
Z końcem roku ruszyły szczepienia 
przeciwko COVID-19. Pierwsze szcze-
pienia w Polsce odbyły się 27 grudnia. 
Tego samego dnia szczepienia zaczęły 
się również w większości państw UE. Z 
kolei 28 grudnia rozpoczęła się szeroka 
dystrybucja szczepionki przeciwko CO-
VID-19. Tego dnia do Polski przyleciało 
300 tysięcy dawek.
Jako pierwsi (grupa „zero”) antidotum 
na koronawirusa otrzymują służby me-
dyczne. Personel ten szczepiony jest w 
tzw. szpitalach węzłowych. W Polsce jest 
w sumie 509 takich jednostek, a jedną z 
nich jest Powiatowe Centrum Medycz-
ne w Grójcu.
Pierwsza partia szczepionek przeciw 
COVID-19 przyjechała do grójeckiego 
szpitala 29 grudnia (150 dawek). Kolej-
nego dnia rozpoczęto szczepienia. Wy-
jaśnijmy, że wielkość partii uzależniona 
jest od złożonego przez placówkę zamó-
wienia, które odpowiada zapotrzebowa-
niu szpitala. 
– Szczepienie pierwszych 150 osób za-
jęło nam trzy dni – mówi Mirosława 
Kochaniak, naczelna pielęgniarka PCM 
w Grójcu.
Kolejna partia szczepionek była już 
większa, bo do Grójca przyjechało 270 
sztuk antidotum na COVID-19. 
W sumie w przeciągu 7 dni zaszczepio-
no 420 osób ze służb medycznych i nie-
medycznych. Chęć szczepienia w gró-
jeckim szpitalu zgłaszał także personel 
jednostek medycznych, m.in. ośrodków 
zdrowia, aptek, gabinetów dentystycz-
nych czy gabinetów prywatnych. 
– Szczepienie się jest koniecznością. 
Choroba jest ciężka, podstępna i łatwo 
się przenosi. Dodatkowo leczenie jej jest 
w większości objawowe, dlatego trzeba 
się szczepić – mówił po zaszczepieniu dr 
Paweł Kubik, dyrektor medyczny grójec-
kiego szpitala. –  Szczepionka sprawia, 
że stajemy się odporni na wirusa CO-
VID-19. Najbardziej niebezpieczna jest 
sama choroba – podkreśla dr Kubik.
W czwartek, 7 stycznia, PCM w Grójcu 

zamówiło kolejną partię szczepionki dla 
grupy „zero”, w ilości 180 sztuk. Dotarła 
ona do grójeckiej placówki medycznej 
w poniedziałek, 11 stycznia. Zgodnie z 
zarządzeniem Ministerstwa Zdrowia, 
do 14 stycznia szpitale węzłowe będą 
zbierać dane personelu medycznego i 
niemedycznego, który zostanie zaszcze-
piony w specjalnie przygotowanych pla-
cówkach.
– Staramy się, aby szczepienia przebie-
gały sprawnie, dlatego też pracowaliśmy 
także 6 stycznia w Święto Trzech Króli 
– dodaje Mirosława Kochaniak. – Chęć 
szczepienia zgłasza do nas także perso-
nel medyczny z Warszawy i Radomia. 
Nie ukrywamy, że chcielibyśmy także 
uczestniczyć w procesie szczepienia ko-
lejnych grup osób. 
Proces rejestracji powszechnych szcze-
pień Polaków przeciwko COVID-19 
rozpocznie się 15 stycznia Ministerstwo 
Zdrowia stworzyło listę ośrodków, gdzie 
możliwe będzie przyjęcie antidotum 
na COVID-19. Znajduje się na niej 18 
punktów z terenu powiatu grójeckiego. 
W kolejnym etapie szczepieni będą pen-
sjonariusze domów pomocy społecznej 
oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, 
pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych 

miejsc stacjonarnego pobytu, osoby 
powyżej 60. roku życia w kolejności od 
najstarszych, służby mundurowe, w tym 
Wojsko Polskie, nauczyciele. 
– Zgłosiłam chęć szczepienia – 
mówi 66-letnia mieszkanka Grójca. 
– W czwartek, 7 stycznia byłam 400 
na liście swojej przychodni. Mam 
czekać na kontakt w sprawie dokład-
nego terminu. 
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BEZPŁATNY DWUTYGODNIK

NAKŁAD 22 000

OKNA
DRZWI Rolety Moskitiery

Bramy garażowe
Odkurzacze centralne

05-600 Grójec, 
Al. Niepodległości 71  

tel. 508 557 622, 
       503 902 301

tel. 602 558 659

OGRODZENIOWE
SŁUPKI I AKCESORIA

GŁUCHÓW k. Grójca ul.Polna 2

SIATKI 
PRODUCENT

DRUTEX
TRANSPORT 

Grójec, ul.Piłsudskiego 55  

Tel. 662 168 061
www.oknobud.com

OKNA  DRZWI   BRAMY..
 KRYTE ZAWIASY W PROMOCJI

zimowe sadu 
za pomocą listwy

Mechaniczne cięcie 

ALCO Maciejowice 2
05-600 Grójec

Tel. 662 711 382

WWW.ALCO.BIZ.PL

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

BELSK DUŻY

Grójec, Słowackiego 47 48 664 44 25

HURTOWNIA

AKUMULATORÓW
OLEJE, FILTRY, PROMOCJE
NAJNIŻSZE CENY W REGIONIE!

Błędów, Wilhelmów 29

100%
JAKOŚCI

722 303 557

MJT

SALON OPTYCZNY

ul. Armi Krajowej 3 ( )
Nowe Miasto nad Pilicą

tel.

obok Biedronki

  603 777 929

 ZNIŻKI NA OKULARY 
ORAZ BADANIE GRATIS

-10%PROMOCJA

 www.serwisudt.pl

KLIMATYZACJA, CHŁODNICTWO TRANSPORTOWE
HYDRAULIKA SIŁOWA

PRZEGLĄDY UDT BADANIA 

  Pabierowice 2E Jasieniec

kom: 603 660 024 
          781 666 336

e-mail: biuro@amp-serwis.com

samochody osobowe
ciężarowe, autobusy

maszyn rolnicze

zakuwanie węży
regeneracja siłowników
regeneracja rozdzielaczy

naprawa żurawi HDS
windy samochodowe
podnośniki koszowe

POWIAT 
GRÓJECKI: 

Jeszcze tylko do 14 stycznia chęć zaszczepienia przeciw COVID-19 
mogą zgłosić służby medyczne. Grójecki szpital dotychczas wykonał 
blisko 600 takich zabiegów.

Szczepienia: 
czas na seniorów

Paulina 
Omen-Klepacz

redakcja@jablonka.info
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NOWE I UŻYWANE

PŁATNOŚĆ 
GOTÓWKĄ

SKUP SKRZYNEK 

JEDYNEK

TEL. 534 060 015 

ADRES: GOLIANY 11A

Kasy i drukarki
fiskalne online

HD 
online

ONE NEXT

NANO II

LINK

Grójec, ul. Piłsudskiego 2
tel. 48 664 24 68, 501 867 708
e-mail: adimar@ra.onet.pl  

 
    

ROLETY - PLISY - MOSKITIERY
pomiar - montaż - transport

www.lewandowscy-nowemiasto.pl 

tel. 509-343-730

O K N A  -  D R Z W I
PARAPETY - BRAMY

F O T O W O L T A I K A 

BURMISTRZ  GMINY I MIASTA GRÓJEC
05-600 Grójec ul. Józefa Piłsudskiego 47

tel. (48) 664 30 91, fax 664 21 03
informuje, że stosowanie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami został wywieszony w siedzibie Urzę-
du Gminy i Miasta Grójec ul. Józefa  Piłsudskiego 47, na okres 21 dni: 
- wykaz przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości gminnej, oznaczonej 
nr ew. 287 o pow. 0,14 ha, położonej w obrębie Lesznowola gm. Grójec, 
na rzecz użytkownika wieczystego;
- wykaz nieruchomości gminnej, oznaczonej nr ew. 1339/1, położonej 
przy ul. Księdza Piotra Skargi w Grójcu, przeznaczonej do oddania w 
dzierżawę w 2021 roku.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRÓJEC
WÓJT GMINY BELSK DUŻY i WÓJT GMINY BŁĘDÓW

Informuje, że stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o gospodarce nieruchomościami został wywieszony w siedzibach Urzę-
dów Gmin, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości gminnych przezna-
czonych do oddania w użyczenie w roku 2021r. Szczegółowe informacje 
na stronach internetowych /www.grojecmiasto.bip.info.pl/, /www.bip.
belskduzy.pl/, /www.bledowe-bip.pl/.

Rok 2021 dla Warki jest czasem jubi-
leuszu 700-lecia miasta! Z tej okazji 
wydany został specjalny kalendarz 
zawierający obrazy i fotografie kilku-
nastu wareckich artystów – zarówno 
zawodowych jak i amatorów. Warkę 
zaprezentowali (alfabetycznie): An-
drzej Barszcz, Małgorzata Chojnacka, 
Rafał Donica, Barbara Ignacak, Adam 
Kurowski, Jacek Matlakowski, Mile-
na Podlasek, Sławomir Ragan, Paweł 
Rzeźnik, Waldemar Tereszkiewicz 
oraz Luiza Wemberger.
W kalendarium wskazane zostały naj-
ważniejsze uroczystości i działania, 
które już dziś zaplanowane zostały w 
ramach obchodów jubileuszu mia-
sta. Nie jest to oczywiście zamknięty 
harmonogram, gdyż z jednej strony 
zdajemy sobie sprawę, że pandemia 
COVID-19 może pokrzyżować plany, 
a z drugiej strony może pojawią się 
nowe pomysły, nowe zewnętrzne do-
tacje, które wzbogacą zaproponowane 

działania.
Kalendarz można już otrzymać nieod-
płatnie w Gminnej Instytucji Kultury 
„Dworek na Długiej” oraz Urzędzie 
Miejskim w Warce.
Z tej również okazji Dworek na Dłu-
giej w Warce planuje opublikować 
pamiątkowy album ze starymi fo-
tografami Warki oraz zorganizować 
wystawę plenerową o historii War-
ki. – Z tej okazji planowane są różne 
działania mające na celu przypomnieć 
jak kiedyś wyglądała Warka oraz po-
równać konkretne miejsca z aktualną 
rzeczywistością. – informuje gminna 
instytucja kultury, która zwraca się do 
osób posiadających fotografie przed-
stawiające wareckie ulice z dawnych 
lat, wydarzenia kulturalne, społeczne 
i sportowe, wspomnienia z budowy 
różnych obiektów itp. z prośbą po ich 
udostępnienie. Przekazane fotografie 
będą zeskanowane i zwrócone w ory-
ginale.                                                  (Inf)

WARKA: 
700-lecie czas start

Miasto rozpoczyna serię atrakcji w ramach obchodów jubileuszu. 

Decyzją wojewody mazowieckie-
go nowomiejski Samodzielny Pu-
bliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
stracił status placówki covidowej. 
Od 1 stycznia szpital przyjmuje 
pacjentów w normalnym trybie na 
oddział wewnętrzny, chirurgii oraz 
pediatryczny. 
Przypomnijmy, że placówka została 
przekształcona decyzją wojewody 
mazowieckiego w szpital covido-
wy 5 listopada ubiegłego roku. Na 
potrzeby chorych zabezpieczonych 
było 71 łóżek, jednak nie były one w 
pełni wykorzystane. Z opieki nowo-
miejskiej lecznicy korzystało 20-30 
chorych na koronawirusa. Lecznica 
zwiększyła także swoje zasoby  w 
dostępność tlenu. Zainstalowane 
dwie dodatkowe butle. Razem z 
Nowym Miastem, status szpitala 
covidowego straciły lecznice w Iłży 

i Pionkach. Najbliższy szpital covi-
dowy znajduje się więc w Przysu-
sze. Według informacji przekazanej 
przez dyrektora tamtejszego ZOZu, 
Juliana Wróbla dla radia Eska  pla-

cówka jest zapełniona maksymalnie 
i przebywa w niej obecnie 45 pa-
cjentów chorych na covid-19.

Redakcja

NOWE MIASTO
 NAD PILICĄ: 

Nowomiejski SPZOZ bez statusu szpitala covidowego. Wracają 
przyjęcia pacjentów na oddziały.

Błędowscy radni jednogłośnie 
podjęli decyzję o utworzeniu sty-
pendium wójta gminy Błędów. 
Jest pierwsza w historii tego sa-
morządu tego rodzaju wsparcie 
dla najbardziej uzdolnionych 
uczniów. 
– Są na terenie naszej gminy zdol-
ne dzieci, które należy wspierać 
i motywować – mówi Mirosław 
Jakubczyk, wójt gminy Błędów. – 
Stypendium będzie bodźcem dla 
naszego społeczeństwa.  
Stypendium będą mogli otrzy-
mać uczniowie osiągający bardzo 
wysokie wyniki w nauce, laureaci 
konkursów przedmiotowych oraz 
uczniowie wybitnie uzdolnie-
ni sportowo. Gminny Program 
Wspierania Edukacji Uzdolnio-

nych Dzieci i Młodzieży ze szkół 
z terenu Gminy Błędów adreso-
wany jest dla uczniów uczęsz-
czających do klas IV-VIII szkół 
podstawowych znajdujących się 
na terenie Gminy Błędów. Sty-
pendia przyznawane będą raz 
w roku za wybitne osiągnięcia 
uczniów uzyskane w czasie roku 
szkolnego. Wysokość wsparcia 
uzależniona będzie od wyso-
kości środków określonych w 
budżecie gminy na dany rok na 
ten cel i liczby kandydatów/sty-
pendystów. O wysokości kwo-
ty przeznaczonej na stypendia 
ostatecznie zadecyduje rada 
gminy Błędów w uchwale buże-
towej. 

Paulina Omen - Klepacz

BŁĘDÓW: Najzdolniejsi uczniowie otrzymają sty-
pendia od wójta gminy Błędów.

Nagrodzą 
najzdolniejszych

Radni gminy Błędów otrzymywali dotych-
czas najniższą dietę, spośród wszystkich sa-
morządów powiatu grójeckiego. Za udział 
w komisji oraz sesji radny miał 50 złotych 
(dla porównania dieta sołecka w tej gminie 
wynosiła 100 zł). Podczas grudniowej se-
sji radni podjęli decyzję o zwiększeniu tej 
kwoty do 200 złotych. Wzrosła także dieta 
przewodniczącego komisji za uczestnictwo 
w komisji, która wyniesie 250 zł (do tej pory 
50 zł). Dieta przewodniczącego rady wy-
nosi teraz 1200 zł miesięcznie (do tej pory 
było to 800 zł). 
Rada zadecydowała także o zwiększeniu 
diety sołeckiej. Dotychczas sołtysi otrzy-
mywali 100 zł miesięcznie. Od nowego 
roku jest to stawka w wysokości 150 zło-
tych. Otrzymają oni także jeszcze jedno, 
dodatkowe wsparcie w postaci zwiększenia 
inkaso za pobór podatku rolnego i leśnego 
z 5 na 10%. 
O zmianę inkasa dla sołtysów a także diet 
radnych wnioskowali zarówno wójt Miro-
sław Jakubczak, jak i klub radnych Nasza 
Gmina Wspólne Dobro. Obie propozycje 
były bardzo zbliżone. 

POK

BŁĘDÓW: Nowy rok z wyższymi 
dietami radnych i sołtysów.

