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Tragiczny wypadek na DK50. Trzy osoby nie żyją
Policjanci wyjaśniają oko-

liczności tragicznego wypadku 
drogowego, do jakiego doszło 
we wtorek na drodze krajo-
wej nr 50. Wskutek zderzenia 
dwóch samochodów zginęło 
trzech mężczyzn, a czwarty tra-
fił do szpitala.

We wtorek kilkanaście 
minut przed godz. 7 dyżurny 
grójeckiej komendy otrzymał 
informację o wypadku dro-
gowym, jaki wydarzył się na 
drodze krajowej nr 50 w miej-
scowości Lasopole.

Na miejsce natychmiast 
skierowano policjantów, któ-
rzy wraz z technikiem krymi-
nalistyki i prokuratorem rejo-
nowym wykonali czynności 
procesowe. Jak wstępnie usta-
lili pracujący na miejscu mun-
durowi doszło do zderzenia 
czołowego citroena berlingo i 
suzuki ignis. 33-letni pasażer 

citroena i dwaj mężczyźni (49 i 26 lat) 
podróżujący suzuki ponieśli śmierć na 
miejscu. Kierowca berlingo trafił do 
szpitala.

Droga była zablokowana przez kil-
ka godzin. Wszelkie okoliczności tego 
zdarzenia wyjaśni prowadzone postę-

powanie.  
Policjanci apelują do kierowców, 

aby zachować ostrożność i rozwagę. 
Pamiętajmy, aby dostosować sposób 
jazdy czy prędkość pojazdu, tak, aby 
zawsze móc w porę zareagować.

Autor: nadkom. Agnieszka Wójcik

Termomodernizacja szkoły 
w Lewiczynie zakończona
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RATY 0% od 12.09 do 28.11 
lub do wyczerpania zapasów

Firma MA-MAR z Klwowa zakoń-
czyła prace przy termomodernizacji 
budynku Publicznej Szkoły Podsta-
wowej im. UNICEF w Lewiczynie. Za-
kres robót obejmował między innymi 
ocieplenie ścian zewnętrznych, funda-
mentów, ocieplenie stropów, remonty 
instalacji oraz wymianę drzwi i rynien 
na kwotę 550 000zł. Oprócz tego wy-
konano szereg robót dodatkowych na 
kwotę 140  000zł, takich jak montaż 
barierek, ocieplenie klatki schodowej, 
wykonanie chodnika z kostki bruko-
wej czy montaż doświetlaczy okien-
nych.  

Celem termomodernizacji  bu-
dynku szkoły było ograniczenie za-
potrzebowania na energię cieplną i 
elektryczną, poprzez podniesienie 
jej parametrów termoizolacyjnych. 
Zmiany te mają przyczynić się do ob-
niżenia kosztów utrzymania lewiczyń-
skiej placówki.

- Nie chodzi o to, żeby w podda-
wanych termomodernizacji placów-
kach było cieplej, ale o to, by lepiej go-
spodarować ciepłem, podkreśla wójt 
Władysław Piątkowski. 

Do odbioru prac powołano ko-

Termomodernizacja szkoły w Lewiczynie zakończona

misję w składzie której znaleźli się 
pracownicy Urzędu Gminy, radni 
Ewa Łubińska i Grzegorz Janota oraz 
przedstawiciele wykonawcy i inspek-
tor nadzoru. 

Inwestycję wsparł Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej preferen-
cyjną pożyczką na kwotę 410 
871zł.

Urząd Gminy Belsk Duży
Emilia Tomasiak

INFORMACJA 
– szpital 

jednoimienny

Zgodnie z decy-
zją Wojewody Ma-
zowieckiego z dnia 
30.10.2020 r. Samo-
dzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdro-
wotnej w Nowym 
Mieście nad Pilicą 
zostaje szpitalem 
COVIDowym od 
05.11.2020 r., aż do 
odwołania.
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Hobby Prestige 560 
rok 2011, 4 osobowa. 
Duże małżeńskie i 2 poje-

dyncze łóżka. Prysznic, ciepła i 
zimna woda, ubikacja oddzial-
nie plus umywalka też oddziel-
nie, podgrzewana podłoga, te-
lewizor, bagażnik na 4 rowery. 
Prąd i oświetlenie 220V, 12V i 
gaz. Dodatkowo nowy przed-
sionek wraz z podłogą. Stan 
idealny. 

Cena: 67 500. 
TELEFON: 796 164 825

KOBIETY PROTESTUJĄ
W minionym tygodniu w Grójcu jak i w Nowym Mieście nad Pilicą odbywały się 

liczne protesty powiązane z ogólnopolską akcją „Strajk Kobiet”. Głównym powodem 
protestów był wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący aborcji. 

Protestujący nie kryli również swej niechęci do rządzących. 
Kobiety podczas marszów wsparli także mężczyźni.
Protesty obyły się bez poważniejszych incydentów.



Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl

GMINA
BŁĘDÓW

30 września zakończyła się 
dostawa kruszywa na drogi 
w  20 sołectwach Gminy Błę-
dów. Dostawy realizowane 
były przez firmę „TRANS-
MAX” z Wierzbicy. Zawarta 
umowa obejmowała dostawę 
3118 ton kruszywa frakcji  
4-31,5 mm za łączną kwotę 
187.154,83 zł/brutto.

Dostarczane kruszywo było 
dobrej jakości, Sołtysi nie zgła-
szali uwag do dostaw. Umowa 
przewidywała również „pra-
wo do opcji” czyli możliwość 
zmówienia dodatkowej ilości 
kruszywa, z której Gmina Błę-
dów będzie mogła korzystać do 
końca roku. Kruszywo  będzie 
sukcesywnie dostarczane do 
sołectw, które zgłaszały takie 
zapotrzebowanie i posiadają 
środki w funduszach sołeckich 
na jego zakup.

UTWARDZANIE DRÓG GMINNYCH

Z okazji Dnia Nauczyciela, który 
jest również Dniem Edukacji Naro-
dowej w Urzędzie Gminy odbyło się 
spotkanie Wójta Gminy Mirosława 
Jakubczaka oraz sekretarza Jacka 
Adamskiego z Dyrektorami szkół oraz 
przedszkola. W związku z koronawi-
rusem nie odbyły się uroczyste apele i 
przedstawienia w szkołach. 

Wójt Gminy podziękował Dyrek-
torom za trudną pracę w tej szcze-
gólnej dobie pandemii, życząc dal-
szej wytrwałości i sukcesów, a przede 
wszystkim zdrowia. Wręczył nauczy-
cielom nagrody finansowe. Uroczy-
stość zakończyła się słodkim poczę-
stunkiem.

Dzień Nauczyciela

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, 
510 005 664



Twoja reklama w Nowych Dniach - reklama@nowedni.pl

Powiat Grójecki zreali-
zował dotację od Samorządu 
Województwa Mazowieckiego 
na zadanie w ramach „Ma-
zowieckiego Instrumentu 
Wsparcia Systemu Monitorin-
gu Suszy Rolniczej MAZOW-
SZE 2020”. 

Zadanie polegało na za-
kupie i montażu automatycz-
nej stacji meteorologicznej 
wraz z urządzeniem ogródka 
meteorologicznego na dział-
ce należącej do Powiatu w 
miejscowości Nowa Wieś,   
gm. Warka.

Stacja pracuje w systemie 
monitoringu suszy Instytutu 
Uprawy Nawożenia i Glebo-
znawstwa w Puławach. Pozy-
skane dane przekazywane są 
Samorządowi Województwa 

Automatyczna stacja meteorologiczna w Nowej Wsi

Mazowieckiego w celu dalszego 
nieodpłatnego udostępniania ich 
mieszkańcom województwa ma-
zowieckiego. Dane udostępnione 
są również za pośrednictwem stro-
ny www.grojec.pl w zakładce „sta-
cja meteo”.  

Stacja wyposażona jest w urzą-
dzenie i oprogramowanie do ob-
sługi bezpośredniego transferu 
danych ze stacji do bazy danych 
IUNG (podłączonego do publicz-
nej sieci internetowej).  Ponadto   
jest wyposażona w dwa dodatkowe 
urządzenia, tj. czujnik usłonecz-
nienia i czujnik zwilżenia liścia. 
Zarówno lokalizacja stacji, jak i 
sposób zagospodarowania ogród-
ka w pełni są zgodne   z wymaga-
niami IUNG. 

W ramach zadania zostały za-
kupione urządzenia spełniające 

wymagania dla stacji bez stałego 
źródła zasilania: datalogger z pa-
mięcią wewnętrzną danych mini-
mum 10 MB Flash, oprogramo-
wanie pomiarowe loggera, szafę 
z tworzywa sztucznego do zabudo-
wy loggera i niezbędnych akceso-
riów pomiarowych do zasilania z 
baterii słonecznej, maszt o wyso-
kości min. 12 m zestaw zasilający 
stację (panel fotowoltaniczny, tur-
bina wiatrowa i bufor akumulato-
rowy), wiatromierz, czujnik tem-
peratury i wilgotności powietrza 
z osłoną antyradiacyjną, czujniki 
temperatury powietrza i tempe-
ratury przygruntowej z osłonami, 
czujnik temperatury gleby, desz-
czomierz całoroczny. 

Montaż czujnika usłonecz-
nienia posłuży m.in. do okre-
ślenia ilości dni słonecznych 
w roku na podstawie warun-
ków określonych przez WMO  
(Światowa Organizacja Meteorolo-
giczna).

Natomiast montaż czujnika 
zwilżenia liścia posłuży do wy-
krywania obecności kondensacji 
wody na jego czułej powierzch-
ni. Jest to idealne rozwiązanie do 
przewidywania występowania 
chorób grzybowych.

