
ISSN: 2084-1515, Numer 8(149)/2020, 22.4.20. Następne wydanie: 13.5.20

/NoweDni

Grójec ul. Słowackiego 47, tel. 515 515 532

Dobiegła końca realizacja dwóch inwestycji  drogowych w Gminie Błędów. 

KOLEJNE ZREALIZOWANE  
INWESTYCJE DROGOWE 

Czytaj str. 5

263 osoby zachorowały, 
18 wyzdrowiało, 15 osób zmarło

Państwowy Powiato-
wy Inspektor Sanitarny w 
Grójcu przedstawił sytu-
ację epidemiologiczną na 
terenie powiatu grójeckiego 
związaną z koronawirusem 
SARS-CoV-2 wywołują-
cym zachorowanie na CO-
VID-19.

Stan danych w powiecie 
na godzinę 13.00 w dniu 22 
kwietnia 2020

Łączna liczba osób ak-
tualnie objętych kwarantan-
ną domową – 690 (ostatnia 
doba - 15)

Łączna liczba osób ak-
tualnie objętych nadzorem 
epidemiologicznym – 22 
(ostatnia doba-0)

Łączna liczba osób aktualnie 
hospitalizowanych z powodu po-
dejrzenia zakażenia COVID-19- 
23 (ostatnia doba - 1)

Łączna liczba przypadków po-
twierdzonych laboratoryjnie z wy-
nikiem dodatnim - 263 (ostatnia 
doba - 1)

Liczba ozdrowieńców - 18 
(ostatnia doba - 1)

Liczba zgonów powiązanych z 
COVID-19: 15 (ostatnia doba - 0)

Pierwszy potwierdzony przy-
padek zachorowania w powiecie to 
pielęgniarka pracująca w szpitalu 
w Nowym Mieście nad Pilicą i w 
szpitalu w Grójcu.

Osoby, które mają potwierdzo-
ne zachorowanie na COVID-19 to 
dorosłe osoby obu płci.

Osoby znajdują się pod opie-
ką lekarzy w szpitalu w Radomiu i 
Kozienicach. Stan zdrowia średni i 
ciężki.  Duża część chorych z uwa-
gi na dobry stan zdrowia nie zosta-
ła hospitalizowana i przebywa w 
izolacji w domach. / Stan zdrowia 
pacjenta pozwala na izolację do-
mową / decyzja o kwarantannie 
została zmieniona na decyzje o 
izolacji i pacjent przebywa w domu 
w izolacji od rodziny. Stan zdrowia 
wszystkich osób z potwierdzonym 
zakażeniem jest nieustanie mo-
nitorowany przez lekarzy i służby 
sanitarne. Potwierdzone przypad-
ki zachorowań są to przypadki 
rodzime – transmisja z kontaktu 
w kraju w ogniskach domowych, 
szpitalnych lub zawodowych.



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



Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl



Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Grojcu in-
formuje, iż z dniem 16.04.2020r. urucha-
mia przyjmowanie wniosków na:

 
1. przyznanie mikroprzedsiębiorcom, 
małym oraz średnim przedsiębiorcom 
dofinansowania  części kosztów wy-
nagrodzeń pracowników oraz należ-
nych od tych wynagrodzeń składek na 
ubezpieczenie społeczne, na podsta-
wie art. 15zzb  ustawy z dnia 2 marca 
2020r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem COVID-19; 
2. przyznanie przedsiębiorcom -  osobom 
fizycznym nie zatrudniającym pracow-
ników - dofinansowania części kosztów 
prowadzenia działalności na podsta-
wie art. 15 zzc  ustawy z dnia 2 marca 
2020r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem COVID-19; 
3. przyznanie organizacjom pozarządo-
wym lub podmiotom, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie czę-
ści kosztów wynagrodzeń pracowników 
oraz należnych od tych wynagrodzeń 
składek na ubezpieczenie społeczne na 
podstawie art. 15 zze ustawy z dnia 2 mar-
ca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem COVID-19; 
Wniosek o dofinansowanie należy skla-