Noworoczne
podwyżki 

Szpital znów przyjmuje 
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www.konstrukcje-sadownicze.pl

Tyczki bambusowe:
- Tyczki gęstokolankowe
- Tyczki gładkokolankowe

Druty sadownicze:
- Crapal
* ARBOLU 3,00 mm, 2,7 mm, 2,4 mm
* TOP50 3,15 mm, 2,8 mm, 2,5 mm

BIURO / MAGAZYN
Bądków 63, 
05-610 Goszczyn

ecco@onet.pl
tel. 606 629 535

www.konstrukcje-sadownicze.pl

- wiercenie otworów
- wkładanie słupów
- wciskanie słupów/pali o wys. do 4m
- wykonanie otworów wibromłotem
 

Usługi
minikoparką 
Kubota  - Słupy betonowe i strunobetonowe

 - Pale drewniane impregnowane ciśnieniowo
 - Akcesoria
 

Grójec, ul. Piłsudskiego 55 
Tel. 662 168 061

 
 Stolpaw premio 12

DRZWI ZEWNĘTRZNE 

DOSTĘPNE OD RĘKI

www.geparo.eu

FIRMA OFERUJE:
-usługi koparko-ładowarką i mini koparką 3 tony
-transport wywrotką 4x4 14 ton DMC (ziemia ogrodnicza, piach, żwir, pospółka)
-transport lawetą 6 ton DMC
-przygotowanie placów pod budowę (wykopy, wyburzenia, wyrywanie drzew)
-utwardzanie placów i dróg (walec wibracyjny  BOMAG 3 tony)
-usługi maszynami rolniczymi, 
-odśnieżanie (place, drogi)

tel. 602-69-00-19, 660-66-46-25 ul. Wiatraczna 19 A
( pomiędzy ul. Zbyszewską, a ul. Sienkiewicza )

GRÓJEC
UL. BANKOWA 10
TEL. 885 888 027www.dacar.biz.pl

WYCIERACZKI 
SAMOCHODOWE 

Rozrusznik 3620 do Opla 

w promocyjnej cenie 140 zł
przy zwrocie starego

W 2021 roku – według uchwały bu-
dżetowej – dochody powiatu wyniosą 
117,58 mln zł, natomiast wydatki – 
125,01 mln zł. Różnica między tymi 
dwiema pozycjami zostaną pokryte 
środkami z pożyczki oraz z niewyko-
rzystanych środków pieniężnych na 
rachunku bieżącym.

Dochody
38% dochodów stanowią środki, jakie 
samorząd otrzyma z budżetu państwa 
na utrzymanie szkół. Jest to kwota 
45,61 mln zł. Państwo przekaże powia-
towi grójeckiemu także 5,62 mln zł ty-
tułem subwencji wyrównawczej.
Bardzo istotnym elementem budżetu 
powiatu są wpływy z podatku docho-
dowego od osób fizycznych (podatek 
ten obywatele płacą do budżetu pań-
stwa, a część dochodów jest potem 
przekazywana powiatom). W ten spo-
sób samorząd otrzyma 24,72 mln zł. 
Ponadto, 2,2 mln zł powiat dostanie z 
tytułu opłaty komunikacyjnej, 1,2 mln 
– z tytułu udziału w podatku dochodo-
wym od osób prawnych, a np. 250 tys. 
zł – to wpływy wynikające z opłat za 
wydanie praw jazdy.
Do przychodów powiatu zalicza się 

również np. takie elementy jak 
wpływy z opłat za świadczenia 
usług przez Domy Pomocy Spo-
łecznej (11,70 mln zł).

Wydatki
Powiat jest również obciążony ogrom-
ną liczbą zadań, które wymagają bardzo 
dużych środków. Póki co zaplanowano 
wydatek około 10 mln zł na drogi po-
wiatowe, z tej kwoty trzeba sfinansować 
trzeba pensje pracowników, sfinan-
sować remonty i zimowe utrzymanie 
dróg, a także inwestycje. Oczywiście 
kwota ta, a zwłaszcza jej część doty-
cząca inwestycji – możemy to powie-
dzieć z dużym prawdopodobieństwem 
– zwiększy się w miarę pozyskiwania 
środków na modernizację dróg. 
Niemałe są też koszty administracji 
publicznej, które w tym roku wyniosą 
12,86 mln zł. Większość z tych środ-
ków pochłoną pensje i pochodne. Ale 
w tym dziale wlicza się także m. in. die-
ty radnych, zakup energii elektrycznej 
czy opłaty za usługi telekomunikacyjne.
Około 11,8 mln zł starostwo zamierza 
przeznaczyć na szpitale, a 16 mln zł – 
na pomoc społeczną. 3,39 mln zł będzie 
kosztowało utrzymanie Powiatowego 

Urzędu Pracy, z kolei 1,13 mln zł samo-
rząd zabezpieczył na potrzeby Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie. 
Kolejne 4,2 mln zł trafi do Specjalnych 
Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, 
zaś 2,10 do poradni psychologiczno-
-pedagogicznych.
Największym obciążeniem budżetu 
starostwa jest oczywiście oświata. W 
tym dziale zarezerwowano 43 mln zł. 

Inwestycje
Radni, przyjmując budżet, określili tak-
że listę inwestycji realizowanych w 2021 
roku. Na obecną chwilę znalazły się na 
niej m. in. modernizacja ul. Poświętne 
w Grójcu, drogi Grójec – Miedzechów 
(odcinek przez Kociszew) oraz droga 
przez Długowolę. Spodziewać się na-
leży także np. dalszych prac na drodze 
Bikówek – Rębowola. Oczywiście in-
westycji drogowych w obecnym roku 
może być więcej, ale zależy to od stanu 
kasy powiatu i gmin (gminy partycy-
pują finansowo w przebudowach dróg 
powiatowych), a także od tego, ile uda 
się pozyskać środków zewnętrznych.
Budżet w kształcie przedłożonym 
przez zarząd powiatu został przyjęty 
niejednogłośnie. „Za” opowiedziało 

się 15 radnych, a przeciw 4. Dwie oso-
by były nieobecne. 
– Dziękuję za poparcie tego bu-
dżetu w takich ciężkich czasach, w 
jakich się znaleźliśmy. Pandemia 
nie sprzyja. Mniejsze są dochody z 
podatków, więc mniejsze są wpły-
wy do budżetu, a inwestycje trzeba 
realizować – powiedział starosta 
grójecki Krzysztof Ambroziak po 
głosowaniu.
– 10 mln zł z tego budżetu prze-

znaczamy na dokończenie budowy 
i doposażenie SOR-u, remonty i 
termomodernizacje poszczególnych 
oddziałów oraz na zagospodarowa-
nie terenu szpitala – dodał starosta 
w nagraniu podsumowującym tego-
roczny budżet powiatu grójeckiego.

POWIAT
GRÓJECKI: 

Rada powiatu większością głosów przyjęła budżet powiatu na 
2021 rok. Jakich inwestycji mogą spodziewać się mieszkańcy?

Budżet na ciężkie czasy

Dominik Górecki
dominik@jablonka.info

ul. Poświętne w Grójcu
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Gmina
PNIEWY Inwestycje Gminy Pniewy w 2020 roku

1. Renowacja zbiornika wodne-
go na dz. 92/3 w miejscowości 
Michrów gmina Pniewy.
W ramach zadania odmulono 
istniejący staw, uformowano i 
umocniono skarpy, zostały usu-
nięte zakrzaczenia oraz uporząd-
kowano teren wokół zbiornika. 
Na realizację inwestycji gmina 
Pniewy pozyskała dotację ze 
środków budżetu Wojewódz-
twa Mazowieckiego na zadania 
określone w ustawie o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych w wy-
sokości 70% wartości zadania. 
Wskutek przeprowadzonego za-
pytania ofertowego Gmina Pnie-
wy uzyskała ofertę na wykonanie 
zaplanowanych prac opiewającą 
na kwotę 64 747,20 zł, dotacja 
wyniosła 45 323,94 zł.

2. Przebudowa drogi gminnej (w 
istniejącym pasie drogowym) 
160920W Konie – Osieczek 
przez wieś Osieczek.
Dzięki pozyskanej dotacji prze-
budowana została droga w 
Osieczku, na odcinku od ośrod-
ka rehabilitacyjnego do restau-
racji nad zalewem -  678 mb.  
Powstała jezdnia o szerokości 
5m. z chodnikiem o szerokości 2 
m. Po przebudowie zwiększyło 
się bezpieczeństwo wszystkich 
użytkowników i podniesione zo-
stały walory turystyczne Gminy 
Pniewy. Koszt całej inwestycji 
wynosił 932 891,72 zł natomiast 
dotacja stanowiła 65% wartości 
tj. 604 220,96 zł.

3.Przebudowa drogi gminnej w 
istniejącym pasie drogowym w 
miejscowości Kruszewek.
Na wyremontowanym odcin-
ku o długości 1015,53 m po-
wstała jezdnia o szerokości 4,5 
m. Warstwy konstrukcyjne to: 

25cm. podbudowy, 4 cm war-
stwa wyrównawcza i 4 cm war-
stwa ścieralna wykonane z mie-
szanki mineralno-asfaltowej. Po 
obu stronach powstały pobocza 
gruntowe o szerokości 0,75 m 
uszlachetnione tłuczniem ka-
miennym. Zadanie zostało zre-
alizowane z dotacją ze środków 
budżetu Województwa Mazo-
wieckiego na zadania określone 
w ustawie o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych w wysokości 
125 000,00 zł. Całkowity koszt 
zadania wyniósł 470 584,78 zł.

4.Remont drogi gminnej w Mi-
chrowie.
Latem 2020 roku przeprowa-
dzono remont drogi gminnej w 
m. Michrów na długości 191,00 
mb.  Polegał on na wykonaniu 
jezdni bitumicznej o szerokości 
5,00 m, poboczy gruntowych o 
szerokości 0,50 m. Nawierzch-
nia została obramowana kra-
wężnikiem betonowym. Wyre-
montowany odcinek drogi służy 
lepszemu dojazdowi do zakładu 
Pepsi. Koszt całej inwestycji to 
278 866,12 zł.

5.Kosiarka samojezdna.
Gmina Pniewy zakupiła kosiarkę 
samojezdną w celu utrzymania 
terenów zielonych wokół Urzę-
du Gminy Pniewy, jak również 
na działkach gminnych, np. te-
renu wokół zalewu w Osieczku 
czy terenu wokół świetlicy w Mi-
chrowie. Koszt zakupu kosiarki 
wyniósł 17 500,00 zł. Obsługą 
sprzętu zajmują się pracownicy 
Urzędu Gminy Pniewy.

6.Parking przy Urzędzie Gminy 
Pniewy.
W październiku i listopadzie 
2020 r. przebudowie poddano 
parking przy Urzędzie Gminy 
Pniewy. Został usunięty klomb 
znajdujący się w centralnej czę-
ści parkingu, uzupełniona zo-
stała kostka brukowa. Wyrów-
nany a następnie utwardzony 
kruszywem teren przy budynku 
po straży gminnej. Zostanie on 
przeznaczony na miejsce po-
stojowe dla sprzętu gminnego. 
Koszt całego zadania wyniósł 
21 500,00 zł. Duża część prac 
została wykonana przy użyciu 
sprzętu gminnego.  

7. Montaż agregatu prądo-
twórczego.
Po latach utrudnień w pracy 
Urzędu Gminy Pniewy, związa-
nych z przerwami w dostawie 
energii elektrycznej, w dniu 
18 maja 2020r. zakończyła 
się instalacja agregatu prądo-
twórczego przy urzędzie gmi-
ny.  Będzie zasilał Urząd Gminy 
Pniewy, SPZOZ w Pniewach i 
stację uzdatniania wody, pod-
czas przerw w dostawie energii 
elektrycznej. Pozwoli  na nie-
przerwane prowadzenie ob-
sługi interesantów w Urzędzie 
Gminy, stałą opiekę zdrowot-
ną w SPZOZ oraz niezawodne 
dostawy wody. Agregat jest w 
pełni zautomatyzowany. Zo-
stał dostarczony przez firmę 
Elektro-Instal Damian Stasiak 
z Poznania, natomiast montażu 
dokonała firma Sinus Sławomir 
Małecki z Grójca. Koszt zakupu 
urządzenia wyniósł 65 880,00 
zł, koszt montażu 24 500,00 
zł. Jego bieżącą obsługę będą 
prowadzić pracownicy Urzędu 
Gminy Pniewy, którzy uzyskali 
uprawnienia SEP.

8. Zakup drona dla OSP Kru-
szew.
Inwestycja wykonana została 
w ramach „Mazowieckiego In-
strumentu Aktywizacji Sołectw 
MAZOWSZE 2020”. Na jej reali-
zację Gmina Pniewy pozyskała 
8 747,50 zł. Całkowita wartość 
zadania wynosiła 17 495,00 zł.

9. Budowa zbiornika przeciw-
pożarowego przy PSP w Karo-
lewie.
Po zakończeniu przebudowy i 
zmiany sposobu użytkowania 
fragmentu PSP w Karolewie, 
wybudowany został, wymagany 
przepisami przeciwpożarowymi, 
zbiornik. Koszt realizacji tego za-
dania wyniósł 57 569,41 zł.

10. Przebudowa i adaptacja 
części budynku szkoły na punkt 
przedszkolny dz. nr 148 w miej-
scowości Kruszew. 
Wskutek przeprowadzonych 
prac Publiczna Szkoła Podsta-
wowa im. Papieża Jana Pawła II 
w Kruszewie zyskała nowe po-
mieszczenia przeznaczone na 
potrzeby ruszającego od wrze-
śnia br. oddziału przedszkolne-
go. Zostało wyremontowane 
prawe skrzydło budynku szkoły, 
w którym wymieniono całe po-
szycie dachowe wraz z więźbą, 
wydzielone zostały 3 sale do za-
jęć, zaplecze kuchenne, szatnia, 
korytarz i toalety dla chłopców 
i dziewcząt. Z poprzedniego ga-
binetu dyrektora wydzielono 
toaletę dla niepełnosprawnych 
i salę do prowadzenia zajęć 
wspomagających rozwój dziecka 
połączoną z salą integracji sen-
sorycznej. Dodatkowo przebu-
dowie uległy wejścia do części 
przedszkolnej, pozwalające na 
podjazd wózków. Koszt inwesty-
cji 438 659,16 zł.

11. Przebudowa i zmiana spo-
sobu użytkowania fragmentu 
Szkoły Podstawowej (pomiesz-
czeń mieszkalnych) z przezna-
czeniem na punkt przedszkolny 
(parter) oraz na pomieszczenia 
szkolne (piętro) – działka nr 157 
w Karolewie. 
W Publicznej Szkole Podstawo-
wej im. św. Maksymiliana Marii 
Kolbego w Karolewie zmoderni-
zowane zostały pomieszczenia 
na parterze i na piętrze budynku.  
Na parterze wydzielono 3 sale 
zajęć dla oddziału przedszkol-
nego, szatnię, toalety dla dzieci, 
toaletę dla niepełnosprawnych 
i zaplecze kuchenne. Na piętrze 
powstały 3 sale lekcyjne, wypo-
sażone w zlewozmywaki. Prze-
budowany został również ko-
rytarz i klatka schodowa. Przed 
wejściem wybudowano podjazd.  
Koszt inwestycji wyniósł 471 
058,27 zł.

12. Utworzenie i wyposażenie 
Klubu Senior+ w Michrowie.
W styczniu 2020 roku Gmina 

Pniewy złożyła wniosek o dofi-
nansowanie utworzenia Klubu 
Senior+ w świetlicy wiejskiej w 
Michrowie, w ramach rządowe-
go programu Senior+.  Planowa-
ne było wykonania prac adapta-
cyjno-remontowych oraz zakup 
wyposażenia: mebli, sprzętu 
AGD i RTV.  12 maja br. na pod-
stawie podpisanego Porozu-
mienia z Wojewodą Mazowiec-
kim Gmina Pniewy otrzymała 
dofinansowanie w kwocie 144 
000,00 zł. Finalnie całkowity 
koszt wykonania inwestycji wy-
niósł 231 806,34 zł.
 Po zakończeniu inwestycji Klub 
Senior+ składa się z:
- czytelni / sali komputerowej
- sali spotkań
- pomieszczenia kuchennego
- toalety przystosowanej dla nie-
pełnosprawnych
- korytarza połączonego z 
szatnią.
Całość przystosowana jest dla 

30 seniorów.
Wymieniono także część chod-
nika przed wejściem, dopro-
wadzono gaz do pomieszcze-
nia kuchennego, wymieniono 
i wzmocniono instalację elek-
tryczną oraz zamontowano kli-
matyzację.
Rozpoczęcie funkcjonowania 
klubu planowane jest na styczeń 
2021 roku.