Dzięki stacji zwiększy się sku-
teczność planowania zabiegów 
ochronnych dla rolnictwa i prze-
łoży się to na zmniejszenie che-
mizacji środowiska naturalnego  
i efektywniejsze wykorzystanie 
środków finansowych.  

Całkowity koszt realizacji za-
dania to 60 710 zł. Środki wła-
sne Powiatu 13 708,32 zł, dota-
cja z Urzędu Marszałkowskiego 
47001,68 zł.

Powiat Grójecki ponadto  pod-
pisał deklarację o przystąpieniu do 

współpracy z Centrum Kształce-
nia Zawodowego i Ustawicznego 
w Nowej Wsi, które kształci absol-
wentów w kierunkach rolniczo-sa-
downiczych. Pozyskane ze stacji 
dane posłużą w  celach dydaktycz-
nych szkoły. 
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Areszt za usiłowanie zabójstwa
Policjanci zatrzymali 

48-letniego mieszkańca 
Grójca, podejrzanego o 
ugodzenie nożem swojej 
37-letniej partnerki, który 
decyzją grójeckiego sądu 
najbliższe trzy miesiące 
spędzi w areszcie. Za po-
pełnione przestępstwo 
mężczyzna może pozostać 
za kratkami nawet co naj-
mniej 8 lat.

W ubiegłym tygodniu 
dyżurny grójeckiej komen-
dy otrzymał zgłoszenie o 
zdarzeniu z użyciem noża. 
Dyżurny od razu skierował 
pod wskazany adres umun-
durowany patrol. Funkcjo-
nariusze po przyjeździe, 
na miejscu zastali 37-latkę 
z ranami kłutymi klatki 
piersiowej. Pokrzywdzona 
natychmiast została prze-
wieziona do miejscowego 
szpitala. Rany mogły za-
grażać życiu i zdrowiu ko-
biety. Sprawca ugodzenia 
zamknął się w mieszkaniu 
przed przyjazdem patrolu. 
Funkcjonariusze dostali 
się jednak do jego wnętrza, 

obezwładnili i zatrzymali mężczyznę.
Sprawca osadzony został w poli-

cyjnym areszcie, a kryminalni z gró-
jeckiej komendy gromadzili materiał 
dowodowy. Następnego dnia z udzia-
łem 48-latka zostały przeprowadzone 
czynności w prokuraturze, gdzie usły-
szał zarzuty usiłowania zabójstwa oraz 
znęcania się psychicznego i fizycznego 
nad partnerką.

Na podstawie złożonego do Sądu 
Rejonowego w Grójcu wniosku za-
padła decyzja o zastosowaniu wobec 

mężczyzny izolacyjnego środka 
zapobiegawczego w postaci tym-
czasowego aresztowania.

Za te przestępstwa zatrzy-
manemu grozi kara pozbawienia 
wolności na czas nie krótszy od 8 
lat, kara 25 lat pozbawienia wol-
ności albo kara dożywotniego 
pozbawienia wolności.

nadkom. Agnieszka Wójcik

1,7 MLN ZŁ KARY DLA SPÓŁKI
 APPOL ZA OPÓŹNIONE PŁATNOŚCI 

DLA SADOWNIKÓW
Spółka Appol w nie-

uczciwy sposób wykorzy-
stywała swoją przewagę 
kontraktową wobec do-
stawców jabłek, opóźnia-
jąc znacząco płatności 
za zrealizowane dostawy 
surowca na koncentrat 
jabłkowy. Prezes UOKiK 
Tomasz Chróstny nałożył 
na przedsiębiorcę karę w 
wysokości blisko 1,7 mln 
zł.

Appol należy do 
chińskiego koncernu 
Zhonglu Fruit Juice, jed-
nego ze znaczących pro-
ducentów koncentratu 
jabłkowego na świecie. 
Z ustaleń UOKiK wy-
nika, że w latach 2017-
2019 spółka notorycznie 
zalegała z płatnościami 
wobec polskich dostaw-
ców jabłek.

Przedsiębiorca zobo-
wiązał się w umowach 
o dostawę na zapłatę 
pieniędzy, w zależności 
od rodzaju umowy, w 

ciągu maksymalnie 14 lub 30 dni. 
W rzeczywistości płacił nawet po 
90 dniach. Największe opóźnienia 
miały miejsce w 2017 r. i dotyczyły 
ponad 70 proc. wszystkich trans-
akcji. W kolejnych dwóch latach 
zaległości było mniej – ponad 37 
proc. w 2018 i 17 proc. w 2019 r.

