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Komunikat Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sani-
tarnego w Grójcu z dnia 26 maja 
2020 r. przedstawiający sytuację 
epidemiologiczną na terenie 
powiatu grójeckiego związaną 
z koronawirusem SARS-CoV-2 
wywołującym zachorowanie na 
COVID-19.

Stan danych w powiecie na 
godzinę 13.00 w dniu 26 maja 
2020

- liczba osób aktualnie ob-
jętych kwarantanną domową/ 

(ostatnia doba): 1666 (158)
- liczba osób aktualnie objętych izolacją 

domową / (ostatnia doba) 2 / (0)
- liczba osób aktualnie objętych poby-

tem w izolatorium: 0
- liczba osób aktualnie objętych nadzo-

rem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 
11 / (0)

- liczba osób hospitalizowanych z powo-
du podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostat-
nia doba): 2/ (0)

- liczba przypadków potwierdzonych la-
boratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostat-
nia doba):     298 / (0)

- liczba zgonów związanych z COVID-19 
/ (ostatnia doba): 29 / (0)

- liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 
230 / (0)

Osoby znajdują się pod opieką lekarzy 
w szpitalu w Radomiu i Kozienicach. Stan 
zdrowia średni i ciężki.  Duża część chorych 
z uwagi na dobry stan zdrowia nie została 
hospitalizowana i przebywa w izolacji w 

domach. / Stan zdrowia pacjenta pozwala 
na izolację domową / decyzja o kwarantan-
nie została zmieniona na decyzje o izolacji 
i pacjent przebywa w domu w izolacji od 
rodziny.

Stan zdrowia wszystkich osób z po-
twierdzonym zakażeniem jest nieustannie 
monitorowany przez lekarzy i służby sani-
tarne.

Liczba przypadków potwierdzonych 
laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na te-
renie całego województwa mazowieckiego 
publikowana jest na stronie Mazowieckiego 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldun-
kach codziennych po godzinie 16.00

Wszelkie aktualne informacje na temat 
koronawirusa są aktualizowane i dostępne 
na stronach Głównego Inspektoratu Sani-
tarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

www.gis.gov.pl
https://www.gov.pl/web/koronawirus

BEZ NOWYCH ZAKAŻEŃ, 
BEZ NOWYCH ZGONÓW,

DUŻA LICZBA OSÓB W KWARANTANNIE

W powiecie grójeckim od kil-
ku dni sytuacja związana z epide-
mią koronawirusa wydaje się być 
stabilna. Wskazują na to dane pu-
blikowane przez SANEPID. Jedy-
nym wskaźnikiem, który wykazuje 
wyraźny wzrost jest  liczba osób 
aktualnie objętych kwarantan-
ną domową: ostatnia doba - 158, 
razem - 1666. Wynika to w dużej 
mierze z obowiązku odbywania 
kwarantanny przez pracowników 
sezonowych przybywających do 
nas zza wschodniej granicy.

Mobilny Punkt Poboru Wymazów w Grójcu



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

Walka wygrana - testy dla legalnie 
zatrudnionych cudzoziemców za darmo

 Kilkutygodniowe działania 
Związku Sadowników RP, podej-
mowane interwencje oraz wysyłane 
pisma poparte racjonalnymi argu-
mentami przyniosły oczekiwane 
efekty.

TESTY NA COVID- 19  DLA 

LEGALNIE ZATRUDNIONYCH 
PRACOWNIKÓW SEZONO-
WYCH Z ZAGRANICY BĘDĄ 
BEZPŁATNE!

W imieniu członków naszej 
Organizacji dziękujemy Panu Mi-
nistrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

oraz Panu Ministrowi Zdrowia za 
wysłuchanie naszych postulatów 
i pomoc tysiącom polskich rolni-
ków.

Tekst ze strony www Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na 
ten temat poniżej.

Bezpłatne testy dla pracowników sezonowych z zagranicy

 Państwo to wspólnota. Dobrze 
funkcjonuje, gdy jest współpraca i 
wzajemne zrozumienie. Dziękuję mi-
nistrowi Szumowskiemu, który zdaje 
sobie sprawę z wagi problemu. Mam 
dobre wiadomości dla rolników legal-
nie zatrudniających cudzoziemców. Za 
niezbędne testy, wykonywane pracow-
nikom sezonowym przyjeżdżającym 
z zagranicy, zapłaci budżet państwa – 
poinformował dziś minister rolnictwa i 
rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Branża, po wieloletnich tur-
bulencjach, z dużym wskaźni-
kiem bankructw, znów zostaje 
niespodziewanie wystawiona 
na próbę. Unia Owocowa prze-
kazuje apel członków grup pro-
ducenckich oraz dystrybutorów 
owoców i warzyw.

Ograniczenie możliwości eks-
portu, rosnące koszty produkcji, 
brak pracowników do pracy, brak 
marżowości, zwiększone kosz-
ty pracy i inne koszty związane z 
działalnością operacyjną, stale ro-
snące koszty transportu, to utrud-
nienia, z którymi mierzą się grupy 
producenckie od lat. Z kolei teraz, 
w czasie pandemii jest ich znacz-
nie więcej – szczegółowo opisuje-
my je w poniższym apelu.

W czasie pandemii pojawiają 
się dodatkowe koszty wprowadzo-
nych procedur bezpieczeństwa, a 
także ograniczenia w handlu, ba-
riery w przemieszczaniu się samo-
chodów, utrudniony eksport na 
dalekie rynki związany z trudno-
ściami w dostępności kontenerów 
oraz z przetrzymywaniem towa-
rów w portach, a nawet zamyka-
niem portów np. w Indiach.

Pamiętajmy, że to grupy produ-
cenckie są istotną częścią w łańcu-
chu dostaw i są w stanie dostarczyć 

Grupy producentów oraz dystrybutorzy 
owoców i warzyw apelują o pomoc!

produkt o określonych wymogach 
do sieci supermarketów i sklepów. 
W tym czasie to też podmioty, któ-
re są w stanie sprostać procedurom 
związanych z bezpieczeństwem.

Konieczne jest podjęcie dzia-
łań mających na celu przetrwanie 
branży owocowo – warzywnej w 
tym trudnym czasie. Należy pa-
trzeć na tą pomoc nie tylko jako 
wspieranie przedsiębiorstw, ale 
również jako zabezpieczenie kra-
ju i jego mieszkańców w dostęp 
do świeżych owoców i warzyw. W 
sytuacji, gdy grupy producenckie 
nie będą w stanie funkcjonować 
z powodów ekonomicznych, na 
rynku może zabraknąć krajowych 
podmiotów oferujących owoce i 
warzywa.

Musimy dołożyć wszelkich 
starań poprzez działania, które po-
zwolą przetrwać ten trudny czas 
oraz pozwolą funkcjonować pod-
miotom po okresie pandemii.

Jako członkowie organizacji 
grup producenckich owoców i wa-
rzyw apelujemy więc o pomoc w 
zakresie:

Zwolnienie z podatku od nie-
ruchomości. Nasze magazyny i 
sortownie to obiekty o dużych roz-
miarach – jest to wymóg techno-
logii potrzebnej do przygotowania 
owoców. Marżowość w branży jest 

całkowicie różna od większości 
produktów jakie są wytwarzane w 
zakładach produkcyjnych. Grupa, 
która po zbiorach zamknie jedną 
paletę jabłka w chłodni i wyjmie ja 
na wiosnę musi płacić taki sam po-
datek jak np. centrum logistyczne 
przy czym w grupie paleta zarotuje 
raz na rok a w centum logistycz-
nym kilka tysięcy razy. Zwolnienie 
z podatku od nieruchomości dla 
grup producentów owoców i wa-
rzyw jest wyznacznikiem dalszego 
funkcjonowania. Jest on po prostu 
logicznie nieuzasadniony. Takie 
rozwiązanie pozwoli na częściową 
redukcję kosztów stałych, które 
stale rosną.

Szczególnie niepokojące i nisz-
czące dla sektora stają się:

- wzrost kosztów transportu od 
25% do nawet 30% spowodowany 
opóźnieniami przy załadunkach 
i rozładunkach oraz powrotami 
pustych ciężarówek. Copa Coge-
ca donosiła nawet o 50% wzroście 
kosztów transportu.