13. Budowa altany na po-
trzeby integracji społecznej 
mieszkańców miejscowości 
Jurki.
Inwestycja wykonana w ra-
mach „Mazowieckiego Instru-
mentu Aktywizacji Sołectw 
MAZOWSZE 2020”. Ogólny 
koszt budowy altany wyniósł 
25 000,00 zł. Gmina Pniewy 
pozyskała dotację w kwocie 10 
000,00 zł.

14. Budowa sceny plenerowej 
w miejscowości Osieczek
Celem realizacji przedsięwzię-
cia jest umożliwienie promo-
wania zasobów i produktów 
obszaru objętego Lokalną Stra-
tegią Rozwoju poprzez wybu-
dowanie sceny plenerowej w 
miejscowości Osieczek w gmi-
nie Pniewy.  Wybudowanie 
nowego obiektu pozwoli na 

organizację wydarzeń i imprez 
o charakterze lokalnym na wy-
sokim poziomie. Oprócz tra-
dycyjnej Nocy Świętojańskiej 
planowane są również inne im-
prezy plenerowe, które zyskają 
nowe, odpowiednie miejsce na 
ich animację. Wykonanie tego 
zadania jest kolejnym etapem 
uatrakcyjniania terenu wokół 
zalewu w Osieczku i stwarzania 
w nim miejsca integracji naszej 
lokalnej społeczności. Gmina 
Pniewy otrzymała maksymalną 
kwotę dofinansowania możliwą 
dla jednostek samorządu tery-
torialnego w kwocie 33 718,00 
zł. Całkowity koszt zadania wy-
niósł 78 490,00 zł.  Otrzyma-
nie dotacji jest wynikiem zło-
żonego Wniosku o przyznanie 
pomocy na operacje w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kie-
rowanego przez społeczność” z 

wyłączeniem projektów gran-
towych oraz operacji w zakre-
sie podejmowania działalności 
gospodarczej objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020, w 
ramach naboru prowadzonego 
przez Lokalną Grupę Działania 
„Wszyscy Razem”.

15. Inwentaryzacja indywidu-
alnych źródeł ciepła.
W ramach otrzymanej dotacji, 
jesienią 2020 roku na terenie 
Gminy Pniewy została przepro-
wadzona  inwentaryzacja indy-
widualnych źródeł ciepła. Gmi-
na Pniewy pozyskała 47 852,00 
zł, co stanowi 100% przewidy-
wanych kosztów zadania w ra-
mach programu „Mazowiecki 
Instrument Wsparcia Ochrony 
Powietrza MAZOWSZE 2020”, 
finansowanego z budżetu Wo-

jewództwa Mazowieckiego. 
Przeprowadzenie inwentary-
zacji pozwoli na opracowanie 
szczegółowego harmonogramu 
ograniczania tzw. niskiej emisji 
oraz informowanie mieszkań-
ców o możliwości wymiany źró-
deł ciepła na ekologiczne.

Czytaj dalej na stronie obok

Otwarcie drogi w Osieczku

Remont szkoły w Kruszewie 

 Przebudowana droga w Kruszewku 

 Scena w Osieczku 
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Grójec, ul. Medalowa 1 Czynne PON-SOB 7:00 - 21:00  NIEDZ. 9:00 - 19:00

Niech nowy 2021 rok przyniesie
 Naszym Klientom wiele radości, 

zdrowia, pomyślności, 
a także dorzuci garść nowych marzeń, 

inspiracji oraz satysfakcji 
z udanych remontów życzy

Bricomarché 

16. Remont dachu OSP Konie.
7 grudnia 2020r. podpisano 
umowę na remont dachu w 
strażnicy OSP w Koniach. Ogól-
na wartość zadania wynosi 280 
211,20 zł. Termin wykonania do 
31 marca 2021r.

17. Zakup i montaż stacji mete-
orologicznej w Gminie Pniewy.
13 października 2020r Sejmik 
Województwa Mazowieckiego 
przyjął uchwałę, na podstawie 
której na Mazowszu zostanie 
dofinansowana budowa 10 no-
wych stacji meteorologicznych. 
Wśród beneficjentów znalazła 
się Gmina Pniewy, uzyskując 
maksymalne dofinansowanie w 
kwocie 48 000,00 zł. Całkowity 
szacowany koszt ustawienia sta-
cji to 60 170,00 zł. Budowa stacji 
została zaplanowana na części 
działki gminnej w Załężu Dużym, 
na której znajduje się boisko pił-
karskie. Lokalizacja została usta-
lona po konsultacjach przepro-
wadzonych z Instytutem Uprawy 
Nawożenia i Gleboznawstwa 
– Państwowym Instytutem Ba-
dawczym z siedzibą w Puławach, 
który następnie wydał stosowa-
ną akceptację miejsca przezna-
czonego pod stację.  Budowa 
stacji meteorologicznej pozwoli 
na lepsze przygotowanie się do 
prowadzenia gospodarki, rolnic-
twa czy życia w coraz bardziej 
gwałtownych warunkach atmos-
ferycznych. Lepsze szacowanie 
ryzyka to skuteczniejsze plano-
wanie kolejnych działań zapo-
biegawczych i adaptacyjnych 
oraz umożliwienie rolnikom sku-
tecznego zabezpieczania swoich 
upraw przez klęskami. Gmina 
Pniewy podejmie współpracę z 
Instytutem Uprawy Nawożenia 
i Gleboznawstwa – Państwo-
wym Instytutem Badawczym w 

ramach przekazywania i anali-
zowania danych gromadzonych 
przez stację. Będzie to pierwsza 
tak wysoce profesjonalna stacja 
na terenie naszej gminy i jedna z 
nielicznych na terenie całego po-
wiatu grójeckiego. 

18. Przebudowa linii energe-
tycznej w miejscowości Jeziora.
Ustawiono 10 nowych lamp 
ledowych wzdłuż drogi powia-
towej w miejscowości Jeziora.  
Całkowity koszt zadania wyniósł 
22 835,00 zł, z czego 10 000,00 
dotacji Gmina Pniewy pozyskała 
w ramach „Mazowieckiego In-
strumentu Aktywizacji Sołectw 
MAZOWSZE 2020”.

19. Wykonanie odcinka testo-
wego oświetlenia w Michrowie. 
Koszt zadania 22 141,57 zł.

20. Zakup i montaż lamp ulicz-
nych w miejscowości Przykory.
Wymiana lamp ulicznych z so-
dowych na ledowe nastąpiła 
w ramach „Mazowieckiego In-
strumentu Aktywizacji Sołectw 
MAZOWSZE 2020”. Całkowity 
koszt przedsięwzięcia wyniósł 
15 104,48 zł, dotacja wyniosła 
7 120,00 zł.

21. Budowa linii oświetleniowej 
wzdłuż drogi gminnej w miej-
scowości Nowina Przęsławice. 
Koszt zadania 11 205,30 zł.

22. Pomoc Powiatowi grójec-
kiemu przy realizacji zadania 
„Przebudowa drogi powiatowej 
nr 1604W Szczęsna – Rożce na 
odcinku Uleniec – Czekaj o dłu-
gości 1820,00 mb oraz na od-
cinku Czekaj – Rożce o długości 
3350,00 mb oraz odcinka przez 
msc. Szczęsna o długości 410,00 
mb i przebudowa drogi powiato-

wej nr 1613W Rożce – Rębowo-
la na odcinku Rożce-Daszewice 
o długości 2300,00 mb. Pomoc 
w kwocie 184 481,35 zł.

23. Powiatowe Centrum Me-
dyczne w Grójcu pomoc przy 
zakupie sprzętu na oddział neu-
rologiczny z pododdziałem uda-
rowym. 
W dniu 20 stycznia 2020 roku 
w Urzędzie Gminy Pniewy Wójt 
Gminy Pniewy Ireneusz Szym-
czak i Prezes Zarządu PCMG Jo-
anna Czarnecka podpisali umo-
wę dotycząca dofinansowania. 
Gmina Pniewy przekazała po-
moc finansową w wysokości 30 
000,00 zł, jako wsparcie finan-
sowe na zakup nowego sprzętu 
medycznego.

24. Generalna modernizacja 
wraz z kompleksowym wyposa-
żeniem Poradni Stomatologicz-
nej w SP ZOZ Pniewy. Koszt 80 
000,00 zł.

25. Pomoc powiatowi przy za-
kupie samochodu do przewozu 
dorosłych osób niepełnospraw-
nych – 2500,00 zł.

26. Remont posadzki betono-
wej w garażu oraz wymiana 
bramy garażowej OSP Ciechlin.
Gmina Pniewy pozyskała dofi-
nansowanie w kwocie 20 000,00 
zł na remont garażu w strażnicy 
OSP w Ciechlinie z ramach pro-
gramu „Mazowieckie Strażni-
ce OSP-2020” od Samorządu 
Województwa Mazowieckiego. 
W garażu strażnicy położona 
została nowa posadzka oraz 
wymieniona brama wjazdowa. 
Przeprowadzony remont pozwo-
li na prawidłowe zabezpieczenie 
wozu strażackiego oraz wyposa-
żenia OSP Ciechlin. Całkowity 

koszt realizacji zadania wyniósł 
28 920,00 zł. 

27. Zakup sprzętu komputero-
wego do zdalnej nauki w szko-
łach „Zdalna szkoła” i „Zdalna 
szkoła+”.
W ramach programów „Zdalna 
szkoła” i „Zdalna szkoła+” Gmi-
na Pniewy pozyskała dotację 
w kwocie 103 633,65 zł. Za-
kupionych zostało 6 tabletów 
i 35 laptopów z oprogramowa-
niem, które następnie zostały 
przekazane szkołom podsta-
wowym na potrzeby prowa-
dzenia zdalnej nauki. 

28. Subwencja z rezerwy oświa-
towej – pomoce dydaktyczne 
dla PSP w Jeziorze, wyposaże-
nie pomieszczeń.
W 2020 roku Gmina Pniewy 
złożyła dwa wnioski o dodat-
kowe środki z rezerwy części 
oświatowej subwencji ogólnej. 
Pierwszy z nich dotyczył wy-
posażenia sal przyrodniczych 
w pomoce dydaktyczne, drugi 
wyposażenia sal w zaadapto-
wanych na cele edukacyjne po-
mieszczeniach. Łącznie Gmina 

Pniewy pozyskała 73 583,00 
zł. Pomoce dydaktyczne za-
kupiono dla PSP w Jeziorze na 
kwotę 48 313,00 zł, pozosta-
łe 24 870,00 otrzymała PSP w 
Karolewie na wyposażenie, za-
adaptowanych w ramach prze-
prowadzonego remontu, po-
mieszczeń na cele edukacyjne.

29. Dotacja na usuwanie azbe-
stu z terenu gminy Pniewy.
Gmina Pniewy od kilku lat pro-
wadzi odbiór wyrobów zawie-
rających azbest. W tym roku 
wskutek złożonego wniosku 
o dofinansowania zadania pn.: 
„Usuwanie i unieszkodliwianie 
odpadów zawierających azbest 
z terenu gminy Pniewy w roku 
2020” do Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie, 
na przeprowadzenie działania 
Gmina Pniewy otrzymała pro-
mesę na 26 892,00 zł dotacji, 
co stanowi 100% planowanych 
kosztów.  Faktycznie w 2020 
roku wydatkowano kwotę 16 
156,71 zł i taka kwota została 
zwrócona Gminie Pniewy przez 
WFOŚiGW.

 Agregat prądotwórczy 
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Gmina
BELSK DUŻY

Szanowni Państwo, 
Rok 2020 był rokiem nietypowym i trudnym dla wielu z nas. Postawił przed nami nowe wyzwania i zadania, z którymi jako samorządowcy musieliśmy się zmierzyć. Mimo 
to udało się pozyskać środki zewnętrze i w ramach posiadanych środków zakończyć nowe inwestycje oraz rozpocząć nowe projekty, które niebawem będą dumą miesz-
kańców naszej gminy – Gminy Belsk Duży. 
Podpisane przeze mnie w ubiegłym roku umowy pozwoliły na modernizację dwóch dróg gminnych w miejscowościach Wola Łęczeszycka o wartości 169 000 zł i Lewiczyn 
-Zaborówek w kwocie 534 440 zł, termomodernizację i gruntowny remont Publicznej Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Lewiczynie o wartości 999 052 zł, renowację 
stawów oraz rowu melioracyjnego na terenie zabytkowego podworskiego parku w Oczesałach o wartości 510 220 zł, budowę budynku socjalno-komunalnego w Starej Wsi 
o wartości 777 000 zł, budowę sieci wodociągowej w Belsku Dużym w kwocie 216 000 zł, przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie całej gminy o wartości 
86 700 zł, rozpoczęcie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Anielin i Jarochy o wartości 3 274 000 zł i rozpoczęcie II etapu rewitalizacji centrum Belska Dużego 
o wartości 1 200 000 zł, a w miejscowościach Anielin, Wola Łęczeszycka, Wólka Łęczeszycka, Boruty i Wola Starowiejska wsparliśmy projekty zgłoszone przez sołtysów.
Uczniów i nauczycieli z belskich szkół, którzy ten rok muszą przymusowo pracować w swoich domach, doposażyliśmy pozyskanym nowoczesnym sprzętem niezbędnym do 
zdalnej nauki o wartości prawie 300 000 zł, a dla medyków z belskiego SP ZOZ Belmed zakupiliśmy także ozonator oraz defibrylator o wartości 19 157 zł.
Ochotnicze Straże Pożarne gminnych jednostek otrzymały sprzęt ratowniczy, ubrania specjalistyczne o wartości 82 688 zł, a zakupiony nowy wóz ze wyposażeniem o 
wartości 955 095 zł trafił do strażaków ochotników z Belska Dużego. 
Nie udałoby się tego dokonać dzięki współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz wszystkich wspierających naszą Gminę instytucji. 

Z poważaniem, 
Wójt Gminy Belsk Duży

Władysław Wojciech Piątkowski 

Samorząd
Województwa 
Mazowieckiego

929 388 zł
WSPARCIE:

DOTACJE + 
PREFERENCYJNE 

KREDYTY:

2 711 251 zł

348 554 remont stawów 
175 000 drogi
125 000 sprzęt dla szkół
50 000 MIAS
86 700 ochrona powietrza
162 688 dotacje dla OSP 
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Prof. Jason Hale-
worth, diabetolog 
i  mikrobiolog, autor 

innowacyjnej metody walki z  cukrzy-
cą, od 20 lat prowadzi własny gabinet 
diabetologiczny w  Nowym Jorku: To 
wszystko wydaje się być niemożliwe. Jed-
nak z naukowego punktu widzenia jest to 
normalna zdolność regeneracyjna, natura 
i  biologia, które są zamknięte w  każdym 
organizmie. Po 20 latach badań nad sku-
tecznym lekiem na cukrzycę zauważyłem, 
że aktywne związki teakryny pozyski-
wane z  małży, intensywnie działają na 
nanostrukturę trzustki. Usprawniają jej 
działanie i regulują poziom cukru oraz po-

budzają komórki do autoregeneracji, dzięki 
czemu trwałe odbudowanie trzustki w 14 
dni jest realne. Wysokie stężenie wyciągu 
z  Gurmaru i  Wanadu w  połączeniu z  ak-
tywną teakryną regulują poziom glukozy 
oraz cofają szkody wyrządzone przez cu-
krzycę i  zmniejszają ryzyko powikłań 
aż 17-krotnie. Ponadto dzięki poprawie 
krążenia i  regeneracji mięśni, związki te-
akryny docierają do neuronów likwidując 
drętwienia stóp. Natomiast wysoka za-
wartość kwasu liponowego hamuje apetyt 
i stymuluje metabolizm, dzięki czemu 97% 
pacjentów bezpowrotnie pozbyło się nad-
wagi. To zdecydowanie w 100% naturalny 
i bezpieczny sposób walki z cukrzycą.

Dzięki biostymulującej kuracji już ponad 17 tys. Polaków trwale wyleczyło się z cukrzycy oraz zwalczyło 
gwałtowne skoki insuliny – bez rygorystycznej diety, kontrolowania poziomu cukru czy robienia zastrzyków.