- Pacta sunt servanda –  zasada 
wywodząca się z prawa rzymskiego 
oznacza, że umów należy dotrzy-
mywać. Jeśli spółka Appol deklaro-
wała zapłatę w ciągu maksymalnie 
30 dni, wówczas dostawcy jabłek 
mieli pełne prawo oczekiwać, że w 
takim terminie otrzymają należne 
im pieniądze. Wielu z sadowników 
musiało jednak czekać znacznie 
dłużej. To niedopuszczalne dzia-
łanie i przejaw wykorzystywania 
przewagi kontraktowej przez pro-
ducenta koncentratu jabłkowego. 
Dlatego nałożyłem na Appol karę 
w wysokości blisko 1,7 mln zł – 
mówi Tomasz Chróstny, Prezes 
UOKiK.

To kolejna decyzja UOKiK do-
tycząca przetwórców owoców. We 
wcześniejszych rozstrzygnięciach 
została nałożona sankcja w wyso-
kości 8,3 mln zł  na T.B Fruit. De-

cyzja jest nieprawomocna, 
przedsiębiorca odwołał się 
do sądu. Natomiast spółki 
Rauch, Real i Dohler do-
browolnie zmieniły zarzuca-
ne im nieuczciwe praktyki 
handlowe – skróciły terminy 
płatności i spłaciły zaległe 
należności. 

Maksymalna kara za nie-
uczciwe wykorzystywanie 
przewagi kontraktowej na 
rynku rolno-spożywczym 
wynosi 3 proc. ubiegłorocz-
nego obrotu przedsiębiorcy. 

Przedsiębiorco, rolniku, 
jeżeli działasz w branży rol-
no-spożywczej i twój duży 
kontrahent wykorzystuje 
swoja przewagę narzucając 
niekorzystne dla ciebie wa-
runki współpracy – zawia-
dom UOKiK. Uruchomi-
liśmy specjalny formularz, 
który ułatwi ci zgłoszenie 
nieprawidłowości. Wejdź 
i wypełnij: https://ankieta.
uokik.gov.pl/formularz-
-zgloszenie-przewaga/. 
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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, 510 005 664

W dniu 19 października 
2020 roku Prezes jednostki 
dh Sławomir Maroszek wraz 
z Naczelnikiem dh Micha-
łem Maroszkiem podpisali 
z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warsza-
wie umowę dotacji na kwotę 
30 000 zł na wykonanie ter-
momodernizacji budynku 
strażnicy OSP Grójec. Efek-
tem uzyskania dofinansowa-
nia było złożenie w terminie 
prawidłowo wypełnionego 
wniosku wraz z wymaganymi 
załącznikami.

Termomodernizacja to 
działanie które skierowane 
jest przede wszystkim popra-
wie efektywności energetycz-
nej obiektu, przy równocze-
snym zmniejszeniu kosztów 
jego eksploatacji, w których 
największy udział mają za-
zwyczaj wydatki związane z 
ogrzewaniem pomieszczeń. 
Ciepło w największym stop-
niu ucieka przez ściany ze-
wnętrzne lub dach dlatego 

TERMOMODERNIZACJA 
STRAŻNICY OSP GRÓJEC

proces remontu naszej strażnicy 
podzielony został na dwa etapy 
aby zamierzony efekt końcowy był 
najkorzystniejszy.

 Pozyskane dofinansowanie 
przez grójecką OSP to kolejny etap 
działania w procesie termomoder-
nizacji budynku strażnicy. Pierw-

szy etap już zakończony, obejmo-
wał wymianę pokrycia dachowego 
na całym budynku i sfinansowany 
został z pozyskanej dotacji z FSUSR 
i środków własnych OSP.  Kolejny 
etap tym razem współfinansowany 
ze środków WFOŚiGW w Warsza-
wie wykonany zostanie do końca 
listopada bieżącego roku.

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/
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Przekroczony został próg 20 tys. 
nowych zakażeń. W planach WOT 
został on zdefiniowany jako „trig-
ger” uruchamiający przejście for-
macji do działań przeciwepidemio-
logicznych o dużej intensywności. 
Wszyscy żołnierze 6 Mazowieckiej 
Brygady Obrony Terytorialnej sta-
wią się dziś w swoich jednostkach.  

Zgodnie z zapowiedziami Mi-
nistra Obrony Narodowej w naj-
bliższym czasie zaangażowanie 
wojska we wsparcie walki z koro-
nawirusem zostanie zwiększone 
do ponad 20 tys. żołnierzy. Dużą 
część z nich będą stanowić żołnie-
rze Wojsk Obrony Terytorialnej, 
których dowództwo uruchamia 
dotychczas nieaktywowane zasoby.

- Rozpoczynamy jeszcze ak-
tywniejsze działania, mające na 
celu wstarcia służy zdrowia i in-
nych instytucji. Dziś wszyscy żoł-
nierze 6 Mazowieckiej BOT stawią 
się w swoich batalionach, dostaną 
na miejscu dalsze dyspozycje, od-
będą także dodatkowe szkolenia 
z zarządzania kryzysowego - tłu-
maczy płk Przemysław Owczarek, 
dowódca 6 Mazowieckiej Brygady 
OT, dodając: - Musimy stanąć na 
wysokości zadania, bo czujemy 
odpowiedzialność za lokalną spo-
łeczność Mazowsza. Między inny-
mi na naszych barkach spoczywa 
bezpieczeństwo naszych rodzin, 
sąsiadów, mieszkańców miejsco-
wości z których pochodzimy. Dla-
tego będziemy wszędzie tam, gdzie 
będzie potrzebna nasza pomoc.