- wzrost kosztów zbierania i 
pakowania owoców, który wynosi 
nawet 40% na poziomie produk-
cji. Koszty te rosną m. in. poprzez 
różne wymagania dotyczące za-
kwaterowania, transport z zakwa-

terowania do sadów i ograniczoną 
liczbę osób w środkach transportu, 
niektóre wyposażenie ochronne 
i sanitarne, mniejszą wydajność 
zbierania i pakowania z powodu 
dystansu społecznego, dostosowa-
nie do nowych wymagań klientów 
oraz niektóre szkody jakościowe i 
problemy z certyfikacją.

Dostępu do pracowników. 
Zgodnie z nową ustawą cudzo-
ziemcy mogą pozostać w Polsce 
nawet po wygaśnięciu wiz lub ze-
zwoleń na pobyt. Według Komisji 
Europejskiej, pracownicy sezo-
nowi pracujący w rolnictwie lub 
sadownictwie powinni być trakto-
wani jak osoby wykonujące zawód 
krytyczny (razem z m. in. pracow-
nikami medycznymi, inżynierami, 
pilotami, kierowcami czy operato-
rami maszyn do produkcji żywno-
ści). Wielu z nich decyduje się jed-
nak na powrót do domu. Brak siły 
roboczej widoczny jest również 
w grupach producenckich, któ-
re mają problemy z działalnością 
operacyjną i przygotowywaniem 
produktów dla konsumentów.

Dofinansowania działań zwią-
zanych z utrzymaniem wzmożo-
nego bezpieczeństwa i higieny pra-
cy. Wizja przypadków COVID-19 
w zakładach pracy oraz potrzeby 
kwarantanny pracowników bu-
dzi w nas niepokój. Tym samym 
zdajemy sobie sprawę, że stwier-
dzenie wirusa COVID-19 w za-
kładzie produkcyjnym w skrajnym 
przypadku może doprowadzić 
do wstrzymania całej produkcji. 
Wzmożone bezpieczeństwo i hi-
giena pracy wszystkich pracow-
ników, rozpoczynając od osób na 
sortowniach, a kończąc na kie-
rowcach, to dla nas priorytet. Nie-
mniej jednak są to koszty nieprze-
widziane w budżetach, które dla 
grup producenckich mogą stać się 
destrukcyjne.

Ułatwienia procedur i możli-
wość otrzymania kredytu skupo-
wego przeznaczonego na zakup 
owoców, by płatność dla produ-
centów odbywała się na bieżąco. 
Dzięki temu obroty wewnętrzne 
zostaną utrzymane w miarę nor-
malnym poziomie.

Monitorowania i kontroli kwot 
za ubezpieczenia, np. ubezpie-
czenia dotyczące strat w sadach, 
ubezpieczenia nieruchomości w 
firmach. Otrzymujemy informa-
cję od firm ubezpieczeniowych, że 

kwoty za ubezpieczenia ule-
gną podwyższeniu, nawet w 
niektórych przypadkach do 
100%.

Uruchomienia „zielo-
nych szlaków” także dla 
niezbędnych środków pro-
dukcji, takich jak nawozy i 
środki ochrony roślin, w celu 
umożliwienia dalszego i nie-
przerwanego dostarczania 
kluczowych towarów konsu-
mentom.

- Musimy pamiętać, że 
nasza branża nie powinna 
być w pomocy postrzegana 
przez pryzmat obrotów, a 
ilości sprzedaży. U nas w jed-
nym roku surowiec jest w ce-
nie 50 groszy, a w drugim po 
2 zł, co w żaden sposób nie 
przekłada się na marżowość 
– podkreśla Jacek Skoneczny, 
wiceprezes Stowarzenia Unia 
Owocowa.

Jako członkowie grup 
producenckich mamy pew-
ność, że w tym trudnym 
czasie zapewnienie i zabez-
pieczenie stałych dostaw żyw-
ności jest szczególnie ważne 
dla prawidłowego funkcjo-
nowania państwa. Wiemy 
jednak, że kryzys i rosnące 
koszty związane z pandemią 
koronawirusa mają destruk-
cyjny wpływ na naszą branżę. 
Apelujemy o wprowadzenie 
zarządzania kryzysowego, 
dialog i współpracę, by zapo-
biec stratom i zapewnić nam 
rentowne funkcjonowanie, 
które w chwili obecnej jest 
zagrożone.

UNIA OWOCOWA jest 
obecnie największym w Polsce 
Stowarzyszeniem działającym 
na rzecz wspierania krajowych 
producentów i dystrybutorów 
owoców i warzyw. Swoją dzia-
łalność opiera na społecznym 
zaangażowaniu członków i 
nieustannie podejmuje działa-
nia, służące poprawie warun-
ków w eksporcie. Przyczynia 
się również do umacniania 
pozycji polskich eksporterów 
na rynkach zagranicznych 
oraz prowadzi liczne działa-
nia promujące wysoką jakość i 
niepowtarzalny smak polskiej 
żywności.



Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl



Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl

Termomodernizacja, remonty 
instalacji elektrycznej i   dachów 
budynków szkół, wnioski o ze-
wnętrzne dofinansowania remon-
tów boisk szkolnych i sal gimna-
stycznych  to zaledwie część wielu 
inwestycji oświatowych - od kilku 
do kilkuset tysięcy złotych każda 
- prowadzonych i planowanych w  
placówkach prowadzonych przez 
Powiat Grójecki. 

Remonty   i modernizacje w 
czasie pandemii koronawiru-
sa toczą się pełną parą. Wiele z 
nich może zostać ukończonych 
szybciej niż zakładano, gdyż w 
szkołach nie ma teraz uczniów. 
Wprowadzenie na terenie kraju 
stanu epidemii oraz zamknięcie 
szkół nie odbiło się negatywnie 
na realizowanych w powiecie 
inwestycjach. Starostwo Powia-
towe jest w stałym kontakcie z 
wykonawcami i na bieżąco mo-
nitoruje przebieg inwestycji.

Zarząd Powiatu dokłada 

Inwestycje w oświacie

wszelkich starań aby placówki 
prowadzone przez Powiat były 
bezpieczne, przyjazne i dobrze 
wyposażone dla uczniów. W 
miarę   możliwości finansowych  
w   każdej placówce prowadzone 
są prace, remontowe i moderni-
zacyjne. 

W Liceum Ogólnokształcą-
cym w Grójcu w najbliższym cza-
sie zostanie wykonane uszczel-
nienie pokrycia dachu przy 
kominach na głównym budynku 
szkoły. W trakcie opracowania 
jest również  dokumentacja tech-
niczna dotycząca remontu in-
stalacji elektrycznej w budynku 
szkoły.   Remont instalacji zosta-
nie przeprowadzony w wakacje.

W Zespole Szkół im. Armii 
Krajowej Obwodu Głusze- Gro-
jec zostanie przeprowadzony  re-
mont pokrycia dachowego szko-
ły.   Ponadto został złożony   do 
Ministra Sportu o dofinansowa-
nie remontu sali gimnastycznej z 
zapleczem. 

W Zespole Szkół w Jasień-
cu,   w trakcie opracowania   jest 
audyt energetyczny  i dokumen-
tacja techniczna niezbędna do 
złożenia wniosku aplikacyjnego 
do działania 4.2 Efektywność 
energetyczna - Termomoderni-
zacja budynków użyteczności 
publicznej w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 
prowadzonego przez Mazowiec-
ką Jednostkę Wdrażania Progra-
mów Unijnych, która podlega 
Marszałkowi Województwa Ma-
zowieckiego. Aplikacja dotyczy 
dofinansowania inwestycji   ter-
momodernizacji budynku szkoły 
i przynależących do niej warszta-
tów. 