Skuteczna, nawet w  najbardziej 
zaawansowanej fazie cukrzycy, 
niezależnie od jej typu, stopnia 
zniszczenia trzustki, likwidująca 

nawet najgroźniejsze powikłania. Przeło-
mowa formuła prof. Haleworth’a  z  Insti-
tute of Nutrition & Diabetology Uniwer-
sytetu Nowojorskiego to pierwsze tak 
profesjonalne, szybkie i skuteczne wyba-
wienie dla chorych na cukrzycę. 

Aż 92% pacjentów po zażyciu 1 daw-
ki pozbyło się napadów głodu, uspraw-
niło trzustkę oraz zniwelowało uczucie 
ciągłego zmęczenia. Po 7 dniach zlikwi-
dowali skoki insuliny i  drętwienia stóp. 

Aż 9/10 cukrzyków deklaruje, że po 14 
dniach odstawiłozastrzyki z insuliny, a re-
gularne stosowanie biomolekularnego 
preparatu pomogło im schudnąć i  trwa-
le polepszyć wzrok. Ci, którzy przez lata 
zanieadbywali problemy i  nabawili się 
poważnych powikłań, takich jak: stopa 
cukrzycowa czy kwasica ketonowa, po 4 
tygodniach wygrali z cukrzycą i jej groź-
nymi konsekwencjami. Wiele osób po-
myśli, że to kolejny „cudowny” preparat 
na cukrzycę. Jak jest naprawdę?

Uwolnij się od zastrzyków
Wielopłaszczyznowa metoda z  biote-
akryną opracowana przez amerykań-
skiego naukowca zyskała ogromne uzna-
nie podczas renomowanego Kongress 
für gesunde Ernährung und Diabetiker 
w  Stuttgarcie. To właśnie w  trakcie tej 
najważniejszej, corocznej konferencji 
naukowej Europa dowiedziała się o pre-
kursorskiej kuracji prof. Haleworth’a. 
W  każdym przypadku nowoczesna for-
muła błyskawicznie odbudowuje trzust-
kę, obniża stężenie glukozy we krwi 
o  98,7%, ogranicza uczucie głodu, za-
pobiega hiperglikemii. Ponadto 97/100 
pacjentów ponad wszelką wątpliwość 
deklaruje spadek wagi, wyostrzenie 
wzroku, lepszą pracę nerek i  brak drę-
twienia stóp. Dzięki Glukobalance tysią-
ce diabetyków uniknęło śpiączki, kwasi-
cy ketonowej czy stopy cukrzycowej i na 

stałe odstawiło zastrzyki z  insuliny. By 
mieć szersze spektrum informacji i pew-
ność skuteczności tej autorskiej formu-
ły, postanowiliśmy zapytać o  nią prof. 
Mathias’a  Gobler’a, diabetologa, prze-
wodniczącego komisji diabetologicznej 
na Kongress für gesunde Ernährung und 
Diabetiker w Stuttgarcie: 

Starannie wyselekcjonowane 
aktywne związki teakryny 

wykorzystuje się w leczeniu chorób 
trzustki, gdyż szybko wnikają w jej 
mikrostruktury. Ma to znaczący 
wpływ na odbudowę tego narządu. 
Dlatego już po 1 dawce chorzy zwal-
czają napady głodu i mają więcej 
energii. Po 7 dniach nie uskarża-
ją się na skoki insuliny, a po 14 
dniach pacjenci nie muszą już robić 
zastrzyków. Z ekscytacją stwierdzam, 
że po latach badań w końcu 
doczekaliśmy się prawdziwej 
rewolucji w walce z cukrzycą.

Nie uzależniaj życia 
od insuliny!
Regularne stosowanie Glucobalan-
ce odbudowuje i  trwale regeneruje 
trzustkę, dzięki czemu całkowite wyle-
czenie z cukrzycy jest możliwe. Ponad-
to wysokie stężenie aktywnej teakry-
ny polepsza wzrok, udrażnia naczynia 
krwionośne oraz zmniejsza uczucie 
łaknienia, dzięki czemu aż 97% pa-
cjentów schudło. Rezultaty kuracji  
z każdym dniem kumulują się, dając:

Nie zwlekaj!  
Pokonaj cukrzycę!
Już dziś możesz uwolnić się od cukrzy-
cy i  rozpocząć nowe życie – bez ciągłego 
kontrolowania cukru, diety, zastrzyków. 
W  sposób w  pełni automatyczny i  pozba-
wiony Twojego wysiłku na stałe pozbę-
dziesz się wahań glukozy, napadowego 
uczucia głodu, usprawnisz trzustkę, a tak-
że wyeliminujesz widmo poważnych powi-
kłań, takich jak: śpiączka, zawał czy utrata 
wzroku. Wszystko w 14 dni! Wystarczy że 
będziesz regularnie stosować Glucobalan-
ce, którego skutecznie działanie potwier-
dzają liczne, niezależne badania kliniczne 
i  tysiące zadowolonych pacjentów, którzy 
wygrali z  cukrzycą. Dodatkowo, przysłu-
guje Ci możliwość zamówienia preparatu 
w promocyjnej cenie.

Analizy lekarzy nie pozostawiają złudzeń: aktywna teakryna wyrównuje poziom glukozy w organizmie, zwalcza 
napady głodu, normalizuje pracę trzustki, a także zapobiega stopie cukrzycowej, problemom z nerkami oraz 
eliminuje ryzyko śpiączki. A to wszystko już po 1 dawce! Trudno w to uwierzyć, ale praktycznie wszyscy pacjenci 
stosujący tę rewolucyjną metodę odstawili zastrzyki, pozbyli się drętwienia stóp i polepszyli wzrok  aż o 71,7%!

Wygrałam ze 
śpiączką!
Całe życie brałam za-
strzyki i kontrolowałam 

cukier. Pewnego razu zaczęłam się dziwnie 
czuć, miałam wilczy apetyt, nudności, byłam 
niespokojna. W końcu dostałam drgawek i tra-
fiłam na SOR, gdzie okazało się, że to początki 
śpiączki cukrzycowej! Lekarze nie wiedzieli jak 
mi pomóc, coraz bardziej odpływałam. Później 
dowiedziałam się, że młoda lekarka podała mi 
Glucobalance i dopiero zaczęłam się budzić. Po 
9 dniach poziom glukozy był idealny! Brałam 
go jeszcze 3 tygodnie po wyjściu ze szpitala. 
A najlepsze w tym wszystkim jest to, że już nie 
muszę robić zastrzyków z insuliny!

Janina, 45l. 

Naukowcy ogłaszają:

To definitywny

81 300 38 94
(Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat)

Od poniedziałku do niedzieli: 8:00–20:00

SPECJALNA 
PROMOCJA!

Pierwszym 150 osobom,  
które zadzwonią do  

20 stycznia 2021 r., przysługuje 
całkowicie darmowa wycena 

oraz gwarantowane 73% 
dofinansowanie na zakup 

preparatu GLUCOBALANCE 
wspomagającego walkę 
z cukrzycą i  jej groźnymi  
dla zdrowia skutkami.

BŁYSKAWICZNE ZWALCZENIE 
DRĘTWIENIA STÓP 

WYRÓWNANIE POZIOMU 
CUKRU W 24 GODZINY 

PEŁNA ODBUDOWA  
TRZUSTKI PO 7 DNIACH 

SZYBKI SPADEK WAGI BEZ 
EFEKTU JO-JO

POLEPSZENIE WZROKU 
O 71,7%

NATYCHMIASTOWA 
LIKWIDACJA UCZUCIA GŁODU

SUPER 
EFEKTÓW6

Poznaj 3 FILARY działania 
Glucobalance!

Zwiększa wydzielanie  
naturalnej insuliny o 200%

Spowalnia proces  
uwalniania cukru do krwi

Regeneruje trzustkę i trwale 
utrzymuje glukozę na właściwym 

poziomie już po 1 dawce

Podstawą skutecznego leczenia cukrzycy 
są aktywne związki teakryny

„

„

ŻNIW CUKRZYCY!
koniec śmiertelnych

Bolesne zastrzyki 
z insuliny to już przeszłość! Nowoczesna metoda walki z cukrzycą odbudowuje zniszczoną trzustkę i przywraca prawidłowy poziom  glukozy we krwi!
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Gmina
JASIENIEC

Radosne, interaktywne zajęcia 
rozwijają talenty dzieci

W gminie Jasieniec odbyły się półkolonie zimowe, zorganizowane przez wójt Martę Cytryńską, przy współpracy z miejscową Gminną Bibliotekę Publiczną.
Warsztaty, animacje interaktywne, 
zabawy, gry czy eksperymenty eduka-
cyjne prowadzone były na terenie Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej w Jasień-
cu. Wzięli w nich udział uczniowie klas 
I-IV, którym zapewniono także drugie 
śniadanie oraz obiad.
Od pierwszego dnia półkolonii, wy-
kwalifikowani animatorzy, którzy 
prowadzili zajęcia, przygotowali dla 
uczestników moc atrakcji. Dzieci wy-
konywały prace plastyczne, balonowe 
miecze, malowały włosy, a zabawom 
ruchowym i tanecznym nie było końca. 
Uczniowie byli ponadto zachwyceni 
wykonywaniem akrobacji gimnastycz-
nych, fantastyczną jazdą na rolkach, 
śpiewami, pokazem gry piłki nożnej 
czy specjalnie przygotowanym kon-
kursem „Mam talent”. Wiele radości 
przyniosło także spotkanie kolegów i 
przyjaciół po długiej przerwie. 
Na koniec półkolonii wójt Marta Cy-
tryńska, wraz z koordynatorami zajęć, 
podziękowała wszystkim uczestnikom, 
wręczając im kolorowe, pamiątkowe 
dyplomy.                                    (SW, GBP)

Ośrodki w gminie Jasie-
niec prowadzące szczepie-
nia przeciw COVID-19
Gminny Samodzielny Publiczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej w Jasieńcu 
będzie prowadził szczepienia prze-
ciw COVID-19 w placówkach zlo-
kalizowanych w Jasieńcu oraz Go-
śniewicach. Jasieniecki ZOZ znalazł 
się na oficjalnej liście punktów 
szczepień przeciwko Covid-19. 
Więcej informacji: https://www.
gov.pl/web/szczepimysie/punkty-
-szczepien

Gminny Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Jasieńcu będzie prowadził
szczepienia przeciw COVID-19
w placówkach zlokalizowanych
w Jasieńcu oraz Gośniewicach

Promocja niskich 
stawek podatku 

na terenie powiatu
Rozpoczęliśmy kolejny etap kampanii promocyjnej związanej z najniż-
szymi stawkami podatku od środków transportowych w regionie (głów-
nie pojazdy ciężarowe).
Banery promocyjne będą sukcesywnie pojawiać się w najbardziej zna-
nych punktach powiatu grójeckiego, związanych z przedsiębiorstwami 
działającymi w tym zakresie. (SW)

Dochód z recyklingu 
pomoże w rehabilitacji!

Jasieniecka EKOpomoc z Sercem– gminna akcja, którą uruchomiliśmy w zeszłym roku – ko-
ordynowana przez Zakład Usług Komunalnych w Jasieńcu – spotkała się ze wspaniałym od-
zewem mieszkańców.
To tylko jeden z przykładów znakomitej 
pracy wykonywanej na rzecz rozwoju 
naszej gminy przez śp. Prezesa ZUK-u 
Jacka Stykowskiego. Z trzech pojemników 
w kształcie serca ustawionych na terenie 
gminy Jasieniec (przed Urzędem Gminy 
oraz szkołami podstawowymi w Jasieńcu i 
Zbroszy Dużej), udało się, przez ok. 2 mie-
siące, zebrać 28 sztuk 120-litrowych wor-
ków plastikowych korków / nakrętek.
Zgodnie z informacją podaną nam przez 
Panią Beatę Śliwińską, z którą zawarli-
śmy do końca 2020r. umowę dotyczącą 
przeznaczenia zebranych nakrętek na 
rzecz jej syna Jana Matusiewicza – pod-
opiecznego Fundacja Dzieciom “Zdążyć 
z Pomocą”, wszystkie zebrane korki zosta-
ły niezwłocznie przekazane do zakładu 
zajmującego się recyklingiem.
Uzyskany z tego tytułu dochód zostanie 
przeznaczony w całości na rehabilitację 
Janka. Pani Beacie życzymy jak najlep-
szych efektów leczenia Syna, dużo zdro-
wia i wszelkiej pomyślności.
Niniejsza akcja będzie kontynuowana 
także w 2021r., przy jakże ważnym wspar-
ciu Rady Gminy Jasieniec.
UWAGA! Do Urzędu Gminy Jasieniec 
wciąż można składać pisemne wnioski, 
z odpowiednio uzasadnionymi propozy-
cjami, do kogo powinno trafić wsparcie 
w ramach “Jasienieckiej EKOpomocy z 
Sercem”.

Szymon Woźniak

Dochód ze sprzedaży nakrętek zostanie 
w całości przeznaczony 

na rehabilitację Jana Matusiewicza

28 SZTUK 120-LITROWYCH28 SZTUK 120-LITROWYCH
WORKÓW Z NAKRĘTKAMIWORKÓW Z NAKRĘTKAMI
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Gmina
JASIENIEC
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W gminie Jasieniec odbyły się półkolonie zimowe, zorganizowane przez wójt Martę Cytryńską, przy współpracy z miejscową Gminną Bibliotekę Publiczną.
Warsztaty, animacje interaktywne, 
zabawy, gry czy eksperymenty eduka-
cyjne prowadzone były na terenie Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej w Jasień-
cu. Wzięli w nich udział uczniowie klas 
I-IV, którym zapewniono także drugie 
śniadanie oraz obiad.
Od pierwszego dnia półkolonii, wy-
kwalifikowani animatorzy, którzy 
prowadzili zajęcia, przygotowali dla 
uczestników moc atrakcji. Dzieci wy-
konywały prace plastyczne, balonowe 
miecze, malowały włosy, a zabawom 
ruchowym i tanecznym nie było końca. 
Uczniowie byli ponadto zachwyceni 
wykonywaniem akrobacji gimnastycz-
nych, fantastyczną jazdą na rolkach, 
śpiewami, pokazem gry piłki nożnej 
czy specjalnie przygotowanym kon-
kursem „Mam talent”. Wiele radości 
przyniosło także spotkanie kolegów i 
przyjaciół po długiej przerwie. 
Na koniec półkolonii wójt Marta Cy-
tryńska, wraz z koordynatorami zajęć, 
podziękowała wszystkim uczestnikom, 
wręczając im kolorowe, pamiątkowe 
dyplomy.                                    (SW, GBP)

Ośrodki w gminie Jasie-
niec prowadzące szczepie-
nia przeciw COVID-19
Gminny Samodzielny Publiczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej w Jasieńcu 
będzie prowadził szczepienia prze-
ciw COVID-19 w placówkach zlo-
kalizowanych w Jasieńcu oraz Go-
śniewicach. Jasieniecki ZOZ znalazł 
się na oficjalnej liście punktów 
szczepień przeciwko Covid-19. 
Więcej informacji: https://www.
gov.pl/web/szczepimysie/punkty-
-szczepien
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rzecz jej syna Jana Matusiewicza – pod-
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z Pomocą”, wszystkie zebrane korki zosta-
ły niezwłocznie przekazane do zakładu 
zajmującego się recyklingiem.
Uzyskany z tego tytułu dochód zostanie 
przeznaczony w całości na rehabilitację 
Janka. Pani Beacie życzymy jak najlep-
szych efektów leczenia Syna, dużo zdro-
wia i wszelkiej pomyślności.
Niniejsza akcja będzie kontynuowana 
także w 2021r., przy jakże ważnym wspar-
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Tymczasem wśród mieszkańców gminy 
Jasieniec są osoby, które oczekują na 
Święta szczególnie. To Ci, którzy po-
trzebują pomocy: nasi sąsiedzi, znajo-
mi, krewni. Co więcej, kryzys związany 
z pandemią koronawirusa dodatkowo 
pogorszył sytuację finansową wielu 
osób na terenie gminy Jasieniec.

Uśmiech i radość
Z wieloletniej praktyki widzimy wyraź-
nie, iż dla uśmiechu i najprawdziwszej 
radości mieszkańców naszej gminy, 
jakie rzucają nam się w oczy każdego 
roku podczas realizacji „Paki dla Swo-
jaka”, warto jest się poświęcić i zaanga-
żować w taką właśnie, niezwykle ważną 
inicjatywę.