Już dzisiaj wszyscy żołnierze 
Wojsk Obrony Terytorialnej, za 
wyjątkiem tych już zaangażowa-
nych w działania przeciwkryzy-
sowe, otrzymali powiadomienia o 
konieczności stawienia się w swo-
jej jednostce wojskowej. Szerokie 

Uruchomiono TRIGGER. Więcej żołnierzy WOT w walce z koranawirusem
powołania ochotników mają na 
celu jeszcze większe niż dotychczas 
zaangażowanie wojska w działania 
przeciwkryzysowe.

Od dzisiaj żołnierze Wojsk 
Obrony Terytorialnej otrzymają 
też silniejsze wsparcie od Wojsk 
Operacyjnych. Oznacza to, że ope-
racja „Trwała Odporność” nabiera 
charakteru operacji połączonej. 
Żołnierze Wojsk Operacyjnych 
będą wspierać wszystkie dotych-
czasowe linie wysiłku w ramach 
tej operacji. Naszym celem są 
działania przeciwepidemiczne o 
dużej intensywności prowadzone 
w kilkumiesięcznej perspektywie 
czasowej.

Zwiększenie zaangażowania - 
jakie zadania w ramach op. „Trwa-
ła Odporność”?

Terytorialsi zostaną wpro-
wadzeni do wszystkich szpitali, 
gdzie przejmą zadania wstępnej 
segregacji pacjentów, tzw. triażu, 
obecnie takie zadania wykonują w 
262 placówkach. WOT skieruje też 
żołnierzy do wszystkich funkcjo-
nujących punktów wymazowych, 
gdzie zajmą się oni pobieraniem 
materiału biologicznego na obec-
ność koronawirusa, obecnie takie 
wsparcie wojskowi realizują w 225 
punktach.

Znacznie wzrośnie liczba sa-
modzielnych punktów „test&GO”, 
które jak wykazały dotychczasowe 
doświadczenia pozwalają na po-
bieranie wymazów od bardzo du-
żej liczby osób w krótkim czasie. 
Równolegle WOT będzie budował 
kilka Regionalnych Centrów Po-
brań, które docelowo, w przyszło-
ści będą mogły zamienić się w cen-
tra szczepień.

Kolejnym obszarem, który za-
angażuje zdecydowanie większą 

liczbę żołnierzy niż dotychczas, 
będzie budowa szpitali tymczaso-
wych na szczeblu wojewódzkim. 
Oprócz bezpośredniego wsparcia 
w zakresie logistycznym, gdzie 
będą mogły być delegowane siły z 
jednostek specjalistycznych wojsk 
operacyjnych, żołnierze WOT za-
pewnią i utrzymają zasilanie awa-
ryjne z wykorzystaniem elektrow-
ni polowych o dużej mocy.

Znaczący wzrost zaangażo-
wania wojska będzie również na 
kierunku wsparcia Policji przy 
monitoringu kwarantanny oraz 
ocenie potrzeb i pomocy osobom 
w niej przebywającym. Obecnie 
zaangażowanie WOT w te zadania 
utrzymuje się na poziomie ok. 500 
żołnierzy każdego dnia. Ze wzglę-
du na coraz większą liczbę osób 
przebywających w kwarantannie 
musi również zwiększyć się liczba 
patroli, które zajmą się jej monito-
ringiem. Obecnie żołnierze WOT 
wykonują te zadania we wspólnych 
patrolach z policjantami, ale roz-
patrywane są scenariusze wsparcia 
realizacji tych zadań samodzielnie 
przez żołnierzy WOT, w miastach 

i aglomeracjach, gdzie liczba osób 
izolowanych będzie największa.

Równolegle ze stopniowym 
wzrostem zaangażowania w zada-
nia wymienione powyżej, w WOT 
na szeroką skalę będzie odbywało 
się szkolenie żołnierzy pod kątem 
czekających ich zadań. Już trwają 
i będą realizowane kolejne kursy 
Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy 
(KPP) oraz pobierania materiału 
biologicznego. Po ich ukończe-
niu wojskowi w jeszcze większym 
stopniu odciążą lekarzy i pielę-

gniarki, aby kadra medyczna 
mogła zająć się udzielaniem 
pomocy najbardziej potrze-
bującym oraz zająć miejsca w 
budowanych szpitalach tym-
czasowych. Na chwilę obec-
ną WOT dysponuje 2159 
żołnierzami przeszkolonymi 
na poziomie kompetencji 
KPP oraz posiada ponad 500 
żołnierzy przeszkolonych z 
pobierania wymazów.

Wygramy tę walkę!