dać w terminie 14 dni od dnia ogło-
szenia naboru, tj. do dnia 29.04.2020r. 
Przesłanie lub złożenie w/w wniosków o 
dofinansowanie będzie możliwe poprzez: 
• serwis praca.gov.pl   albo 
• pocztę tradycyjną na adres; Po-
wiatowy Urząd Pracy w Grojcu, 
ul.Laskowa 4a, 05-600 Grójec (li-
czy się data wpływu do Urzędu) lub 
•osobiście w siedzibie urzę-
du w godz. 8:00 - 12:00 
Złożone dokumenty zostaną roz-
patrzone pod kątem formalnym i 
merytorycznym, a wnioskodawcy 
niezwłocznie poinformowani o spo-
sobie rozpatrzenia ich wniosków 
(telefonicznie, za pośrednictwem 
poczty e-mail, serwisu praca.gov.pl). 
W przypadku przedsiębiorców, którzy 
nie posiadają podpisu elektronicznego 

(podpis kwalifikowany, profil za-
ufany), pracownik Urzędu Pracy 
telefonicznie poinformuje o for-
mie i terminie zawierania umowy 
i weryfikacji tożsamości.

Na podstawie art. 15 zzd 
ustawy o szczegółowych roz-
wiązaniach związanych z zapo-
bieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywoła-
nych nimi sytuacji kryzysowych 
oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. 2020 poz. 568),   Dyrek-
tor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Grójcu ogłasza nabór wnio-
sków o pożyczkę na pokrycie 
bieżących kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej dla 
mikroprzedsiębiorców, którzy 
prowadzili działalność gospodar-
czą przed dniem 1 marca 2020 r. 
Z pożyczki mogą skorzystać mi-
kroprzedsiębiorcy, o  których 
mowa w  art. 7 ust. 1 pkt 1 usta-
wy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 
przedsiębiorców oraz mikro-
przedsiębiorcy, którzy nie za-
trudniają i nigdy nie zatrudniali 
pracowników .Pożyczka wraz z 
odsetkami na wniosek mikro-
przedsiębiorcy  przedsiębiorcy 
podlega umorzeniu pod warun-
kiem, że mikroprzedsiebiorca 
będzie prowadził działalność go-
spodarczą przez okres trzech mie-
sięcy od dnia udzielenia pożyczki. 

UWAGA!
Część D wniosku -   winna 

być podpisana przez wniosko-
dawcę, z uwagi na odpowiedzial-
ność karną wynikającą z art. 
233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997r.   - Kodeks karny (Dz.U. 
z   2019r. poz. 1950, ze zm.) za 
złożenie fałszywego oświad-
czenia lub zatajenie prawdy. 

Szczegółowe informacje: 
Kontakt: 

tel. 48 377 31 62 
tel. 48 377 31 28 
tel. 48 377 31 15 

  
e-mail: 

tarcza@grojec.praca.gov.pl  
 

Dokumenty do pobrania oraz 
informacje ogólne dostępne są na 
stronie internetowej: https://gro-
jec.praca.gov.pl/dla-pracodaw-
cow-i-przedsiebiorcow/tarcza

TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Powiat Grójecki w dniu 9 kwietnia znalazł się na li-
ście gmin i powiatów, które otrzymały dofinansowanie 
w ramach programu „Zdalna Szkoła” finansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014-2020.

W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa na 
kwotę 100 tys. zł.  Jest to  maksymalna kwota jaką mogły 
otrzymać  w programie samorządy. 

W ramach dofinansowania zostaną zakupione laptopy dla 
uczniów szkół, których organem prowadzącym jest Powiat 
Grójecki. Sprzęt komputerowy pozwoli na kontynuację na-
uki uczniów poprzez zdalną pracę z nauczycielem. 

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, 
związaną z  wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami ko-
ronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele 
tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edu-
kacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiada-
ją przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie 
posiada dostępu do internetu albo sprzętu, na którym może 
realizować podstawę programową.

Kolejne dofinansowanie 
pozyskane dla szkół, 

których organem prowadzącym
 jest Powiat Grójecki.
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CENNIK REKLAM:  - ilość modułów na 
stronie - 40 - wielkość modułu: 38,8 mm (wyso-
kość) x 50,6 mm  CENA JEDNEGO MODUŁU - na 
pierwszej i ostatniej stronie - 100 zł netto,  -  pozo-
stałe strony  - 35 zł netto MOŻLIWE RABATY  - 3 
wydania - 15%, 6 wydań - 20%, 12 wydań  - 25% 
- reklama na całą stronę -  20%, reklama na 1/2 
strony - 10% OGŁOSZENIA DROBNE - 25 zł netto.