W ostatnim czasie w Zespole 
Szkół w Warce  został wymienio-
ny piec CO, podłoga w korytarzu 
na parterze oraz został przepro-
wadzony remont 4 pomieszczeń : 
sali komputerowej, sali lekcyjnej   
oraz biblioteki z  czytelnią. Dzię-
ki współpracy i wspólnego za-
angażowania Zarządu Powiatu, 
Dyrekcji oraz Rady Rodziców w  
inwestycje na terenie szkoły, zły 
stan budynku małymi krokami 
będzie się poprawiał. Przygoto-
wywany jest również koszto-
rys i przedmiar robót remontu 
dachu,   a także złożony został 
wniosek do Ministerstwa Sportu 
na dofinansowanie  remontu sali 
gimnastycznej. Jest to jest jedna 
z trzech sal gimnastycznych w 
szkołach, których organem pro-
wadzącym jest powiat Grójecki 
(pozostałe to sale gimnastyczne 

w ZS w Grójcu oraz w CKZiU 
w Nowej Wsi), które aplikują do 
dofinansowania. Program Spor-
towa Polska 2020 jest to program 
rozwoju lokalnej infrastruktu-
ry sportowej (w którym można 
otrzymać dofinansowanie w wy-
sokości 33% wartości inwesty-
cji). – Łączny koszt modernizacji 
trzech sal gimnastycznych na te-
renie naszego powiatu to ponad 
1 mln złotych. 

W Liceum Ogólnokształcą-
cym w   Warce odbyło się spo-
tkanie przedstawicieli Powiatu 
Grójeckiego, Gminy Warka oraz   
Dyrektora Centrum Sportu i 
Rekreacji w   Warce (od których 
wynajmowane są pomieszczenia 
mieszczące wareckie liceum) z 
Dyrektor liceum  w sprawie prze-
prowadzenia remontu łazienek 
w LO. W porozumieniu między 
jednostkami zostaną wyremon-
towane 4 łazienki uczniowskie i 
1 nauczycielska.

W ostatnim czasie do szko-
ły trafiło   również 16 laptopów, 
które szkoła wygrała w kon-
kursie Ministerstwa Cyfryzacji   
#OSEWyzwanie.   Konkurs był 
realizowany w ramach progra-
mu Ogólnopolskiej Sieci Edu-
kacyjnej (OSE), miał on na celu 
podnoszenie kompetencji cyfro-
wych uczniów i nauczycieli oraz 
umożliwienie szkołom dostępu 
do bezpiecznego, szerokopasmo-
wego internetu.

Szkoła wraz z CeSIRem przy-
mierzają się również do zago-
spodarowania patio w budynku 
Centrum z przeznaczeniem na 

miejsce rekreacyjne dla 
uczniów. W tym celu szkoła 
zamierza złożyć wniosek o 
dofinansowanie do progra-
mu „Działaj lokalnie”  

Dla Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Usta-
wicznego w Nowej Wsi 
Zarząd przeznaczył środki 
na remont  pokrycia dacho-
wego na pomieszczeniu do 
przechowywaniu sprzętu 
rolniczego. Złożony został 
również wniosek o przy-
znanie pomocy finansowej 
z budżetu Województwa 
Mazowieckiego w ramach „ 
Mazowieckiego Instrumen-
tu Wsparcia Infrastruktury 
Sportowej MAZOWSZE 
2020.   Otrzymana   pomoc 
finansowa zostanie prze-
znaczona na modernizację 
przyszkolnego boiska tra-
wiastego. Złożono też wnio-
sek do Ministerstwa Sportu 
na dofinansowanie remon-
tu Sali gimnastycznej. W 
ostatnim czasie komplekso-
wo wyremontowane zosta-
ły 3 pokoje w bursie oraz 
opracowano dokumentację 
wyburzenia starej   kotłow-
ni węglowej. Ze środków 
Rady Rodziców wykonano 
generalny remont 3 sal lek-
cyjnych. Do CKZiU trafi-
ło   również 16 laptopów z 
konkursu   #OSEWyzwanie, 
które uatrakcyjnią ofertę 
edukacyjną szkoły 

Wychodząc naprzeciw zgła-
szanym przez sadowników 
problemom, w związku z obo-
wiązkiem przeprowadzania za-
trudnianym przez rolników cu-
dzoziemcom badań na obecność 
koronawirusa informujemy, że 
Starosta Grójecki wskazał miej-
sce i rozpoczęto przygotowania 
terenu pod Mobilny Punkt Pobo-
ru Wymazów.

Punkt jest tworzony we 
współpracy Zarządu Powiatu 
Grójeckiego z żołnierzami 6. 
Mazowieckiej Brygady Obrony 
Terytorialnej im Rotm. Witolda 

Informacja dla osób zatrudniających cudzoziemców w ramach pracy pomocnika rolnika
Pileckiego.

Punkt będzie przeznaczony 
dla zagranicznych pracowników 
sezonowych, którzy przybyli do 
Polski po 18 maja 2020 roku i 
zostali zarejestrowani przez pra-
codawcę w KRUS-ie.

Mobilny Punkt Poboru Wy-
mazów został zlokalizowany na 
terenie należącym do powiatu 
grójeckiego - boisko przy Ze-
spole Szkół im Armii Krajowej 
Obwodu Głuszec Grójec przy ul. 
ul. Piotra Skargi 12 .

Powiat grójecki zapewnił 

utwardzenie terenu destruktem, 
nowe oświetlenie LED, dopro-
wadzenie energii elektrycznej 
oraz oznakowanie terenu. Na-
mioty oraz obsługę zapewnia 
WOT.

Wymazy będą pobierane od 
osób bezpośrednio z samocho-
dów, którymi przyjadą pracow-
nicy sezonowi.

Osoby, które będą poddawa-
ne badaniu muszą mieć przy so-
bie paszport.

Punkt będzie czynny od dnia 
28 maja 2020 w godzinach 9.00-
18.00.
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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%, rekla-
ma na 1/2 strony - 10% OGŁOSZENIA DROBNE - 25 zł 
netto.

ZAMÓW REKLAMĘ:  
reklama@nowedni.pl, 

tel. 504 198 135,     510 005 664

Panie z KGW Rembowianki włą-
czyły się do wspólnego szycia maseczek 
ochronnych dla potrzebujących. Zosta-
ły one nieodpłatnie przekazane miesz-
kańcom Rębowoli, a także Wójtowi 
Gminy i pracownikom Domu Pomocy 
Społecznej w Tomczycach i Lesznowoli. 
Podczas wieczorów w swoich domach 
panie uszyły ich ponad 600 sztuk. 

- Materiał na ich uszycie podaro-
wała nam jedna z koleżanek pani Ha-
lina Czapska, która włączyła się także 
w ich szycie, resztę dodałam ze swoich 
zapasów podkreśla Marzena Gniadzik, 
koordynatorka akcji. Do nich dokupi-
łyśmy gumkę i podzieliłyśmy się pracą. 

- Część koleżanek zajęła się kro-
jeniem materiałów, inne, które miały 
maszyny zajęły się ich zszywaniem, 
dodała prezes Stanisława Sokołowska. 

- Maseczki trafią do potrzebują-
cych, mówił Wójt Władysław Piąt-
kowski podczas spotkania z Kołem 

Zakończył się pierwszy etap 
prace związanych z rekompozy-
cją parku w Oczesałach, wyko-
nywane na podstawie operatów 
technicznych i niezbędnych ze-
zwoleń. Komisja, w składzie któ-
rej znaleźli się m.in. radni Ewa 
Łubińska (przewodnicząca ko-
misji edukacji) i Grzegorz Janota 
(przewodniczący komisji rolnic-
twa) oraz pracownicy Urzędu 
Gminy: Sławomir Musiałowski, 
Władysława Czarnecka i Arka-
diusz Sołtysiak oceniała zakres 
wykonanych prac. 

 
Park podworski w Oczesałach 
jest wpisany do rejestru zabyt-
ków od 1985 roku. Prowadzone 
na terenie dziewięciohektaro-
wego parku prace w kolejnych 
latach mają przywrócić mu hi-
storyczny wygląd. Prace wyko-
nawcy są były przeprowadzone 
pod nadzorem konserwatora i w 

Akcja szycia maseczek w Rębowoli

Gospodyń. 
 

Dziękujemy za tą cenną inicjatywę: Ha-
linie Czapskiej, Stanisławie Kwieciń-
skiej, Alinie Sokołowskiej, Marzenie 
Gniadzik, Renacie Balcerowicz, Iwo-
nie Snopek, które były odpowiedzial-

ne za szycie oraz Ewelinie Czerwiń-
skiej, Anecie Stankiewicz i Agnieszce 
Salamon za krojenie materiału.  

