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o zdrowie i bezpieczeństwo
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Twoja reklama w Nowych Dniach - 510-005-664, 504-198-135

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

sokość) x 50,6 mm  CENA JEDNEGO 
MODUŁU - na pierwszej i ostatniej 
stronie - 100 zł netto,  -  pozostałe strony  - 35 zł netto MOŻLIWE RABA-
TY  - 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

PANU
KAROLOWI BIEDRZYCKIEMU

PRZEWODNICZĄCEMU
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU

WYRAZY SZCZEREGO ŻALU I WSPÓŁCZUCIA
 Z POWODU ŚMIERCI OJCA

SKŁADA

Arkadiusz Iwaniak Poseł na Sejm RP

PANU

KAROLOWI BIEDRZYCKIEMU
PRZEWODNICZĄCEMU

RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU

Wyrazy szczerego żalu i współczucia
z powodu śmierci

OJCA

składa
Rada Powiatowa Sojuszu Lewicy Demokratycznej 

w Grójcu.

SADOWNICZA TARCZA ANTYKRYZYSOWA 
- propozycje Związku Sadowników RP

 W związku z rozwojem pandemii ko-
ronawirusa w Polsce i Europie istnieje duże 
niebezpieczeństwo załamania się polskiego 
sektora owocowego. Dotyczy to zarówno go-
spodarstw sadowniczych, jak też firm z oto-
czenia - grup producenckich, firm handlo-
wych, transportowych, opakowaniowych itp.

W związku z tym, Związek Sadowni-
ków RP skierował do Pana Premiera Mate-
usza Morawieckiego pismo z propozycjami 
działań, które mogą złagodzić skutki zbliża-
jącego się kryzysu.

Obserwując tragiczne zdarzenia we 
Włoszech, Hiszpanii, Francji i innych kra-
jach rozwiniętych pod względem produkcji 
sadowniczej oraz podejmowane tam reak-
cje ze strony miejscowych władz, Związek 
Sadowników RP przedstawia propozycje 
działań osłonowych i wspierających branżę, 
które po ich wprowadzeniu w zależności od 
dalszego przebiegu pandemii, mogą zaha-
mować ewentualne załamanie branży i po-
móc tym, którzy poniosą największe straty. 
Działania te powinny być uruchamiane w 
miarę rozwoju sytuacji w celu zapobieżenia 
potencjalnym stratom i ewentualnie jako 
rekompensata utraconych dochodów, jeśli 
dojdzie do załamania rynku owoców.

Działania skierowane do gospodarstw 
sadowniczych:

1.    Prolongata spłaty wszystkich kre-
dytów bankowych na minimum rok oraz 
zawieszenie poboru odsetek od nich na ten 
sam okres.

2.    Szybka wypłata zaległej pomocy z 
tytułu klęsk żywiołowych, które wystąpiły 
w 2019 roku tj. suszy, przymrozków wio-
sennych i innych.

3.    Szybka wypłata dopłat obszaro-
wych za 2019 rok, których termin został 
przesunięty z uwagi na skomplikowany 
charakter wniosków.

4.    Podniesienie stawki zwrotu akcyzy 
zawartej w cenie oleju napędowego używa-
nego do celów rolniczych, adekwatnej do 
jego zużycia w uprawach sadowniczych.

5.    Uruchomienie dla gospodarstw 
mających największe problemy rynkowe z 
tytułu braku przychodów, nieoprocento-
wanych kredytów z Banku Gospodarstwa 
Krajowego z minimum roczną karencją w 
spłacie rat i odsetek.

6.    Uruchomienie dla gospodarstw 
nieposiadających zdolności kredytowej 
oraz innych, pozarolniczych źródeł docho-
du specjalnych zasiłków umożliwiających 
przetrwanie rodzin.

7.    Zwolnienie z opłacania składek do 
KRUS na czas trwania pandemii bez skutku 
późniejszego przejścia na emeryturę rolni-
czą i obniżenia wysokości przysługującej 
emerytury.