ZAMÓW REKLAMĘ:  reklama@nowedni.pl, 
tel. 504 198 135, 510 005 664

SolidnyDruk

Foldery, katalogi, prospekty, czasopisma, broszury, gazety, plakaty, 
ulotki, banery i inne. GWARANCJA DOSKONAŁEJ JAKOŚCI.

- PROJEKT - SKŁAD - DRUK.

510-005-664, solidnydruk@nowedni.pl, facebook.com/Solidnydruk/

Dobiegła końca realizacja dwóch inwestycji  drogowych 
w Gminie Błędów. Zakończono prace przebudowy  ulicy Dłu-
giej. Prace obejmowały modernizację ulicy łącznie z budową 
ścieżki rowerowej i kanalizacji burzowej. Całość zadania to 
1 022 484,86 zł, dotacja wyniosła  414 513,60 zł.

Ku końcowi zbliżają się prace drugiej inwestycji pole-
gające na wykonaniu nowej nawierzchni na drodze Błędów 
– Sadurki. Mieszkańcy miejscowości wystąpili do wójta Mi-
rosława Jakubczaka  z propozycją, aby wprowadzić na tym 
odcinku ograniczenie prędkości. Wójt uznał propozycję za 
zasadną bowiem prosty odcinek kusi użytkowników do szyb-
kiej jazdy. Inwestycja obejmowała przebudowę drogi łącznie 
z poboczami i oznakowaniem. Całość inwestycji  to kwota 
1 088 867,53 zł., dotacja 805 400,00 zł. 

Na liście zadań do realizacji w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych znalazła się również ulica Długa.

10 kwietnia 2010 roku o go-
dzinie 8:41 w pobliżu lotniska 
Smoleńsk-Północny rozbił się sa-
molot specjalny Tu-154M. Polska 
delegacja leciała na uroczysto-
ści upamiętniające 70. rocznicę 
mordu NKWD na polskich ofi-
cerach w Katyniu. Na pokładzie 
znajdowało się 96 osób, w tym 
Prezydent RP Lech Kaczyński i 
jego Małżonka Maria. Wszyscy 
zginęli.

10. rocznica katastrofy smoleńskiej

W 10 rocznicę Katastrofy Smoleń-
skiej punktualnie o 8.41 przy pomniku 
ozdobionym barwami narodowymi 
na błędowskim rynku wójt Mirosław 
Jakubczak wraz z sekretarzem gmi-
ny Jackiem Adamskim, oddali hołd 
wszystkim ofiarom tej wielkiej tra-
gedii narodowej. W imieniu całego 
społeczeństwa Gminy Błędów złożono 
biało – czerwoną wiązankę. Zapłonęły 
znicze pamięci. Gmina Błędów – pa-
miętamy.

KOLEJNE ZREALIZOWANE  
INWESTYCJE DROGOWE 

Do sprzedania beza-
waryjne auto z bardzo 
dobrym silnikiem nie 
wymagające wkładu 

finansowego. Auto gara-
żowane.

Toyota Avensis. Rok 
2008. Przebieg 266 000 

km. Diesel. Kombi. Pojemność skokowa
2 000 cm3. Moc 126 KM.

Tel. 796 164 825. 
Cena: 19 800 PLN. Do negocjacji

GMINA
BŁĘDÓW
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Rada Gminy Belsk Duży w 
dniu 14 kwietnia obradowała 
po raz pierwszy zdalnie. W se-
sji wzięło udział trzynastu na 
piętnastu radnych. Obrady po-
prowadził z belskiego urzędu jej 
przewodniczący Bogusław Sikor-
ski. W internetowym głosowaniu 
radni podjęli decyzje dotyczące 
działania naszej gminy, a na py-
tania radnych w części zapytania 
i wolne wnioski odpowiadał Wójt 
Belskiej Gminy Władysław Piąt-
kowski.