Twoja reklama w Nowych Dniach - reklama@nowedni.pl

Justyna Kozdryk – „Bo mi się chce”

We wrześniu br. miała miejsce 
premiera najnowszego utworu i te-
ledysku „Bo mi się chce”, który jest 
efektem współpracy niewidomego 
pływaka, a zarazem rapera Wojtka 
Makowskiego z popularnym chó-
rem Sound’n’Grace. Pełen ener-
gii utwór i klip, w którym wzięło 
udział m.in. wielu utytułowanych 
sportowców oraz paraolimpijczy-
ków, ma wspomóc w motywacji 
do aktywnego działania, pomimo 
trwającej pandemii i wszelkich 
przeciwności i problemów, z któ-
rymi mierzymy się na co dzień.

"Bo mi się chce” to muzyczno-
-sportowy projekt łączący pełno-
sprawnych sportowców i tych z 
niepełnosprawnościami oraz inne 
osoby aktywne w tej dziedzinie. 
Został zainicjowany przez srebrne-
go medalistę igrzysk paraolimpij-
skich w Rio w 2016 r. w pływaniu, 
a równocześnie rapera – Wojtka 
Makowskiego. Celem inicjatywy 
jest przeciwstawienie się posta-
wie typu „nie chce mi się”, a przy 
okazji przypomnienie, że wszyscy 
jesteśmy takimi samymi ludźmi, 
pomimo fizycznych różnic i każdy 
z nas może wykrzesać z siebie mo-
tywację do aktywnego działania.

W teledysku do utworu wystą-
pili m.in.: Jerzy Owsiak, Joanna 
Jędrzejczyk, Agnieszka Kobus-Za-
wojska, Arkadiusz Malarz, Akop 
Szostak, Justyna Kozdryk, Marta 
Fidrych, Sebastian Luty oraz Łu-

kasz Rękawiecki. 

Justyna Kozdryk na co dzień 
reprezentantka Kraski Jasieniec 
i Radomskiego Stowarzyszenia 
Sportu i Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych „Start” pracuje 
jako pracownik cywilny Wydziału 
Ruchu Drogowego Komendy Po-
wiatowej Policji w Grójcu. Jest wie-
lokrotną medalistką mistrzostw 
Polski, Europy i świata, a także 
srebrną medalistką paraolimpiady 
w Pekinie. Justyna Kozdryk dzię-
ki swojej popularności i osiągnię-
ciom promuje wśród młodzieży 
zdrowy tryb życia oraz integrację 
młodzieży z niepełnosprawnością.

Teledysk przygotowano także 
w wersji dla osób głuchych – tłu-
maczenie na polski język migowy 
oraz napisy do teledysku opraco-
wała Fundacja Kultury Bez Barier, 
która działa na rzecz dostępności 
kultury dla osób z niepełnospraw-
nością.

Akcja „Bo mi się chce” rozpo-
częła się 6 września br. w mediach 
społecznościowych. Liczni spor-
towcy olimpijscy i paraolimpijscy, 
influencerzy i wszystkie chętne, 
aktywne osoby motywują do dzia-
łania i rozsyłają pozytywną ener-
gię, publikując na swoich profilach 
hashtag #boMisiechce.

Autor: 
nadkom. Agnieszka Wójcik

Informacja Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, 
iż w związku z wystąpieniem stanu epidemii i objęcie kraju 

czerwoną strefą w PT w Grójcu zostaje zamknięta sala obsługi 
interesantów dla bezpośredniej obsługi. Dokumenty, podania 

należy zostawiać w tw. wrzutni w przedsionku budynku, 
przesyłać pocztą lub e-mailem. 

Czasowo zostają zawieszone badania lekarskie.

Kierownik
PT KRUS w Grójcu
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Jeden zgon i 44 nowe zakażenia
PRAWIE 1000 ZAKAŻEŃ OGÓŁEM

Komunikat Państwowego Po-
wiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Grójcu z dnia 4 listopada 2020 
r. przedstawiający sytuację epide-
miologiczną na terenie powiatu 
grójeckiego związaną z koronawi-
rusem SARS-CoV-2 wywołującym 
zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na go-
dzinę 13.00 w dniu 4 listopada 2020

liczba osób aktualnie objętych 
kwarantanną domową/ (ostatnia 
doba): 2195 / (180)

liczba osób aktualnie objętych 
izolacją domową / (ostatnia doba) 
503 / (44)

liczba osób aktualnie objętych 
pobytem w izolatorium: 2

liczba osób aktualnie objętych 
nadzorem epidemiologicznym / 
(ostatnia doba): 520 / (0)

liczba osób hospitalizowanych 
z powodu podejrzenia zakażenia 
COVID-19/ (ostatnia doba): 13 / 
(3)

liczba przypadków potwier-
dzonych laboratoryjnie z wyni-
kiem dodatnim/ (ostatnia doba): 
980 / (44)

liczba zgonów związanych z 
COVID-19 / (ostatnia doba): 42 / 
(1)

liczba ozdrowieńców / (ostat-
nia doba): 394 / (2)

Stan zdrowia wszystkich osób 
z potwierdzonym zakażeniem jest 
nieustanie monitorowany przez le-
karzy i służby sanitarne.