8.    Podniesienie stawki za niezdol-
ność rolnika do pracy z tytułu stwierdzenia 
u niego koronawirusa i poddania go obo-
wiązkowej kwarantannie do poziomu jak w 
innych pozarolniczych zawodach.

9.    Wsparcie do utworzenia miejsc 
pracy w gospodarstwie dla ludzi, którzy 
utracili pracę w swoich dotychczasowych 
miejscach i chcą podjąć ją w gospodarstwie 
sadowniczym.

10.    Zwolnienie z podatku od nieru-
chomości na czas trwania pandemii z jed-
noczesną rekompensatą gminom utraco-
nych z tego powodu dochodów.

11.    Zamrożenie wzrostu cen energii 
elektrycznej wykorzystywane w gospodar-
stwie np. do zasilania urządzeń chłodni-
czych, linii sortujących, pomp do nawad-
niania i innych urządzeń.

12.    Zwolnienie od opłat za pobór 
wody do celów nawadniania upraw i ochro-
ny przed przymrozkami i innych przezna-
czeń.

13.    Zwiększenie dopłat do ubezpie-
czeń rolniczych z budżetu państwa, zmiana 
terminu obowiązywania ubezpieczeń od 
przymrozków z 25 kwietnia na 1 kwietnia, z 
powodu szybszej wegetacji oraz  wpłynięcie 
na obniżenie stawek (procentowych) ubez-
pieczenia w firmach ubezpieczeniowych z 
udziałem skarbu państwa tj. PZU i inne do 
poziomu zeszłorocznego, ponieważ stawki 
z obecnego roku są dużo wyższe                 ( 
30% i więcej) co znacząco więcej obciąża 
sadownika.

Działania na rynku pracowników se-
zonowych:

1.    Umożliwienie wjazdu do Polski 
pracowników z Ukrainy i innych pozaunij-
nych krajów, którzy są zainteresowani pod-
jęciem pracy i otrzymali w tym celu stosow-
ne dokumenty, w tym:

-kontynuowanie przez Starostów i Po-
wiatowe Urzędy Pracy wydawania stosow-
nych zezwoleń

-przywrócenie wydawania wiz umoż-
liwiających podjęcie pracy w gospodar-
stwach sadowniczych, w tym jako pomoc-
ników przy zbiorach

-umożliwienie przekraczania granicy 
przez pracowników z Ukrainy i innych po-
zaunijnych krajów z zachowaniem okresu 
kwarantanny oraz innych wymogów bez-
pieczeństwa podczas ich pobytu w Polsce

-zwolnienie pomocników przy zbio-
rach ze składek do KRUS i podatku docho-
dowego

-umożliwienie zatrudnienia w formule 
pomocnika przy zbiorach Polaków, którzy 
utracili swoje dotychczasowe miejsce pra-
cy lub znaleźli się na bezpłatnym urlopie 
w sposób, który nie będzie kolidował pod 
względem podatkowym i w kwestii składek 
na ubezpieczenie społeczne z ich obecnym 
statusie, w tym zwolnienie ze składek do 
KRUS i podatku dochodowego

-uproszczenie zasad przyjazdu do 
Polski pracowników sezonowych z innych 
krajów na uproszczonych zasadach tak, jak 
było do tej pory z obywatelami Ukrainy.

Działania wobec grup producentów 
owoców, firm handlowych, transportowych, 
opakowaniowych itp.

1.    Zwolnienie z podatku od nieru-
chomości w przypadku ograniczenia lub 
faktycznego zaprzestania działalności przy 
jednoczesnym zrekompensowaniu z bu-
dżetu państwa utraconych przez gminy 
wpływów z tego tytułu.