Radni podjęli uchwały min. 
w sprawie zwolnienia z obowiąz-
ku dokonania wpłaty do budżetu 
nadwyżki środków obrotowych 
za 2019 rok Zakładu Gospodar-
ki Komunalnej w Belsku Du-
żym, przyjęcia „Programu opieki 
nad bezdomnymi zwierzętami 
w  gminie Belsk Duży”, przyjęcia 
raportu z realizacji Gminnego 

Zdalna sesja

Programu Profilaktyki i  Rozwią-
zywania Problemów Alkoholo-
wych i Narkotykowych oraz efek-
tów jego realizacji w roku 2019. 

Rada przyjęła sprawozdania z 
realizacji zadań z zakresu wspie-
rania rodziny w roku 2019 oraz 
potrzeb związanych z realizacją za-
dań, a także przegłosowała uchwały 
w sprawie przyjęcia sprawozdania 
z działalności Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Belsku Du-
żym w roku 2019 oraz potrzebach 
w zakresie pomocy społecznej. 

Podjęto także decyzję w spra-
wie uchwalenia Gminnego Progra-
mu Wspierania Rodziny w Gminie 
Belsk Duży na lata 2020-2022 oraz 
zasad zbywania, wydzierżawiania, 
wynajmowania, oddawania w użyt-
kowanie lub użyczenie aktywów 
trwałych Samodzielnego Publicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

BELMED w Belsku Dużym. 

Radni zadecydowali w 
sprawie nie wyrażenia zgody 
na wyodrębnienie funduszu 
sołeckiego w 2021 roku oraz 
przystąpienia do sporządze-
nia zmiany studium uwarun-
kowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego 
Gminy Belsk Duży, a także 
przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania 
przestrzennego i w sprawie 
uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego dla osiedla 
mieszkaniowego w sołectwie 
Odrzywołek.

Urząd Gminy 
Belsk Duży

Emilia Tomasiak 
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Zatrudnię pracowników 
do zbioru truskawek.  

785 916 520.

Możliwość zakwaterowania. 
Praca od około 01.06.2020. 

Okolice Chynowa. 
Stawka do uzgodnienia. 

Telefon kontaktowy 

Komunikat Dyrektora SPZOZ Nowe Miasto
Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowot-
nej w Nowym Mieście nad 
Pilicą świadczy znów pe-
łen zakres usług. Działają 
wszystkie nasze oddziały. 
Wszyscy pracujący w szpi-
talu są zdrowi. Chciałam 
zdementować plotki o za-
rażeniach w naszym szpi-
talu.

Otóż Szanowni Pań-
stwo, pacjent przyjmowa-
ny do naszego szpitala ma 
na wstępie robiony wymaz 
i po jednym lub dwóch 
dniach, kiedy otrzymuje-
my wynik wiemy, czy jest 
zdrowy czy nie. Ostatnio 
zdarzyło się, że pacjenci 
przyjęci, będący w izo-
latkach mieli pozytywny 
wynik.

Czyli przyjechali do 
szpitala chorzy, powtó-
rzę jeszcze raz, pacjenci 
przyjęci do szpitala byli 
już chorzy. Nie personel. 
Proszę to zapamiętać, bo 
to nie lekarze, pielęgniar-
ki czy pracownicy szpi-
tala zarażają. Do szpitala 
trafiają pacjenci zarażeni, 
często nieświadomi tego, 
że chorują na koronawi-
rusa.

Wtedy odsyłamy ich 
do szpitala zakaźnego. 
Szpital odkażamy i dalej 
pracujemy dla dobra pa-
cjentów.

Chciałabym bardzo 
podziękować persone-
lowi szpitala, że w tak w 
trudnym czasie, naraża-
jąc swoje zdrowie i życie 
przychodzą do pracy, aby 
ratować zdrowie i życie 
nas, pacjentów.

Barbara Gąsiorowska
SP ZOZ 

Nowe Miasto 
nad Pilicą

17.04.20
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CENNIK REKLAM:  
- ilość modułów na stronie - 40 
- wielkość modułu: 38,8 mm 

(wysokość) x 50,6 mm  CENA 
JEDNEGO MODUŁU - na pierwszej 
i ostatniej stronie - 100 zł netto,  
-  pozostałe strony  - 35 zł netto 
MOŻLIWE RABATY  - 3 wydania 

- 15%, 6 wydań - 20%, 12 wydań  
- 25% - reklama na całą stronę 
-  20%, reklama na 1/2 strony - 
10% OGŁOSZENIA DROBNE - 25 
zł netto.