Rekordowa ilość paczek
W tym roku dzięki sponsorom i dar-
czyńcom udało nam się zorganizować 
rekordową ilość paczek, bo aż dla 25 
rodzin. Świąteczne prezenty zostały 

przeznaczone dla SENIORÓW z terenu 
gminy Jasieniec. Każda z obdarowanych 
osób otrzymała aż po 4 duże torby z 
produktami żywnościowymi o wartości 
ok. 300 zł.

Złota rączka dla Seniora
Jednocześnie członkowie Stowarzy-
szenia rozdali broszury informacyjne 
na temat gminnego wsparcia w ramach 
programu „Złota rączka dla Seniora”,  za-
inicjowanego przez Panią Wójt Gminy 
Jasieniec – Martę Cytryńską. To istotne 
przedsięwzięcie, niosące starszym i sa-
motnym osobom praktyczną i bezpłat-
ną pomoc.

Dziękujemy…
Święta Bożego Narodzenia to wspa-
niały czas, w którym tradycją stało się 
obdarowywanie innych. DZIĘKUJE-
MY tym, dzięki którym akcja „Paka dla 
Swojaka” odbyła się w tak rekordowym 
zakresie.

Na terenie Gminy Jasieniec już od 2016 roku działa Stowarzyszenie „Gmina Jasieniec dla Pokoleń”. Z końcem 
października 2020 roku wybrano całkowicie nowy zarząd Stowarzyszenia, lecz działalność pozostała bez zmian. 
Tradycyjnie, jak co roku, Stowarzyszenie „Gmina Jasieniec dla Pokoleń”,  zorganizowało miejscową akcję świątecz-
ną „Paka dla Swojaka”, by chociaż symbolicznie wesprzeć najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy. Wszak 
Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas pełen magii i ciepła. Czas pomocy drugiemu człowiekowi.

Zarząd Stowarzyszenia Gmina Jasieniec dla Pokoleń
DZIĘKUJE za wsparcie ludziom o złotym sercu, a w szczególności:

- Marta Cytryńska – Wójt Gminy Jasieniec
- Zofia Rachubińska firma ABAKUS z Jasieńca
- Adam Jędrzejczyk firma EWMAJ (Top Market w Jasieńcu)
- Jarosław Cytryński firma TAX SERVICE z Jasieńca 
- Beata i Zenon Sarniak, sklep spożywczy w Jasieńcu 
- Śp.Jacek Stykowski Prezes ZUK w Jasieńcu
- Czamara Andrzej
- Bank Spółdzielczy w Jasieńcu 
- Klub Seniora Złota Jesień 
- Anonimowi darczyńcy

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez 
to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” 

Jan Paweł II.
DZIĘKUJEMY  

Paka dla Swojaka Bezpłatna aplikacja 
ułatwi odbiór odpadów

Mieszkańcy gminy Jasieniec mogą już korzystać ze specjalnej, DARMO-
WEJ aplikacji na smartfona EcoHarmonogram, za pomocą której można 
uzyskać najważniejsze informacje dotyczące m.in. prawidłowej segregacji 
i aktualnego harmonogramu odbioru odpadów. 
Więcej informacji: https://www.ecoharmonogram.pl/
Link do pobrania dla systemu Android: https://play.google.com/store/
apps/details?id=pl.codever.ecoharmonogram
Link do pobrania dla systemu iOS: https://apps.apple.com/pl/app/eco-
-harmonogram/id1043086815?l=pl

W grudniu ogłoszono wyniki II naboru 
do Rządowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych (RFIL). Z pewnością tuż po uka-
zaniu się list w Urzędzie Gminy Pniewy 
zapanował dobry nastrój. A to dlatego, że 
ogłoszono, iż w ramach RFIL tamtejszy 
samorząd otrzyma 4,5 miliona złotych 
dofinansowania z budżetu państwa.

Szkolna infrastruktura
Rekordowe dofinansowanie obejmuje 
dwa zadania. Pierwsze  to kompleksowa 
przebudowa Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Ciechlinie polegająca m. in. na 
adaptacji części parteru, piętra i podda-
sza na sale szkolne, stworzeniu nowych 
punktów sanitarnych, termomoderni-
zacji obiektu czy zastosowaniu instalacji 
fotowoltaicznych. 
Drugi wniosek dotyczy termomoder-
nizacji pięciu budynków publicznych: 
szkoły podstawowej w Karolewie, domu 
nauczyciela w Karolewie, szkoły podsta-
wowej w Kruszewie, domu nauczyciela 
wraz z salą gimnastyczną i oddziałem 
przedszkolnym w Jeziorze oraz świetlicy 
w Michrowie. 

Izba pamięci
Poza inwestycjami, które mają zostać zre-
alizowane przy pomocy środków z RFIL, 
gmina chciałaby zająć m. in. budową 
sali gimnastycznej przy podstawówce w 
Karolewie (gmina w obecnej chwili roz-
mawia z Ministerstwem Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego i Sportu w sprawie 
zwiększenia dofinansowania tego zada-
nia), zakupem samochodu ratowniczo-
-gaśniczego dla OSP Kruszew, budową 
targowiska gminnego w Pniewach, bu-
dową chodnika w Michrowie, renowacją 
zbiorników retencyjnych w Wiatrowcu i 

Karolewie, a także modernizacją dróg w 
Koceranach i Wilczorudzie-Parceli. Re-
alizacja tych zadań jest uzależniona od 
pozyskania zewnętrznych środków. 
Również dzięki dofinansowaniu gmina 
chciałaby stworzyć izbę pamięci. Miałaby 
ona powstać w budynku dawnej szkoły 
w Wilczorudzie-Parceli. – Chcielibyśmy 
zgromadzić w niej zdjęcia i pamiątki do-
tyczące całej naszej gminy i okolicy – po-
wiedział nam wójt Ireneusz Szymczak.  
W sumie na tegoroczne inwestycje (nie 
licząc funduszu sołeckiego) samorząd za-
mierza przeznaczyć ponad 10 milionów 
złotych. A kwota ta może się zwiększyć, 
jeśli uda się pozyskać kolejne dofinanso-
wania.

Fotopułapki
W gminie Pniewy funkcjonuje także 
fundusz sołecki, w ramach którego 
realizowane są mniejsze inwestycje 
zaplanowane przez mieszkańców po-
szczególnych sołectw. W tym roku na 
ten cel samorząd zabezpieczył kwotę 
655 tys. zł.
Jak to zwykle bywa, zdecydowana więk-
szość środków z funduszu sołeckiego 
przeznaczana jest na infrastrukturę 
drogową (głównie tłuczeń) i oświetlenie 
uliczne. Jednak niektóre wsie miały inne 
pomysły na wykorzystanie tych pie-
niędzy. Na przykład Załęże Duże swój 
fundusz spożytkuje m. in. na zakup fo-
topułapek i luster drogowych, a Kocera-
ny na wykopanie studni głębinowej. W 
fotopułapki zainwestuje także Józefów, 
zaś dla Kornelówki gmina zakupi tabli-
ce informacyjne z nazwą miejscowości. 
Z kolei społeczność Karolewa zdecydo-
wała o zabezpieczeniu 10 tys. zł na za-
kup materiałów dla tutejszej szkoły. 

Wydatków nie brakuje
Ale budżet każdej gminy to nie tylko in-
westycje. To przede wszystkim bardzo 
duże wydatki na wykonywanie swo-
ich podstawowych zadań. Samorząd 
szacuje, że oświata pochłonie ponad 
15 mln zł. Trzeba jednak pamiętać, że 
ponad 1/3 tej kwoty dotyczy inwestycji 
realizowanych dzięki dofinansowaniu z 
RFIL. Tylko koszty zakupu energii do 
szkół podstawowych mogą wynieść 
220 tys. zł, a koszty np. dowożenia 
uczniów do szkół – 158 tys. zł. 
Kolejne 8 milionów zł zabezpieczono 
w dziale „rodzina”. Większość tej kwoty, 
około 5,8 mln zł, to środki, które trafią do 
mieszkańców w ramach programu 500+. 
Kolejne 1,5 mln zł zarezerwowano na wy-
płatę innych świadczeń (np. z funduszu 
alimentacyjnego). 
Przeszło 2,2 mln zł samorząd przezna-

czy na zadania związane z gospodarką 
komunalną i ochroną środowiska, z cze-
go 1,3 mln zł będzie kosztować odbiór i 
wywóz śmieci (ta kwota zostanie pokryta 
wpłatami od mieszkańców). 

11 mln z podatków
Zajrzyjmy również do pniewskich do-
chodów. Z uchwały budżetowej wynika, 
że w 2021 roku do gminnej kasy wpłynie 
niemal 11 mln zł z tytułu różnych podat-
ków. Prawie 6 mln stanowi udział samo-
rządu w podatkach dochodowych od 

osób fizycznych i prawnych. Podatek od 
nieruchomości przyniesie około 3,7 mln 
zł, rolny – 580 tys. zł, leśny – 84 tys. zł, a 
od środków transportowych – 216 tys. zł. 
Państwo przekaże także gminie m. in. 
środki niezbędne do wypłaty 500+ 
(5,8 mln zł), subwencję oświatową (5,1 
mln zł) czy subwencję wyrównawczą 
(1,05 mln zł). 

PNIEWY: Budżet na 2021 rok będzie rekordowy dla gminy Pniewy. W dużej mierze to za-
sługa potężnego dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Pniewski rekord

Dominik Górecki
dominik@jablonka.info

partnersagro
Konstrukcje:
-przeciwgradowe
-przeciwdeszczowe
-podtrymujące
-przeciw ptactwu

Usługi:
-wiercenia
-wciskania słupów
-wkręcania kotew
-projektowania
i tyczenia konstrukcji

731 794 054
692 255 992
689 691 192

tel:
www.agropartners.pl

Budynek dawnej szkoły podstawowej w Wilczorudzie Parceli. 
To tu urząd planuje stworzenie izby pamięci. 
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tynki cementowo-wapienne,
tynki gipsowe, 

IZOLACJE PIANĄ PUR

Tel. 607 378 288

WYLEWKI BETONOWE 
AGREGATEM

KUPIĘ DUŻE ILOŚCI 
SKRZYNEK JEDYNEK 

JASNYCH I CIEMNYCH.

 TEL. 534 416 077
         

TYCZKI 
BAMBUSOWE
BEZPOŚREDNI

IMPORTER
TEL: 502 84 66 44

STUDNIE

504-320-592

WIERCONE
SOLIDNIE!!!

odwierty do pomp ciepła.

obornik bydlęcy 
i popieczarkowy 

z dostawą, 
 3 naczepy 45-55 m

SPRZEDAM

Tel.:515 205 655

operaty wodnoprawne

projektowanie studni
dokumentowanie studni

tel. 606 643 111

tel. 606 643 111

TEL. 48 668 04 61

NOWY PIĘTROWY DOM 
1 ha 70 ar, c. 950 000 zł 

W DĄBRÓWCE 
NOWEJ GM. BŁĘDÓW

SPRZEDAM
TEL.696 942 177

SPRZEDAŻ 
              ŁUBIANEK

dr n.med. K. Dąbrowski
Przyjęcia 1-szy i 3-ci wt. m-ca

w godz. 15.00-16.00

Tel. 602 19 04 29
Przychodnia Rejonowa Nowe Miasto n/Pilicą

www.urologia-gabinet.pl  
www.wazektomia-gabinet.pl

UROLOG-USG 
Wazektomia  

SKUP  
PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ OD RĘKI !

POMOC DROGOWA 
I AUTOHOLOWANIE

ciągników i przyczep rolniczych, 
wózków widłowych  oraz samochodów.

Tel. 502 830 930

tel. 721-029-688
 

K U P I Ę 
WSK  MZ  SIMSON 
ROMET  FIAT itp.

każdy ciągnik 

tel. 721-029-688
do 10 tys. 

K U P I Ę 

SPRZEDAM 

Tel. 606 - 372 - 126

duże ilości:
wapna nawozowego, 
obornika bydlęcego,

podłoża pieczarkowego, 
trocin

SPRZEDAM
obornik bydlęcy, 

podłoże po pieczarkach,
wapno nawozowe, trociny.

DUŻE ILOŚCI.

Tel. 602 511 082

CIECZ 
KALIFORNIJSKA 

możliwość dowozu

tel. 669 459 395

Gmina
MOGIELNICA

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica

ogłasza  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej 
na terenie gminy Mogielnica:

- I przetarg  ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości położonej we 
wsi Michałowice gm. Mogielnica, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi 
księgę wieczystą nr   RA1G/00082548/5.

dz. nr 462/1 o pow. 0,34 ha               
klasy gruntu  ŁIV - 0,16ha,ŁV - 0,14ha,N – 0,04ha

Cena wywoławcza wynosi 5.640,00 zł ( słownie: pięć tysięcy sześćset czter-
dzieści złotych)
Wadium w wysokości  600,00 zł
Dla przedmiotowej działki nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego. Przeznaczenie działki stwierdza się na podstawie 
ewidencji gruntów.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 lutego 2021 r.  o godz. 10.30  w siedzibie Urzę-
du Gminy i Miasta w Mogielnicy ul. Rynek 1, pok. 39

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Wniesienie wadium do 11 lutego 2021r.  na konto Urzędu Gminy i Miasta 
Mogielnica:
BS Piaseczno Filia Mogielnica
14 8002 0004 0045 9938 2021 0001
Odpowiednio wcześniej tak, aby w  11 lutego 2021r.  wadium znajdowało się na 
rachunku organizatora przetargu.
2. Okazanie komisji przetargowej : dowodu wpłaty wadium z podanym numerem 
działki, dowodu tożsamości, aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowe-
go w przypadku osoby prawnej lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności 
gospodarczej.
3. Posiadanie zezwolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na zakup nieru-
chomości przez cudzoziemców.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg  wygrał, zaliczone zostanie na poczet 
ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, 
który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży. Pozostałym uczestnikom przetargu 
wadium zwraca się niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem 3 dni.
Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.
 Szczegółowe warunki przetargu zawarte zostaną w regulaminie przetargowym
Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica może  odwołać przetarg  z ważnych po-
wodów, o czym powiadomi niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia 
przetargu.
Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu a tak-
że na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica  bip.mogielnica.pl 
oraz www.mogielnica.pl
  

Mogielnica, dnia 13.01.2021r..  
                                                                              dr Sławomir Chmielewski

OG Ł O S Z E N I E
Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica

ogłasza  I przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości położo-
nych na terenie gminy Mogielnica:  
 
I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we 
wsi Brzostowiec gm. Mogielnica oznaczonej numerem ewidencyjnym 79/27 
o pow. 568m², dla których Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą 
nr   RA1G/00065512/9
Cena wywoławcza  nieruchomości wynosi -  16.113,00 zł brutto (słownie: 
szesnaście tysięcy sto trzynaście  złotych w tym podatek VAT 3.013,00 zł)
Wadium -  1.620,00 zł
 
Dla przedmiotowej działki nie ma obowiązującego miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego. Przeznaczenie nieruchomości stwierdza się na 
podstawie ewidencji gruntów.
Do chwili obecnej Rada Miejska w Mogielnicy nie podjęła uchwały o ustano-
wienie obszaru rewitalizacji.

Przetarg odbędzie się w dniu  16 lutego 2021r. o godz. 9.00  w siedzibie Urzę-
du Gminy i Miasta Mogielnica, ul. Rynek 1, pok. 39
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Wniesienie wadium   w w/w wysokości do 11 lutego 2021r. na konto Urzędu 
Gminy  i Miasta Mogielnica:
BS Piaseczno Filia Mogielnica
14 8002 0004 0045 9938 2021 0001
                                    
Odpowiednio wcześniej tak, aby w  dniu 11 lutego 2021r. wadium znajdowało 
się na rachunku organizatora przetargu.

2. Okazanie komisji przetargowej: dowodu wpłaty wadium z podanym nume-
rem działki, dowodu tożsamości, aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Są-
dowego w przypadku osoby prawnej lub zaświadczenie o prowadzeniu działal-
ności gospodarczej.