Urząd Gminy Belsk Duży
Emilia Tomasiak

Porządkowany zabytkowy 
park w Oczesałach

zakresie ochrony miejsc lęgowych pta-
ków i w zakresie wycinki roślinności i 
drzew. Wykonawca firma DrewnoRad 
usunął młodszy i starszy podszytu oraz 
drzewa kolidujące ze starodrzewem i 
zabezpieczył drzewa przed bobrami. 
 
Jest to początek procesu przywró-
cenia historycznego układu ziele-
ni i alejek oraz stawów. Kolejnym 
etapem będzie renowacja stawów 
parkowych i cieków wodnych. 
 
- Postęp prac rewitalizacyjnych będzie 
zależny od możliwości pozyskania 
środków finansowych spoza budże-
tu gminy, podkreśla Wójt Władysław 
Piątkowski. Najbliższe lata odpowie-
dzą, czy uda się odtworzyć historyczny 
wygląd parku i stworzyć miejsce atrak-
cyjne dla mieszkańców i turystów.  
 

Urząd Gminy Belsk Duży
E. Tomasiak

Bezpieczeństwo Seniorów 
– oszustwo metodą na „koronawirusa”

Oszuści wykorzystując stan 
epidemii, stosują różne sposoby, 
aby wyłudzić pieniądze. Panująca 
sytuacja pokazuje, że nie ustają w 
swoich działaniach. Wciąż wymy-
ślają różne historie, aby pozbawić 
Seniorów dorobku całego życia, 
bazując na ich naiwności, zaufaniu 
oraz „dobrym sercu”.

Policja apeluje o rozwagę i 
ostrożność:

Uważajmy na osoby, które wy-
korzystując epidemię koronawiru-
sa, oferują do sprzedaży „cudowne 
specyfiki”, które mają mieć właści-
wości zwalczające wirusa.

Przestrzegamy: żadnych tali-
zmanów, amuletów czy też środ-
ków posiadających składniki 
uzdrawiające nie ma! Pojawia się 
mnóstwo ofert w Internecie, jak 
również oszuści podszywają się 
pod organizacje lub instytucje, 
które walczą z rozprzestrzenia-
niem się COVID-19. Nie klikajmy 
w podejrzane linki.

Pamiętajmy - nieuczciwy 
sprzedawca może podszywać się 
pod Służby Sanitarne i Minister-
stwo Zdrowia oferując w sprzeda-
ży różnego rodzaju produkty. Jeśli 
chcemy wiedzieć jak się leczyć 
lub zapobiegać zarażeniu, korzy-
stajmy tylko z oficjalnych źródeł, 
np. strony Ministerstwa Zdrowia, 
Głównego Inspektoratu Sanitar-
nego czy gov.pl/koronawirus.   Nie 
wpuszczajmy do swoich domów 
osób nieznanych. Sprawdzajmy 
wszystkie oferty – zwłaszcza te po-

chodzące z niewiadomego źródła. 
O każdym podejrzanym przypad-
ku informujmy Policję.

Bądźmy czujni, oszustwo to że-
rowanie na ludzkim nieszczęściu, 
zwłaszcza w sytuacji panującej epi-
demii, kiedy ludzie są zagrożeni. W 
tym wypadku jest to czyn zagrożo-
ny karą pozbawienia wolności do 
lat pięciu. Nie zapomnijmy, że re-
sort zdrowia w dalszym ciągu pro-
wadzi ścisły nadzór nad osobami 
objętymi kwarantanną domową. 
W ramach tego policjanci weryfi-
kują, czy osoby takie znajdują się w 
miejscu kwarantanny bądź czy nie 
potrzebują pomocy. Sprawdzenie 
odbywa się w miarę możliwości 
w pobliżu miejsca kwarantanny, 
głównie telefonicznie, z odległości 
umożliwiającej potwierdzenie po-
bytu osoby w wyznaczonym miej-
scu. Policjanci nawiązują kontakt 
wzrokowy oraz przeprowadzają 
rozmowę z osobą przebywającą na 

kwarantannie. Następnie zebrane 
informacje przekazują do odpo-
wiednich służb.

Apelujemy o rozsądek i zacho-
wanie szczególnej ostrożności. Za-
pamiętaj!!!:

Nie korzystaj z tzw. „okazji”, 
ponieważ w większości to próby 
wyłudzenia pieniędzy.

Nie kupuj z nieznanych źródeł, 
w szczególności przez internet, 
asortymentu mającego rzekomo 
nas chronić przez wirusem.

Testy na koronawirusa powin-
ny być wykonywane przez certyfi-
kowane laboratoria.

Listę akredytowanych placó-
wek znajdziesz na stronie Mini-
sterstwo Zdrowia, www.gov.pl/
web/zdrowie/lista-laboratoriow-
-covid

We wszystkich podejrzanych 
lub wątpliwych sytuacjach skon-
taktuj się z nami, dzwoniąc pod 
numer alarmowy 112.
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Czy wiesz już, jak wykonać test u pracownika sezonowego? 
Główny Inspektorat Sanitarny opubli-

kował wytyczne dla producentów rolnych 
zatrudniających cudzoziemców przy pra-
cach sezonowych w związku z rozprzestrze-
nianiem się wirusa SARS COV-2 (Warszawa, 
25.05.2020 r. – aktualizacja). Zamieszczamy 
je dla wszystkich zainteresowanych.

Podstawowym celem wdrażanych pro-
cedur jest:

Zapewnienie bezpieczeństwa pracow-
nikom sezonowym i gospodarzom przeby-
wającym na terenie gospodarstwa.

    Umożliwienie pracownikom zza 
granicy warunków do odbycia 14-dniowej 
kwarantanny w warunkach gospodarstwa, 
z możliwością bezpiecznego wykonywania 
pracy i pobytu.

Zmniejszenie liczby kontaktów na te-
renie gospodarstwa, celem umożliwienia 
sprawnej identyfikacji osób z najbliższego 
kontaktu z osobami, które będą wykazywać 
objawy wskazujące na zakażenie.

Utrzymanie płynnej pracy w gospo-
darstwie z zachowaniem warunków bezpie-
czeństwa epidemiologicznego.

W związku z powyższym przez okres 
obowiązywania na terenie Polski stanu epi-
demii zalecane jest stosowanie następują-
cych rekomendacji:

A. Procedury zapobiegawcze: zapew-
nienie transportu i warunków kwarantan-
ny.

B. Procedury ograniczające rozpo-
wszechnienie się wirusa.

C. Procedury w przypadku podejrze-
nia zakażenia koronawirusem u jednego z 
pracowników.

W każdym z powyższych punktów 
wskazane zostały rekomendowane proce-
dury. Uwzględniając konieczność zacho-
wania ciągłości produkcji zasadne jest, aby 
poszczególne elementy procedur zostały 
wdrożone jak najszybciej, przy czym obiek-
tywny brak możliwości natychmiastowego 
wdrożenia części procedur nie powinien 
wstrzymywać wdrożenia pozostałych ich 
części.

REKOMENDACJE
A. Procedury zapobiegawcze: zapew-

nienie transportu i warunków kwarantan-
ny.

Po przekroczeniu granicy RP przez cu-
dzoziemca dokonuje się, obok rutynowych 
działań służb, obowiązkowego pomiaru 
temperatury ciała oraz wpisu wszystkich 
osób przekraczających granicę, oprócz 
kierowcy, do sytemu EWP celem objęcia 
14-dniową kwarantanną.

Pracownicy otrzymują informację pi-
semną nt. ich obowiązków, zasad kwaran-
tanny, postępowania w przypadku zacho-
rowania (w języku polskim i ojczystym), co 
zapewnia pracodawca.

Przewóz pracownika sezonowego do 
konkretnego gospodarstwa rolnego odby-
wa się transportem zorganizowanym (np. 
bus) lub transportem zapewnionym przez 
rolnika – transport indywidualny poprzez 
osobisty odbiór przy czym każda z osób 
przed wejściem do pojazdu myje i dezyn-
fekuje ręce oraz zakłada osłonę na nos i 
usta do czasu dotarcia na miejsce docelowe; 
rekomenduje się, aby strefa kierowcy była 
oddzielona od strefy pasażera przesłoną. 
Kierowca jest obowiązany do stosowania 
się do aktualnych zasad wynikających z 
obowiązujących przepisów prawa.