ZAMÓW REKLAMĘ:  
reklama@nowedni.pl, 

tel. 504 198 135, 510 005 64

Inspektor 
nadzoru 

Solidarni z bohaterami czasu 
epidemii – nabór wniosków

Szyjesz maseczki, pomagasz 
personelowi szpitala, a może 
wspierasz osoby w kwarantan-
nie? Jeśli chcesz kontynuować 
lub rozpocząć działania i potrze-
bujesz wsparcia możemy Ci po-
móc! Każda forma wolontariatu 
w czasach, z którymi przyszło 
nam się teraz zmierzyć jest na 
wagę złota. Stowarzyszenie W.A-
.R.K.A. ogłasza nabór wniosków 
do programu „Solidarni z boha-
terami czasu epidemii”, w którym 
można pozyskać do 3 tys. złotych 
na działania mające na celu ogra-
niczenie rozprzestrzeniania się 
epidemii jak i przeciwdziałania 
jej skutkom społecznym.

Jakie projekty? Głównym 
celem przedsięwzięcia jest 
wspieranie lokalnych bohaterów 
w działaniach mających na celu 
ograniczenie rozprzestrzeniania 
się epidemii jak i przeciwdzia-
łania jej skutkom społecznym. 
Może to być np. szycie mase-
czek, pomoc seniorom w ro-
bieniu zakupów, wsparcie osa-
motnionych seniorów poprzez 
codzienną rozmowę telefonicz-
ną lub inne działania zgodne z 
potrzebami i pomysłami spo-
łeczników. W ramach konkursu 
zostaną wyłonione inicjatywy 
najbardziej odpowiadające na 
potrzeby związane z obecną sy-
tuacją.  

Kto może złożyć wniosek? 
W konkursie startować mogą 
organizacje i grupy działające na 
terenie 5 gmin: Warka, Jasieniec, 
Grójec, Chynów oraz Goszczyn.

    organizacje pozarządowe 
posiadające osobowość praw-

ną (m.in. uczniowskie kluby 
sportowe, stowarzyszenia 
kultury fizycznej, zarejestro-
wane koła gospodyń wiej-
skich),

    grupy nieformalne 
działające przy instytucji lub 
organizacji pozarządowej (w 
których imieniu wniosek zło-
ży ta instytucja/organizacja 
pozarządowa, np. klub gier 
przy ośrodku kultury, grupa 
nauczycieli przy szkole) oraz

    grupy nieformalne 
występujące z wnioskiem sa-
modzielnie, jako tzw. Inicja-
tywa Działaj Lokalnie (grupa 
mieszkańców osiedla). 

Do kiedy? Wnioski można składać 
do 30 kwietnia 2020.

Harmonogram konkursu:

Uruchomienie naboru wniosków – 
15.04.2020

Zamknięcie naboru – 30.04.2020
Ogłoszenie wyników konkursu – 

07.05.2020
Termin rozpoczęcia realizacji pro-

jektów – 08.05.2020
Ostateczny termin zakończenia re-

alizacji projektów – 15.07.2020

Jak złożyć wniosek? Wnioski moż-
na składać wyłącznie poprzez Genera-
tor wniosków dostępny dostępny na 
stronie www.stowarzyszeniewarka.pl 
– klikając baner “Złóż wniosek Działaj 
Lokalnie” (baner ten sam jak do wnio-
sków Działaj Lokalnie), a w trakcie 
wypełniania wniosku należy obowiąz-
kowo zaznaczyć w generatorze ścieżkę 
tematyczną „Solidarni z bohaterami 
czasu epidemii”. 

Jaki termin realizacji projektów? 

W ramach Konkursu przewidywane 
jest przyznanie dotacji na maksymal-
nie dwumiesięczne projekty w okresie 
08 maja – 15 lipca

Czy potrzebny wkład własny? 
Wkład własny nie jest wymagany.