3. Posiadanie zezwolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na zakup nieru-
chomości przez cudzoziemców.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg  wygrał, zaliczone zosta-
nie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie 
uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży. 
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie jednak              
nie później niż przed upływem 3 dni.
Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.
 

Szczegółowe warunki przetargu zawarte zostaną w regulaminie przetargowym
Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica może  odwołać przetarg  z ważnych po-
wodów, o czym powiadomi niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia 
przetargu.

Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu a 
także na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica  bip.mogielni-
ca.pl oraz www.mogielnica.pl
 
                                                                                         dr Sławomir Chmielewski
Mogielnica, dnia 13.01.2021r.    
 

Kolejna dotacja dla 
Gminy i Miasta 

       Mogielnica 

Dzięki staraniom Burmistrza Gmi-
ny i Miasta Mogielnica dr. Sławo-
mira Chmielewskiego udało się 
uzyskać kolejną dotację na zakup 
wyposażenia dla jednostek OSP z 
terenu naszej Gminy. Kwotę 18 000 
złotych pozyskano od firmy Gaz-
-System, budującej gazociąg prze-
syłowy przez teren naszej gminy. 
Z pozyskanej dotacji zakupiono 
sprzęt dla pięciu jednostek: OSP 
Świdno, OSP Michałowice, OSP 
Tomczyce, OSP Wólka Gostomska i 
OSP Otaląż. Wyposażenie udało się 
przekazać strażakom przed święta-
mi Bożego Narodzenia.
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U B E Z P I E C Z E N I A
OC, AC, NW, ASISTANCE

MIESZKANIOWE, ROLNE, NA ŻYCIE
Oferta wielu znanych towarzystw

K R E D Y T Y
GOTÓWKOWE, KONSOLIDACYJNE,

HIPOTECZNE, LEASING
Oferta wielu banków w jednym miejscu

SPŁACIŁES WCZEŚNIEJ KREDYT
 -zajmujemy się zwrotami prowizji

za spłacony wcześniej kredyt

P  U N K T   O P Ł A T
(u nas zrobisz opłatę każdego rachunku,

wpłaty na konto)

.

FINES OPERATOR BANKOWY
KREDYTY I POŻYCZKI BLISKO CIEBIE

NOWE MIASTO NAD PILICĄ
UL. PL. KOŚCIUSZKI 3/14

TEL. 509-343-730
GODZ. 9.00-16.00

KREDYTY

tel.513-654-277

POŻYCZKI  ODDŁUŻENIA  KONSOLIDACJE

al. Niepodległości 3 lok 1

05-600 Grójec

Według uchwały budżetowej, jaką 
radni przyjęli podczas sesji, wydat-
ki w tym roku wyniosą 40,44 mln 
zł, natomiast dochody – 41,97 mln 
zł. Nadwyżka zostanie przeznaczo-
na na spłatę kredytów i pożyczek. 
– Jest to trudny budżet. Wygospo-
darowanie środków własnych na 
inwestycje było możliwe dzięki ra-
cjonalizacji wydatków na oświa-
tę. Mówię tu głównie o zamknię-
ciu szkoły w Brzostowcu – mówi 
w rozmowie z „Jabłonką” Sławo-
mir Chmielewski, burmistrz Mo-
gielnicy.

Wydatki
Zdecydowanie najwięcej środków 
pochłonie oświata, na którą gmina 
przeznaczy 15,84 mln zł. Z kolei 
ponad 8,4 mln zł zostanie wypła-
cone rodzinom w ramach progra-
mu 500+. 4,2 mln zł będą nato-
miast kosztować samorząd zadania 
z zakresu administracji publicznej. 
Po stronie rozchodów Zakładu 
Gospodarki Komunalnej zapisano 
kwotę 3,4 mln zł, z czego 2,16 mln 
zł to koszt odbioru i zagospoda-
rowania odpadów z terenu gminy 
oraz obsługi administracyjnej tego 
zadania. Większość tych pieniędzy 
(niemal 2 mln zł) trafi na konto fir-
my, która zabiera śmieci z terenu 
gminy. Pozostałe zostaną przezna-
czone na wynagrodzenia pracow-
ników, składki na ubezpieczenia 
społeczne czy zakup materiałów.  
Inne duże pozycje w budżecie to 
pomoc społeczna (1,51 mln zł) 
czy fundusz alimentacyjny (2,8 
mln zł). 

Dochody
Ponad 35% dochodów mogielnic-
kiego samorządu w 2021 roku sta-
nowić będą wpływy z podatków. 
Około 6,25 mln zł gmina zainka-
suje z tytułu podatku od nierucho-
mości, a 1,25 mln zł z tytułu po-
datku rolnego. Kolejne pół miliona 
złotych trafi do gminnej kasy dzię-
ki podatkowi od środków trans-
portowych. Mniejsze znaczenie 
ma podatek leśny, który da gminie 
jedynie około 55 tys. zł.
Polskie gminy mają też udział w 
podatkach, które mieszkańcy płacą 
do budżetu państwa, szczególnie 
w podatku dochodowym od osób 
fizycznych. Ta danina zapewni sa-
morządowi 6 mln zł. 
Lwią część dochodów samorzą-

du stanowią subwencje z budżetu 
państwa. W ramach oświatowej 
gmina otrzyma 8,2 mln zł, a w ra-
mach wyrównawczej – 3 mln zł. 
Do gminy wpłyną też pieniądze 
na wypłaty świadczeń typu 500+ 
czy z funduszu alimentacyjnego. 
W sumie jest to ponad 11 mln zł. 
W tym przypadku trzeba jednak 
podkreślić, że samorząd jest jedy-
nie pośrednikiem na linii państwo 
– obywatel. 
Urząd szacuje, że w bieżącym roku 
na jej konto wpłynie 2,16 mln zł z 
tytułu opłat za odbiór i gospodaro-
wanie odpadami. 

Inwestycje
Dla mieszkańców szczególnie in-
teresującą kwestią jest plan wydat-
ków inwestycyjnych. Znajdujemy 
w nim kilkanaście pozycji. Najwię-
cej, bo 385 tys. zł, zarezerwowa-
no na przebudowę chodnika przy 
ulicach Sienkiewicza i Przejazd  w 
Mogielnicy. 300 tys. zł zabezpie-
czono na przebudowę oświetlenia 
ulicy Dziarnowskiej w Mogielnicy, 
200 tys. zł – na przebudowę sieci 
wodociągowej przy fragmencie ul. 
Zagańczyka w Mogielnicy (od. tzw. 
Rawskiej Drogi do końca cmenta-
rza), a 190 tys. zł – na przebudowę 
dachu i montaż paneli fotowolta-
icznych na remizie OSP Dziarnów. 
– Dach na tym budynku jest już 
stary i wymaga wymiany. Zresz-
tą jest to ostatnia remiza w naszej 
gminie, która nie posiada instalacji 
fotowoltaicznej. Łączymy te dwie 
kwestie – informuje burmistrz Sła-
womir Chmielewski.
Na dwie realizację dwóch inwe-
stycji może liczyć wieś Wólka Go-

stomska. Gmina zamierza stwo-
rzyć w miejscowości plac zabaw 
oraz przebudować most na rzece 
Lubiance. – Przebudowę mostu 
zaplanowaliśmy już kilka lat temu, 
ale ze względu na brak środków 
odkładaliśmy realizację tego za-
dania. W tym roku chcemy to zro-
bić. I sfinansujemy tę inwestycję w 
100% z naszych środków – tłuma-
czy Sławomir Chmielewski.  
Samorząd zaplanował dwie spore 
inwestycje w dwóch największych 
szkołach na terenie gminy. Mowa 
o przebudowie centralnego ogrze-
wania w ZSO Mogielnica oraz o 
dobudowie łazienek w „dwójce”, 
czyli w Publicznej Szkole Podsta-
wowej nr 2 im. marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Mogielnicy.
Jeśli chodzi o północną część gmi-
ny na razie przewidziano dwie 
inwestycje – sporządzenie doku-
mentacji na przebudowę stacji 
uzdatniania wody w Wodzicznej i 
budowę drogi w tej samej miejsco-
wości (jadąc w kierunku Dylewa 
pierwsza droga w lewo za wodzi-
czyńskim pałacem). 
– Chcieliśmy przeprowadzić re-
mont stacji uzdatniania wody już 
kilka lat temu, ale uniemożliwiały 
nam to problemy z uregulowaniem 
własności gruntu, na którym stoi 
obiekt. Wreszcie udało się wypro-
stować tę kwestię. Jest to ważna 
inwestycja z perspektywy rozbu-
dowy sieci wodociągowej. Będzie 
to stacja wspomagająca – mówi w 
rozmowie z „Jabłonką” burmistrz. 

MOGIELNICA: W przedostatni dzień minionego roku mogielniccy radni uchwali-
li budżet na 2021 rok. Jakie będą dochody i wydatki samorządu?

Budżet racjonalizacyjny

Władze Warki ogłosiły przetarg na bu-
dowę ulicy Lazurowej w Warce. Ofe-
renci mają jeszcze ponad miesiąc na 
składanie dokumentacji. 
Ul. Lazurowa to obecnie droga grun-
towa, która przebiega wśród zwartej 
zabudowy mieszkaniowej. Na jej całej 
długości i szerokości nie ma jezdni, 
chodników, ścieżek rowerowych, po-
boczy, oświetlenia ani oznakowania. 
Trzeba ją zbudować od podstaw.
Budowa ulicy o długości ponad 0,5 
km podzielona będzie na dwa odcinki. 
W ramach zadania powstanie nowa 
arteria razem z kanalizacją deszczową, 
oświetleniem ulicznym oraz organi-
zacją ruchu (oznakowanie pionowe i 
poziome). Ulica w nowej odsłonie ma 
być oddana do użytku do końca wrze-
śnia przyszłego roku. Szacowana war-
tość zadania to 1,7 mln złotych. 
Inwestycja ma być częściowo sfinan-
sowana z Funduszu Dróg Samorzą-

dowych. Zgodnie z założeniem pro-
gramu, zadanie może być wsparte 
środkami w wysokości od 50 do 80% 
kosztów kwalifikowanych inwestycji. 
Samorząd otrzymał informację listow-
ną, że wniosek wareckich władz został 
zakwalifikowany na listę do rekomen-
dacji przez premiera. Obecnie czeka 
na ostateczną, pewną informację, że 
będzie mógł zrealizować inwestycję 
przy wsparciu środków z zewnątrz. 
– Oczywiście liczymy na wsparcie z 
FDS– mówi Teresa Knyzio, zastępca 
burmistrza Warki. – Jednocześnie, aby 
nie tracić cennego czasu ogłosiliśmy 
już przetarg na ul. Lazurową. Chce-
my być przygotowani do podpisania 
umowy.

WARKA: Ul. Lazurowa wejdzie w XXI wiek. Samo-
rząd planuje dużą inwestycję.

Ostatnie pożegnanie
W dniu 4 stycznia 2021r. poże-
gnaliśmy Sołtysa Wilczego Targu 
pana Jana Kuchtę (24.08.1947-
01.01.2021). 

Niezwykle oddany mieszkań-
com Wilczego Targu pełnił swoją 
funkcję ponad osiemnaście lat.
Dziś łączymy się w smutku i ża-
łobie z rodziną i bliskimi Jana 
Kuchty.

Wójt i Radni Gminy Belsk Duży
oraz Pracownicy Urzędu Gminy

Lazurowa 
do przetargu

Dominik Górecki
dominik@jablonka.info

Urząd planuje asfaltowanie drogi we wsi Wodziczna (na zdj.)

Paulina 
Omen-Klepacz

redakcja@jablonka.info

MIEJSCE
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

TEL. 501 561 263

fot. SD
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Gmina
NOWE MIASTO

R.: Jest Pan w pierwszej grupie osób, 
która przyjęła już pierwszą dawkę 
szczepionki przeciwko wirusowi Sars-
-Cov-2. Jak Pan się czuje?
S.K.: Bardzo dobrze, nie odczuwam żad-
nych skutków ubocznych szczepienia. 
Lekki ból ramienia po wkłuciu igły był 
odczuwalny jedynie przez jedną dobę. 
Drugą dawkę muszę otrzymać po około 
4 tygodniach od pierwszej. Zostałem za-
szczepiony, ponieważ zgodnie z zapisami 
Narodowego Programu Szczepień  nale-
żę do grupy 0, czyli szeroko rozumianej 
grupy pracowników systemu ochrony 
zdrowia. Od 15 stycznia ruszają zapisy 
kolejnych grup, które mogą być zaszcze-
pione, zgodnie z kolejnością będą to 
najpierw osoby najbardziej narażone na 
zakażenie oraz negatywne skutki cho-
roby Covid-19: pensjonariusze domów 
pomocy społecznej, seniorzy powyżej 
75. roku życia, służby mundurowe w tym 
Wojsko Polskie oraz nauczyciele.

R: Wraz z Panem zaszczepił się również 
marszałek Senatu RP Tomasz Grodzki. 
Należą Panowie do dwóch przeciw-
nych obozów politycznych. Skąd w 
takim razie decyzja o wspólnym szcze-
pieniu?
S. K.: Obydwaj jesteśmy lekarzami i 
mimo wielu różnic politycznych prezen-
tujemy ten sam pogląd, że procedury 
medyczne i ochrona zdrowia Polaków 
powinna być ponadpartyjna, ponadpoli-
tyczna. Mamy nadzieję, że taka promocja 
przekona więcej osób do szczepień. 

R.: Od wielu miesięcy w przestrzeni 
publicznej prowadzona jest szeroka 
dyskusja dlaczego warto zaszczepić się 
przeciwko Covid-19. Jakie jest Pana 
zdanie?
S. K.: Od około roku prawie cały świat 
żyje w stale zmieniających się warun-
kach sytuacji pandemicznej. Walczymy 
z wirusem na wiele sposobów, jednak 

jedyną możliwością skutecznego odpar-
cia wirusa jest osiągnięcie odporności 
społeczeństwa, tzw. odporności popula-
cyjnej.  Im więcej osób zostanie zaszcze-
pionych, tym ochrona przed Sars-Cov-2 
i jego tragicznymi skutkami będzie 
skuteczniejsza. Jesteśmy już wszyscy 
zmęczeni obostrzeniami, chcielibyśmy 
wrócić do normalnego życia: pracy, szko-
ły, spotkań, podróży. Gospodarka także 
musi powrócić na normalne tory, musi 
się odbudować. Zgodnie z prognozami 
analityków, w 2021 roku mamy ogrom-
ne szanse osiągnąć spory wzrost gospo-
darczy, ale tylko jeżeli uda się poskromić 
wirusa i znieść obostrzenia. Wszystkim 
nam zależy na powrocie do pełnej funk-
cjonalności służby zdrowia czy do trybu 
stacjonarnego nauczania. 
Dodam, że szczepionka jest nie tyl-
ko bezpieczna i bezpłatna, ale przede 
wszystkim skuteczna. Proszę zauważyć, 
że jej struktura znacząco różni się na 
przykład od szczepionek na grypę, nie 
zawiera ona antygenu wirusa, jest opar-
ta na technologii mRNA, które ma za 
zadanie „nauczyć” organizm odporności 
na ten typ koronawirusa. Różne wersje 
szczepionki zostały wyprodukowane 
przez kilka firm farmaceutycznych, a do-
puszczone do użycia w Unii Europejskiej 
przez Europejską Agencję Leków obec-
nie są dwie. Do Polski, z 60 milionów 
zamówionych dawek, przysyłane są już 
pierwsze transporty. Zakup oczywiście 
finansowany jest z budżetu państwa. 