2.    Zrekompensowanie składek ZUS 
od zatrudnionych pracowników w przy-
padku utrzymywania miejsc pracy.

3.    Umożliwienie zatrudniania cu-
dzoziemców na zasadach podobnych jak w 
przypadku gospodarstw sadowniczych.

4.    Zwolnienie z części wymogów wy-
nikających z przyjętych Programów Opera-
cyjnych wobec niemożliwości ich spełnie-
nia z powodu trudnej sytuacji rynkowej.

5.    Prolongata obecnych kredytów 
bankowych na czas trwania pandemii i jej 
skutków oraz zamrożenia płacenia odsetek 
od nich.

6.    Możliwość udzielenia pomocy fi-
nansowej celem podtrzymania płynności 
finansowej i możliwość udzielania nieopro-
centowanych kredytów z Banku Gospodar-
stwa Krajowego.

Propozycje pomocy i zagrożenia dla 
tego środowiska przedstawiło m.in. Stowa-
rzyszenie Dystrybutorów Owoców i Wa-
rzyw „Unia Owocowa”.

Inne działania:
1.    Utrzymanie możliwości handlu 

owocami na rynkach hurtowych, targo-
wiskach i bazarkach, jako jedynych miejsc 
sprzedaży owoców i przetworów z nich dla 
wielu gospodarstw, w tym sprzedaży bez-

pośredniej.
2.    Wydłużenie okresu nabo-

rów na działania w ramach PROW i 
odsunięcie w czasie celów (efektów), 
które były warunkiem poprawnego 
rozliczenia niektórych działań w ra-
mach PROW.

3.    Uproszczenie zasad otrzy-
mywania certyfikatów ekologicznych 
poprzez wyeliminowanie ze wzglę-
dów bezpieczeństwa konieczności 
kontroli na miejscu zarówno przez 
WIORIN, jak i jednostki certyfiku-
jące.

4.    Zapewnienie cen skupu 
owoców do przetwórstwa na mini-
malnym poziomie gwarantującym 
pokrycie poniesionych nakładów 
oraz możliwość renegocjacji wcze-
śniej podpisanych umów kontrakta-
cyjnych w przypadku niemożliwości 
dostarczenia surowca z powodu bra-
ku rąk do pracy przy zbiorach.

5.    W przypadku załamania sku-
pu owoców do przetwórstwa, podję-
cie interwencyjnego skupu na cele 
energetyczne i zapasy startegiczne.

Działania promocyjno – informa-
cyjne.

Jednym z możliwych scena-
riuszy jest odstąpienie przez część 
konsumentów od zakupu świeżych 
owoców. Może to być podyktowane 
niesłuszną obawą, że owoce mogą 
być przekaźnikiem wirusa lub bra-
kiem dostatecznej ilości pieniędzy na 
ich zakup wskutek kryzysu w innych 
działach gospodarki. Konieczna jest 
duża akcja, która nie tylko wyelimi-
nuje obawy, ale wręcz uświadomi, że 
jedzenie świeżych owoców podnosi 
wydolność i odporność organizmu i 
jego zdolność do samoobrony m.in. 
właśnie przed koronawirusem.

Związek Sadowników RP jest 
w trakcie pisania takiego programu 
działań marketingowych i nieba-
wem złoży go do Funduszu Promocji 
Owoców i Warzyw celem uzyskania 
środków finansowych na jego realiza-
cję. Bez tego typu działań rynkowych 
istnieje obawa o popyt na wyprodu-
kowane owoce i wówczas może się 
pojawić ogromny problem ze sprze-
dażą ich po racjonalnych cenach.