Zachęcamy do zapoznania się z 
regulaminem konkursu (aktualizacja z 
dn. 18-04-2020) .

Pytania?

Konsultacje (zdalne): Zapraszamy 
do kontaktu: Emilia Bienias, tel. 504 
968 412, ebienias@stowarzyszeniewar-
ka.pl, Messenger

Lokalny Konkurs Grantowy “So-
lidarni z bohaterami czasu epidemii” 
realizowany jest przez Stowarzyszenie 
W.A.R.K.A. Fundusze na dotacje po-
chodzą ze środków Programu “Działaj 
Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fun-
dacji Wolności realizowanego przez 
Akademię Rozwoju Filantropii w Pol-
sce w partnerstwie z Nationale – Ne-
derlanden.
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Przyjęcie niebezpiecznych odpadów na swojej działce 
może drogo kosztować. Nawet ponad milion złotych

Policjanci z Wydziału Kryminalnego 
grójeckiej komendy zatrzymali mężczyznę 
zajmującego się nielegalnym składowa-
niem niebezpiecznych odpadów. Przestęp-
ca w hali magazynowej przechowywał w 
zbiornikach duże ilości płynnych substan-
cji, w tym m.in. pochodnych rozpuszczal-
ników i lakierów. Za popełnione przestęp-
stwa może stracić cały dorobek życia.

Grójeccy policjanci na jednej z  po-
sesji znajdującej się na terenie gminy 
Pniewy ujawnili 16 mauserów o pojem-
ności 1000 litrów, 8 dwustulitrowych 
beczek, oraz 24 20-litrowe wiadra z za-
wartością substancji i odpadów, których 
przechowywanie jest zabronione. Łącznie 
zabezpieczonych zostało ponad 18 tys. 
litrów niebezpiecznych płynów. Ponad-
to policjanci ustalili, że sprawca zanie-
czyszczał wodę i powietrze substancjami 
chemicznymi zwierającymi lotne związki 
organiczne.  Sposobem na „utylizację” 
odpadów  było wylewanie substancji 
do znajdującej się na działce sadzawki i 
przykrywanie jej gałęziami. Do utylizacji 
silnej woni rozlanych substancji sprawca 
używał wapna. Takie postępowanie stwa-
rzało zagrożenie dla życia lub zdrowia 
człowieka, lub mogło powodować skaże-
nie środowiska. Pracownicy radomskiej 
delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska oraz Laboratorium 
Głównego Inspektoratu Ochrony Środo-
wiska i Wyspecjalizowanej w tym zakre-
sie Jednostki Ratownictwa Gaśniczego  
Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w 
Warszawie współpracowali z grójeckimi 
policjantami w ramach właściwego za-
bezpieczenia miejsca oraz pobrania pró-
bek w celu ustalenia składu chemicznego. 
Dzięki profesjonalnej współpracy udało 
się szybko, sprawnie i przede wszystkim 
bezpiecznie przeprowadzić czynności. To 
dzięki tej wzorowej współpracy szybko i 
precyzyjnie udało się określić szkodliwość 
substancji. Informowaliśmy o tej sprawie 
w listopadzie 2019 roku.

Mężczyzna został doprowadzony do 
Prokuratury Rejonowej w Grójcu, gdzie 
usłyszał zarzuty składowania substancji 
i odpadów niebezpiecznych wbrew prze-
pisom oraz zanieczyszczenia wody i po-
wietrza substancjami chemicznymi. Na 
wniosek prokuratury, wobec podejrzane-
go sąd zastosował środek zapobiegawczy 
w postaci tymczasowego aresztowania 
na okres dwóch miesięcy, który następ-
nie przedłużono o kolejne trzy miesiące. 
Za popełnione przestępstwa 65-latkowi 
grozi do 8 lat więzienia. W toku śledztwa 
ustalono, iż koszt usunięcia odpadów i 
rekultywacji skażonego terenu i przywró-
cenie nieruchomości do stanu właściwego 
może wynieść około 2 000 000 złotych. 
W związku z powyższym w kwietniu br. 
na wniosek Komendy Policji w Grójcu, 
Prokuratura Rejonowa wydała postano-
wienie o zabezpieczeniu majątkowym na 
mieniu sprawcy sięgające kwoty ponad  1 
300 000 złotych. W ten sposób sprawca 
traci dorobek swojego życia, pieniądze, 
nieruchomości, samochody i inne war-
tościowe przedmioty. Dochody uzyskane 
z nielegalnego procederu nie są w stanie 
nawet w niewielkim stopniu pokryć kosz-
tów utylizacji odpadów czy grążących wy-
sokich grzywien.