Liczba przypadków potwier-
dzonych laboratoryjnie z wyni-
kiem dodatnim na terenie całego 
województwa mazowieckiego 
publikowana jest na stronie Ma-
zowieckiego Państwowego Wo-
jewódzkiego Inspektora Sani-
tarnego: www.wsse.waw.pl w 
meldunkach codziennych po go-
dzinie 16.00

Wszelkie aktualne informacje 
na temat koronawirusa są aktu-
alizowane i dostępne na stronach 
Głównego Inspektoratu Sanitarne-

go i na oficjalnej stronie rządowej:
www.gis.gov.pl
https://www.gov.pl/web/koro-

nawirus

Zaleca się stosowanie zasad 
higieny zgodnie z instrukcją opu-
blikowaną na dedykowanej stronie 
na platformie gov.pl - http://www.
gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia 
Narodowego Funduszu Zdrowia w 
zakresie informacji dla Polaków o 
postępowaniu w sytuacji wątpli-
wości podejrzenia coronawirusa: 0 
800 190 590.

Specjalna całodobowa info-
linia Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych dotycząca przekraczania 
granic państwa polskiego: +48 22 
523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku 
pytań i wątpliwości związanych z 
funkcjonowaniem zakładów pra-
cy, świadczeń z tytułu niezdol-
ności do pracy, zabezpieczenia 
socjalnego osób odbywających 
kwarantannę, procedur poprawia-
jących bezpieczeństwo sanitarne 
i tym podobnych, zasięgać infor-
macji na stronach internetowych, 
infoliniach oraz w elektronicznych 
serwisach obsługi urzędów, insty-
tucji oraz organizacji społecznych 
i branżowych, właściwych dla da-
nego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefo-
nicznych umożliwi skupienie się 
pracowników powiatowej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej na 
kluczowym elemencie, jakim jest 
poprawa bezpieczeństwa epide-
miologicznego mieszkańców po-
wiatu.

Apelujemy o poszanowanie 
prywatności osób hospitalizowa-
nych a także o stosowanie się do 
zaleceń dotyczących kwarantanny 
i izolacji domowej.

Druga fala COVID-19: 
co czeka sektor 

warzywno-owocowy?
Wpływ drugiej fali pande-

mii COVID-19 na gospodarkę 
jest niepewny. Wysoka liczba 
zakażeń i nowe restrykcje na 
pewno odbiją się na konsump-
cji, utrudnieniach w ekspor-
cie, czy spowolnieniu pracy 
w portach, a co za tym idzie, 
funkcjonowaniu sektora wa-
rzywno-owocowego. Jakie 
wyzwania przed nim stoją? 
Czy obostrzenia i ponowny, 
częściowy lockdown przynio-
są ze sobą długofalowe skutki 
dla sektora? Unia Owocowa 
we współpracy z Freshfel okre-
śla dalszy wpływ pandemii na 
branżę. 

W pierwszych tygodniach 
kryzysu koronawirusa, kon-
sumenci Unii Europejskiej 
wykazali bardzo silne zapo-
trzebowanie na świeże pro-
dukty m. in. w Polsce, Grecji, 
Włoszech, czy Francji. W 
trakcie lata i początku jesieni, 
zapotrzebowanie ustabilizo-
wało się. Mimo to, eksperci 
większości krajów skupieni 
we Freshfel, określają przyszły 
poziom konsumpcji jako nie-
pewny. W kontekście nara-
stającego kryzysu gospodar-
czego, rośnie presja na ceny 
na poziomie detalicznym, 
co znaczące wpłynie na sek-
tor. Niespodziewanej zmia-
nie może również ulec popyt 
konsumentów na warzywa 
i owoce, w szczególności na 
kategorie premium, produkty 
ekologiczne i lokalne, zagra-
żając stabilności gospodarczej 
podmiotów. Unia Owocowa 
podkreśla, że sektor powinien 
zmobilizować się do skrupu-
latnego monitorowania tren-
dów konsumpcyjnych oraz 
śledzenia presji cenowej.

Czy dodatkowe koszty 
zmaleją?

Sektor od początku trwa-
nia pandemii mierzy się z 
wieloma dodatkowymi kosz-

tami – mniejszą produktywno-
ścią na stacjach, urządzeniami i 
środkami sanitarnymi, rosnącymi 
kosztami transportu, czy kosztami 
pakowania. Oszacowano, że do-
datkowe koszty dla europejskiego 
łańcucha dostaw wyniosły co naj-
mniej 500 mln euro miesięcznie. 
Częściowe zrównoważenie nastąpi-
ło przez wspomniany wysoki popyt, 
lecz przy normalnej lub mniejszej 
konsumpcji i dużej presji cenowej, 
dodatkowe koszty stanowią duże 
zagrożenie dla sektora.