Zdajemy sobie sprawę, że wpro-
wadzanie tych propozycji w życie nie 
będzie łatwe i szybkie. Część z propo-
zycji wymaga bowiem zmiany ustaw, 
rozporządzeń i zgody Komisji Euro-
pejskiej, a nawet zmiany prawa UE, 
część z propozycji obciąża budżety 
państwa i samorządów i jednostek 
im podległych inne są bezkosztowe. 
Uważamy także, że część z tych pro-
pozycji powinna być wdrażana syste-
matycznie w miarę rozwoju sytuacji. 
Być może też trzeba będzie przedsta-
wić i wprowadzić kolejne propozycje, 
bo w walce z tą straszną chorobą i jej 
skutkami nikt na świecie nie ma do-
świadczenia i gotowych rozwiązań. 
Niektóre jednak wymagają natych-
miastowej realizacji, bo ich zlekcewa-
żenie może mieć katastrofalne skutki.

Jest jednak bezsprzeczne, że 
branża sadownicza przynosiła kra-
jowi wiele dochodów i powinno się 
zrobić wszystko, aby w jak najlepszej 
kondycji przetrwała ten bardzo trud-
ny okres.                                W imieniu 

Związku Sadowników RP,
Mirosław Maliszewski 

- Prezes ZSRP
źródło: polskiesadownictwo.pl
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76 ROCZNICA AKCJI 
NA CARITAS  

AKTUALNE INWESTYCJE DROGOWE 
W POWIECIE GRÓJECKIM

W ramach dofinansowania 
z Funduszu Dróg Samorządo-
wych podpisane zostały  umo-
wy na realizację remontów kil-
ku odcinków dróg.

Jednym z nich jest odcinek 
Wola Boglewska-Miedzechów 
na drodze powiatowej nr 1657W 
Wola Boglewska - Murowan-
ka. Wykonawcą inwestycji jest 
Przedsiębiorstwo Robót Inżynie-
ryjno- Drogowych w Grójcu Sp. 
z o.o.   z siedzibą w Jasieńcu. In-
westycja obejmuje  2902 m drogi.  
W zakres robót wchodzi:  wyko-
nanie poszerzenia drogi  do szer. 
6m, położenie  masy bitumicznej  
oraz odmulenie rowów. Inwesty-
cja zakłada ponadto  wykonanie 
oznakowania poziomego dro-
gi oraz wykonanie przejścia dla 
pieszych z aktywnym  drogowym 
znakiem świetlnym.

Po świętach w drugiej poło-
wie kwietnia mają rozpocząć się 
prace na odcinku drogi powiato-
wej nr 1690W Żdżary - Doma-
niewie  o długości 1868m oraz nr 
1689W Domaniewice – Bieliny 
– Łęgonice  o długości 1047m. 
Inwestycja zostanie wykonana 
przez firmę STAR BUDOWA 
Karol Cieśla.

Droga zostanie poszerzona 
oraz zostanie położona warstwa 
bitumiczna. Powstaną obustron-
ne pobocza z destruktu. Projekt 
zakłada również przebudowę 
skrzyżowania dróg  DP1690W z 
DP 1688 W (Nowe Miasto nad 
Pilicą - Domaniewice), wyko-
nanie oznakowania poziomego 
drogi oraz przejścia dla pieszych 

z aktywnym drogowym znakiem 
świetlnym.

Kolejną inwestycją są prace 
wykonywane na drodze powia-
towej nr 12657W Wola Chy-
nowska - Podgórzyce o długości 
820m przez miejscowość Widok. 
Zadanie będzie realizowane w 
ramach dotacji ze środków bu-
dżetu województwa mazowiec-
kiego w zakresie budowy i mo-
dernizacji dróg dojazdowych do 

gruntów rolnych. Inwesty-
cja prowadzona jest przez 
F.H.U. „BRUK-BUD” Piotr 
Skoczek. Prace polegają na 
wykonaniu nowej jezdni o 
nawierzchni bitumicznej z 
mieszanki mineralno-asfal-
towej na odcinku o długości 
820 m i szerokości 6 m oraz 
wzmocnienie poboczy de-
struktem po obu stronach 
drogi o szerokości 0,5 m.