R.: Wiele osób ma wątpliwości co do 
poddania się procedurze szczepień, jak 
Pan myśli dlaczego?
S. K.: Wokół szczepionek i szczepień po-
wstaje wiele negatywnych opinii, mijają-
cych się z faktami, a proszę zauważyć, że 
jest to ogromne osiągnięcie medycyny, 
służące ludzkości od dziesiątek lat. Dzięki 
szczepionkom udało się wyeliminować 
lub znacznie ograniczyć wiele chorób 

np. polio, ospę prawdziwą, błonicę, czy 
WZW B. Przy poszukiwaniu informacji 
na tematy medyczne zachęcam do ko-
rzystania jedynie z wiarygodnych źródeł 
wiedzy. W dzisiejszych czasach internet 
jest zalewany różnego rodzaju fake new-
sami, które szeroko podawane dalej i 
udostępniane wprowadzają wiele osób 
w błąd. Spotykam się z wątpliwościami 
pacjentów dotyczącymi tempa produkcji 
szczepionki przeciwko Sars-Cov-2. Wy-
jaśniam, że w tym przypadku zadziałało 
znaczne skrócenie terminów administra-
cyjnych przy procedurze dopuszczania 
leku do użycia, łatwość pozyskania od-
powiedniej grupy osób do testów, duże 
środki finansowe na badania kliniczne. 
Generalnie szczepionki mRNA mogą 
mieć istotnie krótszy okres produkcyj-
ny. Badania wykonywano według naj-
wyższych standardów bezpieczeństwa, 
podobnie jak w przypadku innych szcze-
pionek i leków, w tym onkologicznych. 
Dochowano także restrykcyjnych zasad 
procedur rejestracji.

R.: W naszym powiecie już kilkaset 
osób należy do grupy ozdrowieńców. 
Czy osoby, które już przeszły zakażenie 
powinny się szczepić?
S. K.: Jak najbardziej. Nie mamy obecnie 
wiedzy, jak długo utrzymują się w orga-
nizmie przeciwciała, ale obserwujemy, 
że czym łagodniejszy przebieg choroby, 
tym mogą utrzymywać się krócej, a tym 
samym krócej chronić przed ponownym 
zakażeniem. Nie mamy odporności da-
nej na zawsze, dlatego ozdrowieńcom 
również rekomenduje się  szczepienie. 

R.: Pan również przeszedł zakażenie. 
Jak wyglądał przebieg choroby?
S. K.: Miałem szczęście, że był dość ła-
godny, nie była konieczna hospitalizacja. 
Długo dokuczał mi brak smaku i węchu, 
bardzo powoli wracałem do sił i normal-
nych aktywności. To choroba zaskakują-

ca w swoim przebiegu, podstępna. Teraz 
już stan zdrowia pozwala na powrót do 
pełnienia dyżurów w szpitalu w Nowym 
Mieście nad Pilicą. 

R.: Wiem, że od lat szczepi się Pan na 
grypę, czy szczepienie przeciwko gry-
pie nie koliduje ze szczepieniem na 
Sars-Cov-2?
S. K.: Nie, nie koliduje. Grypa i  Covid-19 
nie są wywołane przez te same wirusy, 
także zakażenie obydwoma na raz jest 
możliwe i niebezpieczne dla zdrowia.

R.: Proszę powiedzieć jak dokładnie 
wygląda procedura szczepienia się?
S. K.: Chętni muszą oczywiście zare-
jestrować się. Można tego dokonać w 
przychodni podstawowej opieki zdro-
wotnej, poprzez ogólnopolską infolinię 
telefoniczną pod numerem 989 bądź 
poprzez Internetowe Konto Pacjenta. 
W powiecie grójeckim mamy wyzna-
czone 18 punktów, w których będzie 
można się zaszczepić. Narodowy Pro-
gram Szczepień przewidział w każdej 
gminie minimum jeden taki punkt. 
Przed szczepieniem wykonywane jest 
badanie lekarskie. Sam moment po-
dania szczepionki jest nam wszystkim 
doskonalone znany, ponieważ jako 
dzieci byliśmy szczepieni przeciwko 
wielu chorobom. Należy pamiętać, że 
szczepienie jest dwudawkowe. Dru-
ga dawka powinna zostać podana w 
czwartym tygodniu po pierwszej.

R.: Jak Pan ocenia to co wydarzyło 
się na Warszawskim Uniwersytecie 
Medycznym to jest szczepienia poza 
kolejnością artystów, celebrytów, 
znanych osób?
S. K.: Jestem zniesmaczony faktem, że 
przy tak ważnej kwestii jak ochrona 
zdrowia i życia Polaków występują na-
ruszenia procedur, które powinny spra-
wiedliwie obowiązywać nas wszyst-

kich. Za naganne uważam nie tylko 
szczepienie poza kolejnością, ale rów-
nież wymyślanie każdego dnia coraz 
to innych uzasadnień tego procederu. 
Proszę także zauważyć, i zapewne opi-
nia publiczna to oceni, kto zaszczepił 
się poza kolejnością – są to osoby, któ-
re od kilku lat mają na ustach konsty-
tucję, głoszą hasła równości, równego 
dostępu, krytykują rząd za wszelkie 
możliwe działania. W tym czasie, po 
cichu, po znajomości załatwiają swoje 
prywatne sprawy.

R.: Niedawno rozpoczęliśmy nowy 
rok. Czy jest coś, czego chciałby Pan 
życzyć Czytelnikom? 
S. K.: Dużo zdrowia, jeszcze odrobi-
nę wytrwałości i cierpliwości do ob-
ostrzeń oraz jak najszybszego powrotu 
całego naszego społeczeństwa do nor-
malnego życia. 
R.: Dziękuję za rozmowę.
S. K.: Dziękuję.

Redaktorka

Senator RP Stanisław Karczewski: 

Musimy osiągnąć odporność populacyjną na koronawirusa
s.karczewskibiuro@wp.pl   www.stanislawkarczewski.pl   www.facebook.com/stanislawkarczewski  www.twitter.com/stkarczewski

Zapraszam do biura poselsko - senatorskiego w Nowym Mieście nad Pilicą: ul. Szeroka 12 A/B, czynne w: poniedziałki godz. 9:00-15:00; środy godz. 
13:00 – 17:00. Tel. kontaktowy: 48 334 01 08

Szlachetna Paczka jest to ogólnopolski 
projekt społeczny, który ma na celu po-
moc materialną i mentalną rodzinom 
i osobom, które znajdują się w trudnej 
sytuacji życiowej. Inicjatorami Szlachet-
nej Paczki w Nowym Mieście a później-
szymi wolontariuszkami były Marlena 
Wiśnik, Justyna Wiśnik oraz Izabela 
Witasińska natomiast całym motorem 
napędowym akcji byli pracownicy Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Nowym Mieście nad Pilicą, 
którzy wytypowali potrzebujące rodzi-
ny oraz zajęli się całą dokumentacją – 
wnioski, umowy itp. Dzięki współpracy 
wielu osób oraz instytucji udało się ob-
darować 9 rodzin, które otrzymały żyw-
ność długoterminową, środki czystości, 
kosmetyki, zabawki, ubrania, obuwie 
oraz sprzęt AGD, t.j. pralki, kuchenki, lo-
dówki oraz sprzęt komputerowy. Jednej 
z rodzin w ramach Szlachetnej Paczki 

nawet wyremontowano łazienkę. Przed 
rozwożeniem prezenty były przecho-
wywane w magazynie tymczasowym, 
którym dzięki uprzejmości dyrektora 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. 
Karola Wojtyły stała się hala sportowa. 
Z magazynu, dzięki pomocy Burmistrza 
Mariusza Dziuby, który pomógł w orga-
nizacji transportu, paczki były rozwożo-
ne do rodzin.
Wielkie ukłony oraz podziękowania na-
leżą się bezsprzecznie:
- wolontariuszkom Marlenie Wiśnik, Ju-
stynie Wiśnik oraz Izabeli Witasińskiej,
- pracownikom Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym 
Mieście na czele z panią Pauliną Wójcik,
- Burmistrzowi Mariuszowi Dziubie 
oraz pracownikom Urzędu Miasta i 
Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą 
oraz Zakładu Usług Komunalnych,
- dyrekcji i pracownikom Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego im. Karola 
Wojtyły w Nowym Mieście nad Pilicą 
oraz darczyńcom.
Dziękujemy również wolontariuszom 
Szlachetnej Paczki z rejonu Warszawa 
– Wola. To właśnie pod ich skrzydłami 

Nowe Miasto działało jako Paczka Przy-
gody. W przyszłym roku mamy nadzie-
ję, że nasze miasto stworzy swój własny 
Nowomiejski Rejon. Pamiętajmy, że jak 
mawiał Karol Wojtyła: „Bogatym nie jest 
ten kto posiada, lecz ten kto daje”.

Dzięki zaangażowaniu wielu osób po raz pierwszy w naszej gminie udało się zorganizować finał Szlachetnej Paczki, 
dzięki czemu pomoc otrzymało wiele rodzin.

Szlachetna Paczka po raz pierwszy 
w Nowym Mieście nad Pilicą

Zakończono budowę boiska w Żdżarach
Z końcem roku 2020 dokonano odbioru przebudowanego terenu sportowego – wymiana na-
wierzchni boiska na bezpieczną oraz wyposażenie w małą architekturę w Żdżarach (działka 331/2).
W ramach zrealizowanej inwestycji 
wykonano roboty rozbiórkowe polega-
jące na rozebraniu obrzeży i ogrodzenia 
panelowego. Przebudowa obejmowała 
wykonanie nawierzchni utwardzonej, 
tj. obrzeża betonowe, naprawę ubytków 
w nawierzchni bitumicznej, warstwy 
wyrównujące, nawierzchnię poliureta-
nową oraz wyposażenie boiska w ławki, 
montaż w gotowych otworach słupków 
do siatkówki z wyposażeniem, osadze-
nie tulei do słupków i stojaków tenisa 

ziemnego, wymiana siatki, stojaki na 
rowery oraz roboty w zakresie kształto-
wania terenów zielonych. 
Koszt całej inwestycji wyniósł 
184.752,89 zł brutto. Środki na reali-
zację inwestycji pochodzą z własnego 
budżetu Gminy Nowe Miasto nad Pi-
licą przy wsparciu pozyskanych środ-
ków z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Cieszymy się, że na terenie 
naszej gminy udało się zrealizować in-
westycję z przeznaczeniem zarówno 

dla uczniów, jak i starszych osób. To 
bardzo ważne, żeby mieszkańcy mieli 
miejsce do uprawiania sportu na świe-
żym powietrzu, w sposób bezpieczny i 
profesjonalny.
Jest to kolejne boisko wielofunkcyj-
ne na terenie naszej gminy. Pierwsze 
powstało przy Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Nowym Mieście 
nad Pilicą. 

Urząd Miasta i Gminy 
w Nowym Mieście nad Pilicą

Z końcem 2020 r. zrealizowano kolejne 
inwestycje ściekowe i deszczowe, tj.:
- Wybudowano II odcinek kanalizacji 
sanitarną z przykanalikami do granicy 
nieruchomości gruntowej w rejonie ulic: 
Bielińskiego, Pilicznej i Browarnej w No-
wym Mieście nad Pilicą. Wykonano sieć 
o dł. 1422,07 mb, 17 szt. przykanalików 
zakończonych studnią oraz 34 studnie 
na sieci. Wartość wykonanych prac – 
615.972,40 zł brutto.
- Wybudowano odcinek kanalizacji 
deszczowej ulica Orzechowa w Nowym 
Mieście nad Pilicą o długości 71 m, 
przyłącza o długości 21,9 m, studnie – 
2 szt. i wpusty deszczowe – 4 szt. War-
tość wykonanych prac –  67.900,00 zł 
brutto.
Wykonanie ww. inwestycji przyczyni 
się do poprawy codziennego funkcjo-
nowania mieszkańców oraz pozytywnie 
wpłynie na ochronę środowiska. 

UMiG w Nowym Mieście nad Pilicą

 Zakończono
kolejne 

inwestycje 
nowomiejskie

ŚRODKI POZYSKANE OD GMIN:

4 887 863,77 zł
ŚRODKI POZYSKANE Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO :

3 838 462,55zł
ŚRODKI POZYSKANE Z URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO:

3 518 851,00 zł
ŚRODKI WŁASNE POWIATU: 

4 249 687,24 zł
ŚRODKI PRZEKAZANE PRZEZ PODMIOTY GOSPODARCZE:

720 000 zł
Łącznie 17 214 864,56 zł 

INWESTYCJE DROGOWE POWIATU GRÓJECKIEGO 2020        
Wykonano łącznie 36km
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WSPÓŁPRACA DOTACJE INWESTYCJE
DYNAMICZNY ROK 2020
Szanowni Państwo

Rok 2020 dobiegł końca. Zapisze się on w naszej pamięci jako trudny czas ze względu na panującą epidemię, ale również jako czas pełen wyzwań, 
inicjatyw i przedsięwzięć. Mimo przeciwności w minionym roku wiele udało się nam osiągnąć. Zarząd Powiatu pozyskał szereg dofinansowań 
i dotacji, dzięki którym wykonaliśmy wiele inwestycji. 
Dziękuję za rok współpracy radnym, samorządowcom różnych szczebli,  parlamentarzystom, a także pracownikom Starostwa Powiatowego w Grójcu 
oraz pracownikom  jednostek organizacyjnych powiatu, którzy swoimi działaniami wspierali podejmowane przez Zarząd przedsięwzięcia.
Wierzę, że rok 2021 będzie lepszy, dzięki czemu Powiat Grójecki w dalszym ciągu będzie  rozwijał się dynamicznie jak dotychczas. Poniżej  największe 
inwestycje i środki pozyskane przez Powiat Grójecki w minionym roku, które stanowią część ogromu wykonanej pracy na rzecz poprawy życia mieszkańców powiatu. 

Starosta Grójecki 
Krzysztof Ambroziak 

Przebudowy dróg powiatowych:

Podpisanie umowy na budowę drogi Szczęsna - Rożce

Droga Szczęsna - Rożce - Rębowola

Droga Żdżary - Domaniewice

Droga Dobryszew - Trzylatków

Droga Wola Boglewska - Murowanka

Droga Łęczeszyce - Błędów

INWESTYCJE DROGOWE POWIATU GRÓJECKIEGO 2020        

Wykonano łącznie 30 km

Lp Odcinek drogi powiatowej Długość

1. Droga Szczęsna - Rożce -Rębowola 
(przez tereny gmin: Grójec, Pniewy, Belsk Duży) 10 230 mb

2. Droga Kociszew - Mięsy 440 mb

3. Droga Domaniewice - Bieliny - Łęgonice 2915 mb

4. Droga Żdżary - Domaniewice 890 mb

5. Droga Dobryszew - Trzylatków w miejscowości  Odrzywołek - Wilczogóra 1020 mb

6. Droga Łęczeszyce - Błędów przez miejscowości Łęczeszyce, 
Koziel i Dąbrówka Stara 2670 mb

7. Droga Józefów - Zbrosza Duża przez miejscowość Józefów 1060 mb

8. Droga  Antoniówka - Stara Warka przez miejscowość Grażyna 1050 mb

9. Droga Wola Chynowska - Podgórzyce przez miejscowość Widok 820 mb

10. Droga Wola Boglewska - Murowanka 2902 mb

11. Droga Falęcice - Nowe Miasto nad Pilicą  przez miejscowość Tomczyce 420 mb

12. Droga Falęcice - Nowe Miasto nad Pilicą  przez miejscowość Borowe 520 mb

13. Droga Rykały - Górki przez miejscowość Izabelin 390 mb

14. Droga Mogielnica - Dziarnów przez miejscowość Mogielnica 850 mb

15. ul. Turystyczna w Warce 170 mb

16. Droga Budziszynek - Zalesie w miejscowości Krężel
3749 mb17. Droga Chynów - Rososzka  miejscowościach Machcin-Dobiecin

18. Droga  Krężel - Janów

Podpisanie umów na drogi z Funduszu Dróg Samorządowych

ŚRODKI POZYSKANE OD GMIN:
4 887 863,77 zł
ŚRODKI POZYSKANE Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO:
3 838 462,55 zł
ŚRODKI POZYSKANE Z URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO:
3 518 851,00 zł
ŚRODKI WŁASNE POWIATU: 
4 189 687,24 zł
ŚRODKI PRZEKAZANE PRZEZ PODMIOTY GOSPODARCZE:

780 000 zł

Łącznie 17 214 864,56 zł 
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ŚRODKI POZYSKANE NA DROGI:
3 838 462,55 zł
ŚRODKI POZYSKANE NA WSPARCIE DPS-ów:
534 926,48 zł
ŚRODKI POZYSKANE NA OŚWIATĘ:
100 000,00 zł
ŚRODKI POZYSKANE NA OCHRONĘ ZDROWIA:
(PCM Grójec sp.z o.o. i SPZOZ Nowe Miasto n/Pilicą) 
7 496 000, 00 zł
STACJA METEOROLOGICZNA
47 001,68 zł
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OŚWIATA

•Zarząd Powiatu pozyskał sprzęt komputerowy dla szkół prowadzonych przez Powiat 
za  blisko 100 000 zł  (35 laptopów) z projektu pn. „Zdalna Szkoła” w ramach Programu 
Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020. 
•Powiat Grójecki  w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje 
projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do naucza-
nia zdalnego” w ramach X Osi Priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 
10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, któ-
rego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 200 szkołach z terenu Wojewódz-
twa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie 
szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. 
Sprzęt komputerowy trafił dla Zespołu Szkół  im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego War-
szawa w Warce.
•W ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” szkoły, dla których organem pro-
wadzącym jest Powiat otrzymały wsparcie finansowe na zakup sprzętu komputerowego 
227 500 zł. Dotacja z programu, to 182 000 zł, a wkład własny Powiatu - 45 500 zł.