Czas przejazdu pracownika sezono-
wego od momentu przekroczenia grani-
cy RP do docelowego gospodarstwa nie 
może przekroczyć 24 h. W czasie przerw 
w trakcie przejazdu – korzystania np. z 
toalety – konieczna jest osłona ust i nosa, 

rękawiczki lub dezynfekcja rąk przed i po 
czynnościach higienicznych.

    Po przyjeździe do miejsca docelo-
wego pracodawca zatrudniający zobowią-
zany jest do zgłoszenia PPIS właściwemu 
ze względu na miejsce lokalizacji gospodar-
stwa faktycznej listy osób zatrudnionych w 
gospodarstwie zobowiązanych do odbywa-
nia w nim obowiązkowej kwarantanny.

    Pracownik sezonowy odbywa 
14-dniową kwarantannę na terenie gospo-
darstwa (siedlisko gospodarstwa wraz z 
działkami do niego należącymi).

    Po przybyciu na teren gospodarstwa 
docelowego wymagane jest wykonanie 
wymazu do testu PCR, celem wykluczenia 
zakażenia Test obecnie można wykonać u 
ubezpieczonego w KRUS pracownika sezo-
nowego w systemie Drive Thru – Państwo-
wy Powiatowy Inspektor Sanitarny poin-
formuje na wniosek rolnika/plantatora o 
najbliższej lokalizacji Drive Thru.(Instruk-
cja wykonania testu – w załączniku). Każdy 
dodatni przypadek powinien jak najszyb-
ciej opuścić gospodarstwo i zostać odizo-
lowany w ramach izolacji instytucjonalnej.

    Podczas pierwszych 14-dni pobytu w 
gospodarstwie, podczas których pracownik 
jest objęty obowiązkiem odbywania kwa-
rantanny, ma możliwość świadczenia pracy 
z zastrzeżeniem, że obowiązuje całkowity 
zakaz opuszczania gospodarstwa w okre-
sie odbywania kwarantanny, ogranicza się 
kontakt także do niezbędnego minimum z 
osobami zamieszkującymi dane gospodar-
stwo.

W czasie odbywania kwarantanny Po-
licja sprawuje dozór nad osobami obowią-
zanymi do jej odbycia; złamanie obowiązku 
grozi karą w wysokości do 30 tys. zł (ok. 7 
100 USD, 6 600 EUR, 190 840 UAH).

Jest możliwość, aby najwcześniej w 7 
dniu kwarantanny pobrać pracownikowi 
wymaz do badania PCR, a po otrzymaniu 
wyniku ujemnego zwolnić go z odbywa-
nia dalszej części kwarantanny. Koszt te-
stu pokrywa rolnik, u którego docelowo 
zatrudniony jest pracownik sezonowy. W 
przypadku otrzymania wyniku dodatniego 
sposób postępowania określa dalsza cześć 
wytycznych.

Należy zapewnić osobom kwarantan-
nowanym odpowiednie warunki zakwa-
terowania z pełnym węzłem sanitarnym i 
wydzielonymi pomieszczeniami do pobytu. 
W przypadku dużej liczby pracowników w 
gospodarstwie należy wydzielić oddzielne 
kwatery (oddzielne wejścia) dla niewiel-
kich grup osób – do max 10 pracowników, 
i tak zorganizować ich pobyt, aby w okresie 
odbywania kwarantanny grupy nie stykały 
się ze sobą zarówno w pracy, jak i poza nią 
w pomieszczeniach socjalnych, podczas 
transportu na pole/miejsce wykonywania 
pracy, na podwórku, itp., Takie postępowa-
nie pozwoli, aby w przypadku wystąpienia 
zakażenia u jednego z pracowników „wy-
eliminowane zostały” tylko osoby z danej 
grupy (10 pracowników), a nie wszyscy 
pracownicy będący w kwarantannie.

    Zaleca się, aby pracownicy sezonowi 
w trakcie kwarantanny, którzy prowadzą 
zbiór owoców miękkich (maliny, truskaw-
ki, jagody etc) i warzyw zielonych jedzo-
nych na surowo (sałata, rukola, szpinak etc) 
oraz pracujący przy obróbce (np. obieranie, 
krojenie owoców, porcjowanie etc) żywno-
ści przeznaczonej do bezpośredniego spo-
życia stosowali zarówno osłonę ust i nosa 
jak również rękawiczki jednorazowe, któ-
re muszą być często zmieniane. Wszelkie 
objawy choroby zakaźnej, w tym ze strony 
układu pokarmowego, powodują odsunię-
cie pracownika od wszelkich prac związa-
nych z żywnością.

    Należy zapewnić systematyczne wie-

trzenie wszystkich pomieszczeń, w których 
przebywają ludzie.

Wyłączyć z użytkowania pomieszcze-
nia, w których mogą tworzyć się skupiska 
ludzi takie jak wspólne sale telewizyjne, 
stołówki.

Podczas pobytu pracownik sezonowy 
w gospodarstwie musi mieć zapewniony 
bieżący dostęp do wody, mydła, środków 
do dezynfekcji rąk, papieru higienicznego 
jednorazowego (chusteczki higieniczne, 
ręcznik papierowy), kosze na odpady wy-
łożone jednorazowymi workami itp. po to, 
aby zapewnić mu możliwość zachowania 
wymagań higienicznych (właściwa higiena 
rąk, stosowanie odpowiednich środków do 
dezynfekcji, higiena podczas kaszlu, kicha-
nia).

Zatrudniający rolnik powinien mieć li-
stę telefonów do każdej z osób, a także prze-
kazać pracownikom najważniejsze numery 
telefonów (pogotowie, powiatowa stacja sa-
nitarna-epidemiologiczna, infolinia NFZ).

B. Procedury ograniczające rozpo-
wszechnienie się wirusa.

Gospodarstwo zapewnia zatrudnio-
nym cudzoziemcom środki ochrony oso-
bistej, w tym maseczki/ osłonę ust, nosa 
w zależności od potrzeb i specyfiki pracy, 
rękawiczki ochronne, środki do dezynfekcji 
rąk oraz do mycia i dezynfekcji powierzch-
ni.

Gospodarz wywiesza w miejscach 
zakwaterowania i wykonywania pracy in-
strukcje dot. mycia i dezynfekcji rąk, zdej-
mowania i zakładania rękawiczek, zdej-
mowania i zakładania maseczki (w języku 
polskim i języku ojczystym pracowników).

Gospodarstwo dysponuje termome-
trem (optymalny bezdotykowy pomiar 
temp) – w przypadku innego termometru 
– dezynfekcja obowiązuje po każdym jego 
użyciu. Pomiar temperatury jest wykony-
wany u pracowników przynajmniej 1 raz 
dziennie przez wyznaczoną osobę – opty-
malnie przed rozpoczęciem pracy. Gospo-
darz powinien uzyskać zgodę pracownika 
na pomiar Temperatura powyżej 370C 
kwalifikuje do odsunięcia pracownika od 
świadczenia pracy, pozostania na kwate-
rze i częstszego pomiaru temperatury. Jeśli 
temperatura rośnie – wskazana teleporada.

Pracownicy powinni zostać zapoznani 
z wytycznymi dotyczącymi postępowania 
podczas epidemii takimi jak:

Przed rozpoczęciem pracy, obowiązko-
wo należy umyć ręce wodą z mydłem.

Zachować bezpieczną odległość od 
zewnętrznych rozmówców i współpracow-
ników poza stanowiskiem pracy (na stano-
wisku pracy 1,5 m, poza rekomendowane 
są 2 m).

Regularnie często i dokładnie myć ręce 
wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znaj-
dującą się przy umywalce i dezynfekować 
osuszone dłonie środkiem na bazie alkoho-
lu (min. 60%).

Podczas kaszlu i kichania zakryć usta 
i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak 
najszybciej wyrzucić chusteczkę do worka/
kosza i umyć ręce.

Starać się nie dotykać dłońmi okolic 
twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

Dołożyć wszelkich starań, aby stanowi-
ska pracy były czyste i higieniczne, szcze-
gólnie po zakończonym dniu pracy (jeśli 
nie jest to pole).