Mundurowi po raz kolejny ostrzega-
ją właścicieli gruntów oraz magazynów 

przed oszustami zajmującymi się nielegal-
nym pozbywaniem się odpadów popro-
dukcyjnych i niebezpiecznych. Firmy wy-
najmują magazyny i inne nieruchomości, 
w których później gromadzone są odpady. 
Po wypełnieniu takiego obiektu wynaj-
mujący znika, pozostawiając kłopotliwy 
ładunek właścicielom. Na nich spoczywa 
później obowiązek kosztownej utylizacji. 
To niejednokrotnie wydatek rzędu nawet 
kilku czy kilkunastu milionów złotych, 
co potwierdza powyższy przypadek. Śro-
dowisko w wyniku takich działań często 
zostaje poważnie zdegradowane.

Unieszkodliwianie niebezpiecznych 
odpadów odbywać się może jedynie w 
specjalnie do tego przystosowanych za-
kładach oraz pod restrykcyjną kontrolą. 
Kojarzone są one głównie z przemysłem, 
jednak i gospodarstwa domowe są źró-
dłem ich wytwarzania.

Policjanci w Polsce otrzymują coraz 
więcej zgłoszeń związanych z przestęp-
czym procederem na rynku obrotu od-
padami niebezpiecznymi. Istnieje wiele 
nieuczciwych firm specjalizujących się

w nielegalnym przewożeniu, składo-
waniu i pozbywaniu się odpadów popro-
dukcyjnych

i niebezpiecznych. W ostatnich latach 
nasila się także zjawisko porzucania od-
padów

w pomieszczeniach i na posesjach 
osób prywatnych. Często wynajmują one 
magazyny oraz ziemię dla osób, które in-
formują je, że zamierzają prowadzić tam 
legalną działalność i oferują atrakcyjne 
wynagrodzenie za wynajem. Oszuści po-
rzucają później odpady podlegające obo-
wiązkowej utylizacji. Następnie firma zni-
ka, a właściciele gruntów lub magazynów 
zostają z niemałym kłopotem.

Przed tym zjawiskiem i przestępczym 
procederem związanym z nielegalnym 
obrotem niebezpiecznymi odpadami po-
licja szczególnie ostrzega:

Właścicieli hal i magazynów oraz 
gruntów pod wynajem:

Mechanizm jest prosty. Umowę pod-
pisuje powołana doraźnie firma, współ-
pracująca nieoficjalnie z nieuczciwym 
podmiotem, zajmującym się gospodarką 
odpadami. W krótkim czasie na nie-
ruchomość nieświadomego właściciela 
przywożone bywa często kilkaset ton 
niebezpiecznych odpadów, których pra-
widłowa utylizacja kosztuje setki tysięcy 
złotych. Po zapełnieniu terenu lub hali 
magazynowej firma, która była wynaj-
mującym znika, a śmieci zostają. Jeśli 
właścicielowi posesji nie uda się znaleźć 
wynajmującego, to na niego spada koszt 
utylizacji niebezpiecznego ładunku. A 
znalezienie osób stojących za firmą wy-
najmującą często okazuje się niemożliwe. 
Miejscowy wójt, burmistrz lub prezydent 
nakłada na właściciela terenu, na którym 
składowane są odpady, obowiązek ich 
usunięcia, co wiąże się z kosztami ich uty-
lizacji. W rezultacie to właśnie właściciele, 
jako administratorzy gruntu czy budyn-
ku, są obciążani obowiązkiem kosztownej 
utylizacji odpadów toksycznych, żrących 
czy niebezpiecznych dla środowiska.

Policja apeluje, by czytać dokładnie 
umowy zawierane z przedsiębiorcami. 

Ograniczone zaufanie i rzetelna 
analiza mogą zaoszczędzić sporych 
kłopotów finansowych.