•Rok 2020 to początek Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Mło-
dzieży Szkół Ponadpodstawowych Pobierającej Naukę Na Terenie Powiatu Grójec-
kiego”. Dzięki programowi stypendialnemu, który jest inicjatywą Zarządu Powiatu 
wsparcie w roku szkolnym 2020/2021 uzyska aż 133 uczniów ze wszystkich szkół 
ponadpodstawowych z terenu Powiatu Grójeckiego. 

2 nowoczesne samochody przystosowane do przewozu osób 
niepełnosprawnych dla DPS w Tomczycach oraz WTZ w Grójcu 
WTZ otrzymał samochód osobowy 9-cio miejscowy przystosowany do przewozu jednej 
osoby na wózku inwalidzkim:
Razem koszt zakupu samochodu i ubezpieczenia 157.707 zł

DPS Tomczyce otrzymał również  samochód osobowy 9-cio miejscowy przystosowany do 
przewozu dwóch osób na wózku inwalidzkim:
Razem koszt zakupu samochodu i ubezpieczenia 161.621 zł
Środki na zakup samochodów  pochodziły z PFRON oraz budżetu Powiatu

Milionowe wsparcie DPS-ów w czasie pandemii
Trzy Domy Pomocy Społecznej na terenie powiatu realizowały Projekty pod nazwą „Wspar-
cie dla Mazowsza” finansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Roz-
wój, w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne Polityki Publiczne dla rynku pracy, gospodarki 
i edukacji  POWER, Działanie 2.8. łączne wsparcie wyniosło 534 926,48 zł
Kolejnym finansowym wsparciem pozyskanym dla powiatowych DPS-ów w ostatnim cza-
sie są środki z grantu podchodzącego z Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 209 
518,00 zł. dla DPS Tomczyce, DPS w Lesznowoli i DPS przy ul. Ogrodowej w Nowym Mieście 
nad Pilicą). (167 614,39 zł do Wojewody/40 tys. Powiat)
Ponad to DPS-y otrzymały wsparcie od Wojewody Mazowieckiego 
Zadanie finansowane 80% przy 20% udziale powiatu grójeckiego 
(198 796,62 zł od Wojewody/50 tys. Powiat)

OCHRONA ZDROWIA

Nowoczesna Sterylizatornia w SPZOZ 
w Nowym Mieście nad Pilicą  
Projekt Województwa Mazowieckiego 2014-2020 „Zakup wyposażenia i aparatury me-
dycznej służącej rozwojowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki 
Specjalistycznej w SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą”. Wybudowanie jej było możliwe 
dzięki środkom z Urzędu Marszałkowskiego i Starostwa Powiatowego.
Wartość zadania ogółem - 2.496.105,00;
Dofinasowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 1.996.884,00; 
Powiat Grójecki - 499.221,00

POMOC SPOŁECZNA

NOWOCZESNA STACJA 
METEOROLOGICZNA 

•Przy Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawiczne-
go w Nowej Wsi  powsta-
ła Nowoczesna stacja me-
teorologiczna  w ramach 
„Mazowieckiego Instru-
mentu Wsparcia Systemu 
Monitoringu Suszy Rolniczej 
MAZOWSZE 2020”.- Całko-
wity koszt realizacji zadania 
to 60 710 zł. Środki własne 
Powiatu 13 708,32 zł,  do-
tacja z Urzędu Marszałkow-
skiego 47 001,68 zł 

ŚRODOWISKO

12 016 390, 71 zł

WSPARCIE dla POWIATU GRÓJECKIEGO 
Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

RAZEM: 



15 SamorządGazeta Jabłonka, 13.01.2021 r.

Ważny rok dla grójeckiego szpitala
Rok 2020 dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu (PCM) był bardzo wymagający. Jako jeden z pierwszych szpitali w Polsce, PCM doświadczył  
epidemii koronawirusa. Dzięki szybkiej reakcji dyrekcji i pracowników szpitala udało się wdrożyć nowe procedury postępowania i przygotować placówkę na 
dalszą, skuteczną walkę z epidemią.
Dużym wsparciem dla medyków 
wykazali się m.in. lokalni przed-
siębiorcy, oraz osoby prywatne. 
Dzięki wspólnemu zaangażo-
waniu, w krótkim czasie udało 
się pozyskać odpowiednią ilość 
środków ochrony, oraz sprzętu 
medycznego dla naszego szpitala. 
Dzisiaj, przy wsparciu darczyń-
ców oraz dyrekcji Agencji Rezerw 
Materiałowych, szpital wzbogacił 
się o nowy sprzęt medyczny, w 
tym o respiratory, niezbędne do 
ratowania życia, których dostar-
czono blisko 30 sztuk.  Warto 
nadmienić, że grójecki szpital 
mimo pandemii COVID–19,  
jako jeden z niewielu na Mazow-
szu posiadał działające cały czas 
oddziały neurologii i chirurgii. 
Ratowanie życia i zdrowia pa-
cjentów na tych oddziałach prze-
biegało bez żadnych przerw. 
Mimo pandemii - rok 2020 
można uznać za okres, w któ-
rym PCM uległo znaczącym 
przeobrażeniom. Zakończono 
budowę Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego (SOR) – obecnie 
ogłoszono przetarg na wyposa-
żenie SOR-u w sprzęt medyczny. 
Funkcjonowanie Szpitalnego Od-
działu Ratunkowego  diametral-
nie zmieni zasady przyjmowania 
pacjentów na Izbie Przyjęć. No-
woczesny SOR przejmie zadania 

izby przyjęć. W SOR dokony-
wana będzie wstępna kwalifika-
cja chorych, wykonywane będą 
wszelkie czynności stabilizują-
ce funkcje życiowe pacjenta, a 
także ustalany będzie kierunek 

dalszego postępowania diagno-
stycznego i leczniczego. Dodat-
kowo dzięki budowie lądowiska 
dla śmigłowców, grójecki szpital 
zostanie włączony do ogólnopol-
skiej bazy szpitali współpracują-

cych z Lotniczym Pogotowiem 
Ratunkowym (LPR).  Grójecka 
placówka zyskała również nowe-
go ordynatora oddziału chirurgii. 
Został nim dr Wojciech Gackow-
ski - znany lokalnej społeczności. 

Gackowski ukończył Akademię 
Medyczną w Warszawie. Szko-
lenie specjalizacyjne odbywał w 
Klinice Chirurgii Ogólnej i Wą-
troby Warszawskiego Uniwer-
sytetu Medycznego. Dzięki jego 
zaangażowaniu i doświadczeniu 
grójecka chirurgia zyskała nowe 
możliwości. 
Znacząco poprawiła się także 
jakość porodów. Dla przyszłych 
mam przygotowano ofertę bez-
płatnych znieczuleń porodo-
wych, dostępnych w niewielu 
szpitalach w Polsce. Wprowa-
dzona też została usługa indy-
widualnej opieki okołoporodo-
wej z wybraną położną. 
Jak zapewniają władze powiatu 
oraz dyrekcja szpitala, działania 
na terenie PCM zapoczątkowa-
ne w 2020 roku, będą kontynu-
owane w roku bieżącym. Blisko 
10 mln złotych trafi w  2021 
roku do PCM. Za te pienią-
dze zakupiony zostanie sprzęt 
dla SOR-u, zmodernizowane 
zostaną oddziały, docieplony 
będzie budynek oraz przewi-
dywane jest zagospodarowanie 
terenu wokół placówki. O  bie-
żącej kondycji szpitala najlepiej 
świadczy fakt, że został on włą-
czony do ogólnopolskiej bazy 
szpitali,  szczepiących przeciw 
wirusowi COVID-19.  

W 2020 roku Powiat Grójecki otrzymał od Wojewody Mazowieckiego w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych dopłatę do 15 linii komunikacyjnych w 
wysokości 2.223.862,03 zł. Powiat złożył wnioski do Wojewody o dopłatę również w 2021 roku. Ponadto na realizację wspólnych linii podpisane  zostały porozumienia 
z powiatami: piaseczyńskim, żyrardowskim i białobrzeskim. 

TRANSPORT ZBIOROWY

W punkcie szczepień zorganizo-
wanym na terenie Powiatowego 
Centrum Medycznego w Grój-
cu zaszczepiło się już blisko 600 
osób. Jak potwierdzają medy-
cy, liczba chętnych stale rośnie. 
Aby zaszczepić zgłaszające się 
osoby, szpital wydłużył w ostat-
nich dniach godziny dyżurów 
zespołów szczepiennych. Punkt 
szczepień zorganizowany został 
w budynku stacji dializ „DaVi-
ta Clinic” na terenie grójeckie-
go szpitala. Grójecki szpital jest 
dobrze przygotowany do pro-
wadzenia akcji szczepienia pa-
cjentów. Obecnie dyżurują dwa 
zespoły medyczne, wykorzystu-
jące do szczepień preparat firmy 
Pfizer. Nad sprawnym przebie-
giem akcji czuwa także zespół 
lekarzy z grójeckiego szpitala.W 
trakcie szczepień obowiązuje 
ostry reżim sanitarny. Pomiesz-
czenia przychodni, w której pro-
wadzone są szczepienia, dezyn-
fekowane są co godzinę. Kiedy 
możliwość szczepienia uzyskają 
pozostali chętni? O tym infor-
muje na stronach internetowych 
Serwis Rzeczpospolitej Polskiej. 

W materiale z grudnia 2020r. za-
mieszczonym na stronie ww.gov.
pl/web/szczepimysie/narodowy-
-program-szczepien-przeciw-
-covid-19 zostały zapisane na-
stępujące informacje: „Zgodnie 
z rekomendacjami ekspertów 
ustalono priorytetowe grupy 
społeczne na potrzeby szczepień. 
W pierwszej kolejności możli-
wość zaszczepienia przeciw CO-
VID-19 będą miały służby me-
dyczne, pensjonariusze Domów 
Pomocy Społecznej i pacjenci 
Zakładów Opiekuńczo-Leczni-
czych; osoby powyżej 60. roku 
życia; służby mundurowe, które 
wspomagają walkę z COVID-19 
oraz zapewniają bezpieczeństwo 
państwa. Potem taką możliwość 
uzyskają kolejne grupy. Strate-
gia służy zaplanowaniu dzia-
łań, które mają zagwarantować 
przeprowadzenie bezpiecznych 
i skutecznych szczepień wśród 
obywateli Polski. Obejmuje nie 
tylko zakup odpowiedniej licz-
by szczepionek, ich dystrybucję, 
ale także monitoring przebiegu 
i efektywności szczepienia oraz 
bezpieczeństwo Polaków.”

 

 

Zgodnie z wytycznymi rządowymi w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, na tzw. etapie „0” szczepieniami zostali objęci m.in.: 
pracownicy ochrony zdrowia oraz pracownicy domów i ośrodków pomocy społecznej.

Trwa akcja szczepień przeciwko koronawirusowi
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WYPOŻYCZALNIA AUT
Auta osobowe/ 9-cio osobowe
Dostawcze
Koniowozy
Lawety/przyczepy

519 717 868 www.transportkoni-24.pl

Profesjonalna 
obsługa FLOT

KRZYŻÓWKA: Rozwiązania prosimy 
przesyłać na adres: redakcja@jablonka.
info z dopiskiem w tytule: KRZYŻÓW-
KA do dnia 22.01.2021 r. Prosimy o 
podanie danych: imię, nazwisko, miej-
scowość oraz telefon komórkowy! Prze-
słanie rozwiązania jest jednoznaczne z 
wyrażeniem zgody na przetwarzanie da-
nych – zakres RODO dostępny na www.
jablonka.info. Maile bez tych danych nie 
wezmą udziału w zabawie. Wyniki opu-
blikowane będą w kolejnym numerze. 
Do wygrania dowolna duża pizza w 
pizzeri Diavolla w Grójcu - fundatora 
nagrody.   Prosimy o odbiór nagród w 
przeciągu dwóch tygodni od poinfor-
mowania o wygranej. Po upływie tego 
czasu spośród zgłoszeń wybrani będą 
kolejni zwycięzcy.  W poprzednim nu-
merze wygrali: Katarzyna  Dankowska 
z Jastrzębii Starej, Małgorzata Woźniak 
ze Żdżarek, Ewelina Grotek z Otalążki. 
GRATULUJEMY!!!

PRACOWNICY
DO TWOJEJ FIRMY

Mirosław Jagiełło miał 63 lata. Funkcję 
sołtysa Machnatki Parceli sprawował 
od 2003 roku. – Mirek był jednym z 
inicjatorów inwestycji na terenie na-
szej miejscowości, w tym m. in. asfalto-
wanie i tłuczniowanie dróg gminnych, 
oświetlenia ulicznego, zbiornika na 
wodę i świetlicy wiejskiej – podkreśla 
Dariusz Rybak, radny gminny i wielo-
letni przyjaciel Mirosława Jagiełły.
Sołtys Machnatki Parceli, którego 
mieszkańcy, ze względu na jego na-
zwisko, z sympatią nazywali „Królem”, 
był społecznikiem w prawdziwym 
znaczeniu tego słowa. Dbał o sprawy 
wiejskie, pracował na rzecz parafii czy 
też niedawno powstałego Koła Gospo-
dyń Wiejskich Manchatan. – Mirek, 
jak była potrzeba załatwienia jakiejś 
sprawy społecznej, rzucał wszystko i 
jechał. Nigdy nie odmawiał – wspo-
mina Dariusz Rybak. 
– W trakcie jego sołtysowania udało 
się sporo zrobić na Machnatce Parce-
li. Studnia, zbiornik wodny, świetlica 
wiejska i utwardzanie dróg – wymie-
nia Marek Mikołajewski, wójt gminy 
Błędów w latach 1990 – 2018. – Pa-
miętam szczególnie, jak jeździliśmy 

do Nadleśnictwa, by rozmawiać o 
dofinansowaniu drogi w stronę lasu. 
Udało nam się tę sprawę załatwić po-
zytywnie – opowiada. 
– Pan Mirek był bardzo otwartą oso-
bą. Miał ogromną wiedzę o gminie 
Błędów i całej okolicy. Wiedział, gdzie 
prowadzi każda tutejsza droga – mówi 
Dominik Górecki, radny gminy Błę-
dów. – Pamiętam, jak rozmawialiśmy 

o tym, że po pandemii wreszcie doj-
dzie do uroczystego otwarcia świetlicy 
w Machnatce Parceli. Wielka szkoda, 
że tego nie doczekał – dodaje. 
Ostatnie pożegnanie Mirosława Jagieł-
ły odbędzie się 16 stycznia w kościele 
pw. Trójcy Przenajświętszej w Lipiu. 
Msza święta pogrzebowa rozpocznie 
się o godzinie 13:00. 

Redakcja

BŁĘDÓW: Nowy Rok przywitał mieszkańców Machnatki Parceli smutną informacją. 
1 stycznia zmarł bowiem sołtys tej miejscowości, Mirosław Jagiełło.

Żegnaj, Królu

DOCIEPLENIA
BUDYNKÓW

tel. 25 786 50 16
kom. 602 482 572 

ODGRZYBIANIE I ODNAWIANIE ELEWACJI

Czyste Powietrze
realizacja z programu 

DO WYGRANIA
DOWOLNA 

DUŻA PIZZA