Należy dbać o higienę w miejscu za-
kwaterowania; mycie i dezynfekcja toa-
let – przynajmniej 3 razy dziennie leży po 
stronie pracowników. Środki do mycia i 
dezynfekcji zapewnia gospodarz, który 
nadzoruje procesy higieniczne.

        Gospodarz zapewnia pranie odzie-
ży, pościeli itp.; pranie powinno odbywać 
się w temperaturze, co najmniej 60 0 C z 

dodatkiem detergentu.
Gospodarz zapewnia regularne (kilka 

razy w ciągu dnia) czyszczenie powierzchni 
wspólnych, z którymi stykają się pracowni-
cy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, 
blaty, oparcia krzeseł.

Należy unikać powitania poprzez po-
dawanie ręki.

Zaleca się, aby praca w gospodarstwie 
odbywała się w niewielkich grupach (za-
lecane tak jak przy podziale na kwatery), 
z zachowaniem co najmniej 1,5 metrowej 
odległości między pracownikami lub praca 
w maseczkach.

Zaleca się wprowadzenie różnych go-
dzin przerw, zmniejszenie liczby pracow-
ników korzystających ze wspólnych obsza-
rów w danym czasie (np. przez rozłożenie 
przerw na posiłki).

Pomiędzy wymianą grup należy za-
chować odstęp czasowy umożliwiający 
przewietrzenie pomieszczenia pracy (jeśli 
odbywa się ona w pomieszczeniu), ewentu-
alnie przeprowadzenie czynności porząd-
kowych, w tym dezynfekcji powierzchni 
narażonych na częste dotykanie, w zależ-
ności od rodzaju pomieszczenia i specyfiki 
pracy.

Posiłki powinny być pracownikom do-
starczane w pojemnikach zbiorczych, aby 
mogli rozdzielić dania w poszczególnych 
grupach, lub w naczyniach jednorazowych. 
Jeśli stosowane są naczynia i sztućce wielo-
razowego użytku, powinny być myte w bie-
żącej wodzie z użyciem detergentu w tem-
peraturze. powyżej 600 C, a o ile to możliwe 
– wyparzanie. Dopuszcza się, aby pracow-
nicy posiadali swoje naczynia i sztućce, do 
użytki wyłącznie indywidualnego.

Przy pracach na polu, jak również in-
nych pracach rolniczych np. sortowanie, 
obieranie, krojenie stanowiska pracy po-
szczególnych osób muszą być oddalone 
od siebie o co najmniej 1,5 metra. Jeśli nie 
można zapewnić takiej odległości  to pra-
cownicy powinni stosować środki ochrony 
osobistej związanej ze zwalczaniem epide-
mii, a więc przede wszystkim

Rekomenduje się wyznaczenie w go-
spodarstwie osób/ osoby do kontaktu z 
pracownikami sezonowymi, które będą 
odpowiedzialne m.in. za transport na pole 
i dostarczanie żywności oraz realizację 
najpilniejszych potrzeb życiowych pracow-
ników. Osoby te mają ściśle przestrzegać 
zasad higieny i reżimu sanitarnego (w tym: 
osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe 
lub dezynfekcja rąk, zachowanie odległości 
od innych osób min. 2 m, mycie rąk).

Rekomenduje się wyznaczenie w go-
spodarstwie osób/ osoby do kontaktu ze-
wnętrznego – osoba nie może mieć kontak-
tu z pracownikami sezonowymi i innymi, 
przebywającymi w kwarantannie. Osoby 
te mogą kontaktować się z otoczeniem go-
spodarstwa w tym dostarczać płody rolne 
do skupu, realizować zakupy itp., pod wa-
runkiem, że nie występują u nich objawy 
wskazujące na chorobę zakaźną.

W przypadku, gdy w gospodarstwie 
wystąpi przypadek zachorowania, gospo-
darstwo kontynuuje swoją produkcję, z 
wyłączeniem tej części w której wystąpiło 
zdarzenie.

C. Procedury w przypadku podejrze-
nia lub stwierdzenia zakażenia koronawi-
rusem u pracownika.

Każdy dodatni przypadek, potwier-
dzony badaniami, powinien jak najszybciej 
opuścić gospodarstwo i zostać odizolowany 
w ramach izolacji instytucjonalnej.

Pracownicy powinni zostać poinstru-
owani, że w przypadku wystąpienia niepo-
kojących objawów zabronione jest świad-
czenie pracy. Powinni pozostać w miejscu 
zakwaterowania i skontaktować się telefo-

nicznie ze wskazaną osobą.
    Osoba wyznaczona w go-

spodarstwie do kontaktu z kwaran-
tannowanymi pracownikami po-
wiadamia gospodarza/ pracodawcę 
i kontaktuje się z powiatową stacją 
sanitarno-epidemiologiczną w celu 
ustalenia postępowania. W razie po-
garszania się stanu zdrowia pracow-
nika z nr 999 lub 112.

    Zaleca się bieżące śledzenie 
informacji Głównego Inspektora 
Sanitarnego i Ministra Zdrowia, do-
stępnych na stronach  gis.gov.pl  lub 
https://www.gov.pl/web/koronawi-
rus/, a także obowiązujących przepi-
sów prawa.

    W przypadku wystąpienia u 
pracownika wykonującego swoje 
zadania na stanowisku pracy nie-
pokojących objawów sugerujących 
zakażenie koronawirusem należy 
niezwłocznie odsunąć go od pracy 
i przewieść transportem indywidu-
alnym do miejsca zakwaterowania. 
Osoba powinna mieć osłonięte usta 
i nos. Należy powiadomić właściwą 
miejscowo powiatową stację sani-
tarno-epidemiologiczną i stosować 
się ściśle do wydawanych instrukcji 
i poleceń oraz postępować jak w pkt. 
C.3.

Pracownik powinien oczekiwać 
na transport medyczny w wyznaczo-
nym pomieszczeniu,    w którym jest 
możliwe czasowe odizolowanie go 
od innych osób.

Zaleca się ustalenie obszaru w 
obiekcie, w którym poruszał się i 
przebywał pracownik, przeprowa-
dzenie rutynowego sprzątania tego 
obszaru, zgodnie z obowiązującymi 
procedurami oraz zdezynfekowanie 
powierzchni dotykowych (klamki, 
poręcze, uchwyty itp.).

Rekomenduje się stosowanie 
się do zaleceń państwowego powia-
towego inspektora sanitarnego przy 
ustalaniu, czy należy wdrożyć dodat-
kowe procedury, w tym w stosunku 
do innych osób, biorąc pod uwagę 
zaistniały przypadek.

Załącznik – Instrukcja wykona-
nia testu

Pobieranie wymazów „z sa-
mochodu” u osób z kwarantanny w  
„drive – thru”.

Aby umożliwić cudzoziemcom, 
osobom kwarantannowanym bę-
dących pracownikami sezonowymi 
badanie – (wymaz z noso-gardła) w 
kierunku potwierdzenia lub wyklu-
czenia zakażenia Covid-19, propo-
nuje się indywidualny przyjazd do 
punktu pobrania tzw.  drive – thru, 
po wcześniejszym uzgodnieniu ter-
minu.

Minister Zdrowia dopuścił 
możliwość wykonania w/w badania 
u ubezpieczonego w KRUS pracow-
nika sezonowego bez ponoszenia 
kosztu badania przez zatrudniające-
go go rolnika/plantatora.

Warunkiem takiego przyjazdu 
jest:

Samodzielna podróż własnym 
środkiem transportu lub udostęp-
nionym przez rolnika- plantatora.

Dopuszczalna jest podróż łącz-
na więcej niż 1 osoby, pod warun-
kiem, że osoby te przebywają razem 
w kwarantannie.

Osoby opuszczające czasowo 
miejsce kwarantanny – udające się 
na badania bezwzględnie muszą:

być ubrane w maseczkę zakry-
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Do sprzedania bezawaryj-
ne auto z bardzo dobrym 
silnikiem nie wymagające 
wkładu finansowego. Auto 

garażowane.
Toyota Avensis. Rok 2008. 