- Kolejnym, nadchodzącym ry-
zykiem będzie dla nas zbliżający się 
Brexit, ponieważ dotychczas eks-
port UE na rynek brytyjski wyno-
sił ponad 3 mln ton – sama Polska 
eksportuje tam 90 tys. ton, w tym 
10 tys. ton jabłek. Brexit ponownie 
zwiększy koszty dla sektora. Musi-
my dokładnie śledzić tę sytuację i 
unikać scenariusza braku porozu-
mienia, ponieważ w dobie pande-
mii kumulacja dodatkowych kosz-
tów może osłabić sektor warzyw i 
owoców – dodaje Paulina Kopeć, 
sekretarz generalna Unii Owoco-
wej.

 Obostrzenia w restauracjach i 
ich wpływ na sektor

 Sytuacja sektora HORECA, 
wprowadzone restrykcje i ograni-
czenia, a nawet całkowite zamknię-
cia restauracji w niektórych krajach 
UE, będą miały duży wpływ na 
operatorów i warzyw zaopatrują-
cych ten kanał. Potrzeba zwiększyć 
widoczność dostawców podczas 
zamykania usług żywieniowych, 
ponieważ dotychczas rządy krajów 
członkowskich UE koncentrują się 
na samym sektorze usług, tj. restau-
racjach, barach, czy hotelach. Warto 
zwrócić uwagę na to, że ogranicze-
nia w usługach, zamknięcia gastro-
nomii, zmniejszenie sprzedaży hur-
towej, niosą również konsekwencje 
dla sektora warzywno-owocowego.

Czy nadal brakuje pracowników 
sezonowych? 

Branża nadal boryka się z nie-
doborem pracowników sezono-
wych. Model aktywnej kwaran-

tanny, stosowany m. in. w Polsce, 
Włoszech i Niemczech pozwala na 
niezaprzestanie pracy. Jednak mo-
del ten nie jest stosowany w niektó-
rych krajach. Istnieją również ogra-
niczenia związane z liczbą osób na 
kwaterze lub w pojazdach, a zatem 
nadal istnieją problemy z zabez-
pieczeniem zbioru w następnych 
miesiącach. M.in. we Francji nie 
dopuszcza się do przyjazdu maro-
kańskich pracowników. Mimo sto-
sowania się do zasad sanitarnych, 
w Polsce obserwujemy liczne kwa-
rantanny i zachorowania u pracow-
ników sezonowych. Należy skupić 
się na zapewnieniu pracowników 
do przyszłych prac szkółkarskich i 
utrzymania sadów.

Ograniczenia w eksporcie
Eksport, zarówno w Polsce, 

jak i innych europejskich krajach 
jest kontynuowany między inny-
mi dzięki internetowym systemom 
weryfikującym obowiązującym w 
34 rynkach eksportowych. M.in. 
Egipt, Tajlandia czy Chiny przyj-
mują przesłane drogą elektroniczną 
zeskanowane certyfikaty fitosani-
tarne. Mimo to, eksport UE zmalał 
o ok. 9%, podczas gdy stabilność 
wykazał handel wewnętrzny mię-
dzy krajami członkowskimi. W 
branży pojawiają się opinie, że wraz 
z drugą falą COVID-19 operatorzy 
zachowają ostrożność przy wywozie 
i skupią się na rynku wewnętrznym 
UE. Kolejnym problemem staje 
się ubezpieczenie kredytu, które w 
obliczu koronawirusa może mieć 
mniejszą wartość lub w pewnym 
stopniu ograniczy destynacje eks-
portu. Branża zachęca do kontynu-
owana unijnych środków wsparcia 
na rzecz ubezpieczenia kredytów 
eksportowych i wspólnej koordy-
nacji działań UE z krajami trzecimi, 
by zapobiegać zamykaniu rynków.

- Obecnie znajdujemy się w 
podobnym punkcie, jak podczas 
pierwszej fali COVID-19. Wspólnie 
wyciągnęliśmy wnioski i wiemy, że 
najważniejsza jest współpraca grup 
producenckich, wspólne skupienie 
się na problemach i kontynuowanie 
założonej strategii, bacznie obser-
wując zachodzące zmiany – komen-
tuje Paulina Kopeć.

 
UNIA OWOCOWA jest obec-

nie największym w Polsce Stowa-
rzyszeniem działającym na rzecz 
wspierania krajowych producentów 
i dystrybutorów owoców i warzyw. 
Swoją działalność opiera na spo-
łecznym zaangażowaniu członków 
i nieustannie podejmuje działania, 
służące poprawie warunków w 
eksporcie. Przyczynia się również 
do umacniania pozycji polskich 
eksporterów na rynkach zagranicz-
nych oraz prowadzi liczne działania 
promujące wysoką jakość i niepo-
wtarzalny smak polskiej żywności.
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