiezienia ich z 
powrotem w deklarowanym czasie w 
celu uniknięcia dodatkowych opłat. 
Finalne rozstrzygnięcia dot. opako-
wań nie są jednak jeszcze znane. 

Ambasada Wielkiej Brytania 
zwraca uwagę na fakt, iż zgodnie z 
nowymi regulacjami importerzy i 
eksporterzy muszą mieć wydany nu-
mer EORI. Importerzy zgłaszają się 
po numer EORI GB, a eksporterzy 
np. z polski o EORI UE wydawany 
przez Urząd Celny w państwie człon-
kowskim. Od nowego roku ekspor-
terzy z UE będą się również mierzyć 

ze znacznie większą liczbą procedur 
koniecznych do legalnego importu 
towarów do Wielkiej Brytanii. Przy-
kładowo dziś dokumenty potrzebne 
do transportu towarów między Bel-
gią a Wielką Brytanią składają się 
z: faktury i umowy przewozu. Od 
stycznia 2021 roku natomiast poja-
wi się, co najmniej 9 dodatkowych 
procedur, np. certyfikacja towarów, 
deklaracja eksportowa, dokumenty 
związane z wywozem, dokumenty 
potwierdzające przybycie towarów 
do Wielkiej Brytanii spełniające 
wszystkie wymogi importu do tego 
kraju.

Wielka Brytania nie zażąda 
świadectwa kontroli na produkty 
ekologiczne wywożone z UE, Nor-
wegii, Islandii, Liechtensteinu i 
Szwajcarii do 1 lipca 2021 r. Do tego 
czasu świadectwa kontroli będą wy-
dawane za pośrednictwem tymcza-
sowego system importu produktów 
ekologicznych (nie dotyczy ekspor-
tu do północnej Irlandii). Oficjalne 
wskazówki: https://www.gov.uk/gu-
idance/trading-and-labelling-orga-
nic-food-from-1-january-2021

- Organizacjom zależy przede 
wszystkich na jasnych procedurach 
w zakresie kontroli, certyfikacji elek-
tronicznej oraz wyznaczenia szyb-
kich kanałów dla produktów łatwo 
psujących się. Wierzymy, że uda 
nam się jak najszybciej wypracować 
warunki współpracy, by polscy eks-
porterzy owoców i warzyw nie mu-
sieli borykać się z utrudnieniami – 
podkreśla Paulina Kopeć, sekretarz 
generalna Unii Owocowej. 

Kilka ważnych natychmiasto-
wych działań przygotowujących do 
eksportu Wielkiej Brytanii po za-
kończeniu okresu przejściowego, 
które warto polecić przedsiębiorcom 
to:

Zapoznaj się z nowymi procedu-
rami obowiązującymi po 1 stycznia 
2021 r.,

Zarejestruj się, aby uzyskać nu-
mer EORI,

Zapoznaj się z koniecznymi de-
klaracjami i naucz się je wypełniać, 

Sprawdź, jakie dokumenty celne 
oraz związane z bezpieczeństwem 
i certyfikatami powinien posiadać 
twój przewoźnik oraz twój partner w 

UK (m.in. MRN, elektroniczne wer-
sje certyfikatów sanitarnych) w mo-
mencie wjazdu do Wielkiej Brytanii,

Monitoruj kwestie związane 
z oznakowanymi wymaganymi w 
Wielkiej Brytanii, 

Uzgodnij wcześniej obowiązki 
z agentem celnym, dostawcą usług 
logistycznych oraz importerem np. 
złożenie elektronicznego wstępnego 
powiadomienia o imporcie (EHC), 
złożenie dokumentów do systemu 
CHIEF oraz wystąpienie np. o ERN 
(Entry Reference Number) może 
być po jego stronie. Importer może 
również wystąpić o odroczenie płat-
ności VAT. Nie powinieneś wysyłać 
ładunków bez prenotyfikacji eks-
portu, gdyż taki ładunek nie opuści 
portu,

Według informacji z Krajowej 
Agencji Skarbowej, jeżeli przed-
siębiorca unijny będzie dokonywał 
importu do Zjednoczonego Króle-
stwa lub eksportu ze Zjednoczone-
go Królestwa lub będzie realizował 
operacje tranzytowe WPT (Wspólna 
Procedura Tranzytowa) ze Zjedno-
czonego Królestwa, to będzie musiał 
posiadać również brytyjski numer 
EORI, żeby móc złożyć zgłoszenie 
celne w Zjednoczonym Królestwie.

Ambasada Wielkiej Brytanii za-
chęca do jak najsprawniejszego za-
poznawania się z wytycznymi, które 
krok po kroku opisane są m.in. na 
stronie www.gov.uk. Czynności do 
wykonania przez eksportera do UE 
znajdziemy również na stronie www.
podatki.gov.pl. Istotne informacje 
dla polskich eksporterów znajdują 
się również na stronie Państwowej 
Inspekcji Ochrony Roślin i Nasien-
nictwa www.piorin.gov.pl 

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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