Przebieg 266 000 km. Die-
sel. Kombi. Pojemność skokowa

2 000 cm3. Moc 126 KM.
Tel. 796 164 825. 

Cena: 19 800 PLN. Do negocjacji

wającą usta i nos,
 mieć założone rękawiczki jed-

norazowe,
muszą unikać kontaktu bezpo-

średniego z innymi osobami.

Lista osób udających się do 
badań przekazywana jest Państwo-
wemu Powiatowemu Inspektorowi 
Sanitarnemu oraz Policji w celu 
usprawiedliwienia opuszczenia 
miejsca kwarantanny (osoby te nie 
mogą być karane za opuszczenie 
miejsca odbywania kwarantanny).

Kwarantannowany o którym 
mowa powyżej poddaje się badaniu 
po przybyciu  do gospodarstwa.

W ustalonym z Drive- thru ter-
minie podjeżdża samochodem pod 
wskazany punkt pobrań.

Nie wysiada z samochodu, je-
dynie otwiera szybę pojazdu.

Stosuje się do zaleceń próbko-
biorcy.

Legitymuje swoją tożsamość 
(potrzeba posiadania paszportu lub 
innego dowodu tożsamości).

Udziela krótkiego wywiadu 
medycznego.

Przeszkolony pracownik pobie-
ra wymazy bez opuszczania przez 
badanego (Jeżeli niemożliwe jest 
bezpośrednie pobranie wymazu w 
kabinie samochodu dopuszcza się 
pobranie materiału we wskazanym 
przez personel miejscu, z zacho-
waniem rygoru używania przez 
badanego po opuszczeniu pojazdu 
osłony nosa i ust oraz rękawiczek 
w drodze do wyznaczonego punktu 
poboru).

Po pobraniu wymazu kwaran-
tannowany odjeżdża wracając bez-
pośrednio do miejsca odbywania 
kwarantanny kontynuując ją do 14 
dnia oczekując na wynik.

Przeszkoleni pracownicy punk-
tu Drive Thru

opisują probówki z wymazami, 
pakują zgodnie z zasadami pobrania 
i przesyłania materiału biologiczne-
go,

przekazują zapakowane próbki 
do wyznaczonego przez koordyna-
tora laboratorium, za pośrednic-
twem dedykowanego środka trans-
portu,

laboratorium przekazuje wy-
niki badań do wskazanego przez 
rolnika- plantatora, właściwego ze 
względu na lokalizację gospodar-
stwa Państwowego Powiatowego In-
spektora Sanitarnego na jego adres 
mailowy,

Państwowy Powiatowy Inspek-
tor Sanitarny informuje badane 
osoby o wyniku badania poprzez 
przyjętą formę np. SMS, widomość 
mailową, pisemną etc.

źródło:
e-sadownictwo.pl NADZORY BUDOWLANE

Inspektor 
nadzoru 
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GMINA
BŁĘDÓW

Informacja 
o likwidacji 

Stowarzyszenia 
Obywatelskiego 

w Wilkowie

Ogłoszenie

Likwidator Stowarzysze-
nia Obywatelskiego „Świado-
ma Przyszłość” w Wilkowie 
informuje, iż na podstawie 
decyzji organów statutowych 
Stowarzyszenia rozpoczęto 
proces likwidacji Fundacji. 
W dniu 13 marca 2020 roku 
Sąd Rejonowy dla Miasta 
Stołecznego Warszawy XIV 
Wydział Gospodarczy wy-
dał postanowienie  sygnatu-
ra sprawy WA.XIV NS-REJ.
KRS/001811/20/603 o otwar-
ciu likwidacji Stowarzyszenia. 
Likwidatorem Stowarzysze-
nia ustanowiono Panią Ma-
riolę Domańską.

W związku z powyższym 
informuję, że wierzytelno-
ści dotyczące likwidowanego 
podmiotu mogą być zgłasza-
ne w terminie jednego mie-
siąca liczonego od dnia publi-
kacji niniejszej informacji, na 
adres: Stowarzyszenie Oby-
watelskie „Świadoma Przy-
szłość” w Wilkowie, Wilków 
Drugi 82, 05-620 Błędów, woj. 
mazowieckie bądź mailowo: 
mariola.domanska@op.pl.

Zgłoszenia wierzytelności 
należy dokonywać na piśmie 
w dwóch egzemplarzach, za-
łączając odpis dokumentów 
uzasadniających roszczenie z 
określeniem kwoty głównej i 
odsetek.

Wilków, dnia 25.05.2020 
rok.

         Likwidator
Mariola Domańska

Nabór wniosków 
o szacowanie strat

Wójt Gminy Błędów informuje, że w związku z wystąpieniem przymrozków 
wiosennych na terenie Gminy Błędów poszkodowani rolnicy  mogą składać wnio-

ski o oszacowanie szkód.
 Przyjmowanie wniosków odbywa się w budynku OSP w Błędowie.

Druki wniosków są dostępne w Urzędzie Gminy, na stronie internetowej 
Urzędu i budynku OSP.
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Inspektor 
nadzoru 

Terytorialsi z Grójca ruszyli z pomocą dzieciom

Żołnierze z 61 batalionu 
lekkiej piechoty w Grójcu 
wsparli Ośrodek Wcze-
snej Interwencji PSONI w 
Warszawie. Dzięki Teryto-
rialsom, dzieci z niepełno-
sprawnością mogą wrócić 
na zajęcia rehabilitacyjne.

Polskie Stowarzyszenie na 
rzecz Osób z Niepełnospraw-
nością Intelektualną zwróciło 
się do Wojsk Obrony Teryto-
rialnej z prośbą o pomoc w 
zorganizowaniu prawidłowej 
działalności terapeutycznej 
placówki w okresie pandemii 
koronawirusa. W Ośrodku 
Wczesnej Interwencji PSONI 
przy ulicy Pilickiej w Warsza-
wie prowadzona jest kom-
pleksowa diagnoza, rehabili-
tacja i terapia najmłodszych 
dzieci z niepełnosprawno-
ściami lub z opóźnionym 
rozwojem zagrażającym nie-
pełnosprawnością z całego 
województwa mazowieckie-
go. Po zmniejszeniu zakresu 
zakazów ośrodek powraca do 
pracy bezpośredniej z dzieć-
mi.

- Uruchamiając dzia-
łalność natknęliśmy się na 
problem, o pomoc w roz-
wiązaniu zwracaliśmy się 
do żołnierzy 6 MBOT. Nie 
mamy w ośrodku odpowied-
nio wielkiego pomieszczenia, 
mogącego służyć za pocze-
kalnię z zachowaniem odpo-
wiednich odległości pomię-
dzy oczekującymi. Mieliśmy 
za to parking i ogród, gdzie 

chcieliśmy na czas wiosenno-letni 
zorganizować tymczasową pocze-
kalnię na zewnątrz, wykorzystując 
do tego namioty – opowiada Pani 
Ilona Dąbrowska z Ośrodka Wcze-
snej Interwencji PSONI.

Sprawa okazała się bardzo 
pilna. Rehabilitacja już się rozpo-
częła, a zajęć z dziećmi w najbliż-
szych dniach będzie już blisko 100 
dziennie. Natychmiast po zaakcep-
towaniu wniosku przez wojewodę, 
a następnie dowódcę 6 MBOT, 
osoba odpowiedzialna z 61 blp w 
Grójcu, nawiązała kontakt z przed-
stawicielem ośrodka i uzgodniła 
wszystkie szczegóły pomocy.

 - Zakres naszego wspar-
cia obejmował przede wszyst-
kim szybką pomoc w stworzeniu 
miejsc, w których rodzicie, będą 
mogli oczekiwać na zakończenie 
rehabilitacji swoich dzieci. Pomoc 
opierała się nie tylko na zadyspo-
nowaniu żołnierzy w rejon działa-
nia, ale również wypożyczeniu na 
dłuższy czas naszego sprzętu. Dziś 
rozstawiliśmy dwa namioty typu 

NS-97 które są wykorzystywane 
podczas niesprzyjających warun-
ków atmosferycznych. Namioty 
do odwołania będą pełniły funkcję 
poczekalni - wyjaśnia porucznik 
Krzysztof Błaszczyk, dowódca 612 
kpl 61 blp w Grójcu, odpowie-
dzialny za działania w rejonie war-
szawskiego Mokotowa.