Przewoźników oraz firm i osób 
wynajmujących pojazdy transpor-
towe:

W przypadku kontroli drogo-
wej samochodu z ładunkiem, jeżeli 
dokumenty są niezgodne przewo-
żonym ładunkiem lub jeżeli prze-
woźnik w ogóle nie ma zezwolenia 
na przewóz niebezpiecznych sub-
stancji, taki pojazd jest zabezpie-
czany na parkingu. Tam oczekuje 
razem

z zabezpieczonym ładunkiem 
na decyzję urzędników odnośnie 
utylizacji tych odpadów. Do czasu 
wydania decyzji o utylizacji taki sa-
mochód może nawet kilka miesięcy 
stać na parkingu nie zarabiając dla 
przewoźnika. Dodatkowo jeżeli fir-
ma i kierowca nie mają stosownych 
uprawnień i dokumentów, mogą 
ponieść poważne konsekwencje. 
Osoby te mają obowiązek wstępnej 
weryfikacji i kontroli przewożo-
nego ładunku oraz wymaganych 
dokumentów przewozowych. Na-
leży zawsze zwracać uwagę komu 
wynajmuje się środek transportu, 
ponieważ przez nieuczciwych zle-
ceniodawców pojazdy mogą zostać 
zatrzymane i w tym czasie nie przy-
noszą zysku.

Osób mieszkających w pobliżu 
miejsc na uboczu oraz dużych ob-
szarów, na których przestępcy mogą 
nielegalnie składować odpady:

Warto obserwować swoje 
najbliższe otoczenie. Szczególnie 
dotyczy to osób mieszkających w 
zacisznej okolicy, z dala od gęstej 
zabudowy mieszkalnej, w okolicy 
lasów, miejsc rzadko uczęszcza-
nych, nieużytkowanych terenów 
przemysłowych, czy nieczynnych 
przedsiębiorstw. Czujność powin-
ny wzbudzić pojazdy ciężarowe, 
które od jakiegoś czasu zaczęły 
przyjeżdżać w takie miejsca lub 
odbywający się rozładunek beczek 
czy palet pojemników nazywanych 
powszechnie mauserami na takim 
terenie. Porzucenie odpadów nie-
bezpiecznych w pobliżu miejsca 
zamieszkania może mieć wpływ na 
zdrowie osób mieszkających w po-
bliżu. Takie działania są nielegalne 
i mogą powodować poważne kon-
sekwencje dla środowiska. Każdy 
przypadek, który budzi nasze po-
dejrzenia należy zgłosić policji pod 
numerem telefonu 112.

kom. Agnieszka Wójcik
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Do sprzedania bardzo ładna przyczepa Hobby 560 WLU
Przyczepa w układzie: duża podkowa na przedzie, łóżka rozdzielne po środku z tyłu 

duża łazienka. Osobny prysznic i WC oraz oddzielna umywalka z dużym lustrem. Ciepła 
zimna woda na podgrzewaczu Truma. Butla gazowa z reduktorem. Kuchenka gazowa 3 
palnikowa (nie gotowane w przyczepie). Lodówka 12V/220/Gaz. Duży zbiornik na czystą 
wodę 60L. Klimatyzacja + nawiew z pod przyczepy, antena TV, Telewizor LCD, Duże okno 
dachowe, Moskitiery w drzwiach i oknach, ładnie podświetlane wnętrze. Przyczepa po-
siada motomover z ładowarką. Do przyczepy dołączony jest nowy przedsionek z podłogą 
(kompozytowy lekki stelaż). DMC 1800kg

Cena: 56 500 PLN. Tel. 796 164 825
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FIRMA RAJPOL SP.ZO.O.  
WÓLKA ŁĘCZESZYCKA 16 
05-622 BELSK DUŻY

ZATRUDNI PRACOWNIKÓW: 

1.PRACOWNIKÓW SORTOWNI 

2.OPERATORÓW  WÓZKA WIDŁOWEGO-MAGAZYNIERÓW 

3.KIEROWCĘ  SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO KAT C+E
 
4.KIEROWNIKA SORTOWNI 

KONTAKT: 693 488 600,  RAJPOL@RAJPOL.COM.PL

UWAGA!
PRACA!