To nie pierwsza taka pomoc ze 
strony grójeckich Terytorialsów. 8 
maja wojskowy namiot został roz-
stawiony również przy ulicy Ło-
puszańską w Warszawie na prośbę 
Katolickiej Wspólnoty Chleb Ży-
cia.

- To szczególne zadania dla 
nas. Nasz sprzęt daje możliwość w 
powrocie do działalności instytu-
cją, które robią wiele dobrego dla 
społeczności. Nasze credo: Będę 
pomocnym ramieniem i tarczą dla 
lokalnej społeczności w takich sy-
tuacjach nabiera nowego wymiaru 
- podsumowuje major Grzegorz 
Wilczewski, zastępca dowódcy 61 
blp w Grójcu.
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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 lu-
strem. 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 posiada motomover z ładowarką. Do przy-
czepy dołączony jest nowy przedsionek z podłogą (kompozytowy lekki stelaż). 
DMC 1800kg.  Cena: 56 500 PLN. Tel. 796 164 825

W drugim semestrze roku 
szkolnego 2019/2020 w PSP nr 2 
w Grójcu odbył się szkolny kon-
kurs z języka angielskiego dla klas 
trzecich na najlepszy plakat pt. 
„Landscapes in Poland” („Krajo-
brazy w Polsce”). Jury w składzie 
Anna Kazimierska i Mateusz Sre-
brzyński (nauczyciele j. angielskie-
go) oceniło prace pod względem 
poprawności merytorycznej, este-
tyki i samodzielności wykonania. 
Wszyscy uczniowie biorący udział 
w konkursie poradzili sobie bar-
dzo dobrze. Wystawę najlepszych 
prac można było oglądać w szkole 
w lutym i marcu.   

Wyniki konkursu:
I miejsce 
– Lena Kucharska z kl. IIIb
II miejsce 
– Joanna Saskowska z kl. IIIb
III miejsce 
– Oliwia Kołacz z kl. IIIb 
Wyróżnienie: 
Maja Fedorowicz z kl. IIId
Gratuluję.  

Organizator: 
Justyna Banasiewicz

Dziękujemy wszystkim za nade-
słane wiersze i gratulujemy zwycięz-
com: Zuzannie Gzik z klasy 6f z P.S.P. 
nr 1 w Grójcu za wiersz „Falęcińskie 
Wyżyny”, Łucji Banasiewicz z klasy 
3 b z P.S.P. nr 2 w Grojcu za wiersz 
„Mój cudowny świat” oraz Natalii 
Michalak (klasa 6 f) i Mai Michalak 
(klasa 5 b) z P.S.P. nr 1 w Grójcu za 
wiersz „Moja Ojczyzna”. Wiersze 
drukujemy poniżej.

„Falęcińskie Wyżyny”
Witam, Witam w Falęcinie,
Na tej pięknej mej wyżynie.
Maków znajdziesz tu tysiące,
I zajęcy sto na łące.
Rzeka kraska u mnie płynie,
Chrząszcz po cichu bzyczy w trzcinie.
Są tu sarny oraz dziki,
Których często słychać kwiki.
Na zakręcie dworek stoi,
W nim sąsiedzi żyją moi.
Tym akcentem już kończymy,
Bo skończyły mi się rymy.
Zuzanna Gzik

„Mój cudowny świat”
Częstoniewskie pola truskawkowe
i piękne sady wiśniowe
sprawiają, że każdy człowiek
doceni tę opowieść.

Spokojna, słoneczna polana –
stąd czysta woda źródlana.
Napoimy nią wszystkie kotki
Wtulone w nasze rączki.

Ląduje bocian nad Kraską,
w pobliżu krąży jastrząb,
słychać żurawie wśród stawów,
widać też zieleń lasów.
Łucja Banasiewicz

Wyniki konkursu w PSP nr 2 w Grójcu

Konkurs poetycki „Mój Dom, mój Świat” został rozstrzygnięty

„Mała Ojczyzna”
Mieszkam w pięknej okolicy,
Zagłębiem sadowniczym zwanej,
Która tysiącem kwiatów jabłoni
Bieli się w maju.

Zasypane drzewa jabłoni niczym świeżym śniegiem
Zauroczą każdego
Kto nie wiedział
Musi sam przekonać się o tym.

Stąd pochodzi Ksiądz Piotr Skarga, który stoi na cokole
I z góry patrzy na miasto, które rośnie, ładnieje
Nie tylko ja wiem o tym

Grójec, to nasza Mała Ojczyzna, o którą dbać trzeba
Bo Ojczyznę trzeba kochać - tego JEJ najbardziej potrzeba.
Natalia i Maja Michalak

 źródło: Grójecki Ośrodek Kultury



Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl

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/

Sprzedam karuzelę 
Tiny Love 

doczepianą do łóżeczka, z 
muzyką poważną i odgłosami 

natury, pilotem. 
Stan bardzo dobry. 

Cena 50 zł. 

Tel. 509603239

Po ponad dwóch miesiącach przerwy 
Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce otwiera 

ponownie swoje drzwi dla publiczności
Od 31 maja (niedziela) za-

praszamy do Muzeum. Ekspo-
zycje będą czynne od środy do 
piątku w godz. 11.00-17.00, w 
soboty i niedziele od 11.00 do 
18.00. Zapoznaj się z zasadami 
zwiedzania pałacu, wystaw cza-
sowych oraz parku w okresie 
epidemii. Z powodu dezynfek-
cji będzie przerwa techniczna 
w zwiedzaniu, w tygodniu od 
13.00 do 13.30, w weekendy od 
14.00 do 14.30. W celu zapew-
nienia wszystkim maksymalne-
go bezpieczeństwa przy wejściu 
do naszych budynków zostaną 
umieszczone dozowniki z pły-
nem dezynfekującym ręce, do 
obowiązkowego stosowania 
przez wszystkich. Na stanowi-
sku kasowym oraz w kawiarence 
zamontowana zostanie ochron-
na przegroda. Ilość osób zwie-
dzających została zmniejszo-
na zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Audioprzewodniki, 
sprzęt multimedialny i kąciki 
zabaw dla dzieci, nie będą udo-
stępniane. Kawiarenka muzeal-
na również będzie działała od 
31 maja, na nowych zasadach. 
W miejscach ogólnodostępnych 
pojawią się informacje w formie 
opisowej i graficznej wskazujące 
zasady ochrony oraz ogranicze-
nia dla zwiedzających. Polecamy 
zwiedzanie indywidualnie, gru-

pa może liczyć maksymalnie 6 osób. 
Cały czas zachęcamy do zwiedzania 
online i śledzenia naszego fanpage’a 
oraz strony internetowej.

Zwiedzaj bezpiecznie!
Zachowaj odległość
Obowiązkowo zasłaniaj nos i usta
Nie dotykaj oczu, ust i nosa
Stosuj zasady ochrony podczas ki-

chania i kaszlu
Nie dotykaj wspólnych powierzch-

ni, eksponatów, gablot
Unikaj płatności gotówką, korzy-

staj z kart płatniczych.
Pamiętaj, jeśli jesteś chory lub 

nie czujesz się dobrze, nie wchodź do 
obiektu, gdyż narażasz innych użyt-
kowników. Jeśli przebywasz na kwa-

rantannie, nie opuszczaj domu. To nie 
jest czas na zwiedzanie.

ZASADY ZWIEDZANIA MU-
ZEUM W OKRESIE ZAGROŻENIA 
COVID 19:

https://www.muzeumpulaski.pl/
images/aktualnosci/aktualnosci2020/
otwarcie_muzeum2020/zwiedzajacy_
wytyczne_www.pdf

WYTYCZNE DLA ZWIEDZAJĄ-
CYCH PARK:

https://www.muzeumpulaski.pl/
images/aktualnosci/aktualnosci2020/
otwarcie_muzeum2020/zwiedzajacy_
park_wytyczne_www.pdf

info. Muzeum

Zatrudnię pracowników 
do zbioru truskawek.  

785 916 520.

Możliwość zakwaterowania. 
Praca od około 01.06.2020. 

Okolice Chynowa. 
Stawka do uzgodnienia. 

Telefon kontaktowy 



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