27 marca Starosta Krzysztof 
Ambroziak i Przewodniczący 
Rady Powiatu Grójeckiego Ja-
nusz Karbowiak uczcili pamięć 
Żołnierzy AK Obwodu „Głu-
szec” - Grójec składając kwiaty i 
zapalając znicze pod tablicą ich 
upamiętniającą przy ul. Mo-
gielnickiej w Grójcu.

Akcja na Caritas, której efek-
tem było uwolnienie 26 Pola-
ków z gestapowskiego więzienia, 
była największą akcją zbrojną w 
latach okupacji niemieckiej na 
terenie Obwodu Grójec - „Głu-
szec”. Została ona odnotowana 
w centralnym organie praso-
wym Polski Walczącej - „Biule-
tynie Informacyjnym”. Trzej jej 
najaktywniejsi uczestnicy: kpt. 
Dionizy Rusek „Halny”, por. Jan 
Warnke „Błysk” i kpt. Bolesław 
Pierzchalski „Słoń” zostali od-
znaczeni Krzyżami Walecznych.

Cześć i Chwała Bohaterom!



Twoja reklama w Nowych Dniach - reklama@nowedni.pl

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

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/

Starosta Grójecki                                                                                                                  Grójec,  23 marca 2020 r.                                   
ul. Józefa Piłsudskiego 59 
05-600 Grójec
BiA.6740.1148.2019.MK

O B W I E S Z C Z E N I E
      

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1716 

 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 
256 z późn. zm.) zawiadamia się, że:

STAROSTA GRÓJECKI

w  dniu 23 marca 2020 r. wydał decyzję Nr 292/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na drogi 
gminnej – ulica Konopnickiej w Grójcu,    na działkach o nr ewid. 3662/4, 3663/4, 3685/1, 800/3, 3674/1, 800/9, 3674/11, 800/10, 
3674/6, 3674/12, 800/16, 3674/14, 800/17 zlokalizowanej w jednostce ewidencyjnej 140605_4 Grójec, w obrębie ewidencyjnym 
0001 Grójec.

Pod realizację wyżej wymienionej inwestycji przeznaczone są działki o nr ewid.:  

  Działki inwestora w pasie drogowym: 3662/4, 3663/4, 3685/1, 800/3, 3674/1, 800/9, 3674/11, 800/10, 3674/6 poł. w obrębie 
ewidencyjnym 0001 Grójec, w jednostce ewidencyjnej 140605_4 Grójec;

Działki przechodzące pod pas drogowy wymagające wykupu: 3674/12, 800/16, 3674/14, 800/17 (powstała z podziału dział-
ki o nr ewid. 800/15), poł. w obrębie ewidencyjnym 0001 Grójec, w jednostce ewidencyjnej 140605_4 Grójec.

W związku z powyższym strony postępowania, tj. właściciele nieruchomości, których działki przewidziane są pod inwe-
stycję budowy drogi oraz właściciele nieruchomości sąsiednich, mogą zapoznać się z dokumentacją wyżej opisanej inwestycji 
i składać ewentualne wnioski  i zastrzeżenia w Starostwie Powiatowym w Wydziale Budownictwa                 i Architektury 
mieszczącym się przy ul. Józefa Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec, pokój nr 25,  tel. 48 665-11-61, godz. 7.30-15.30, w terminie 14 
dni od dnia publikacji niniejszego „Obwieszczenia”. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.               
z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po 
upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego  za pośrednictwem Starosty Grójeckiego w ter-
minie czternastu dni od dnia opublikowania obwieszczenia o jej wydaniu (odwołania składa się w Starostwie Powiatowym w 
Grójcu – 05-600 Grójec ul. Józefa Piłsudskiego 59).

Z up. Starosty Grójeckiego
/-/ Ewa Kapis-Pyza

Naczelnik Wydziału
Budownictwa i Architektury

 W Zespole Szkół im. 1 
Pułku Lotnictwa Myśliwskie-
go „Warszawa” w Warce wy-
konywana jest część niezbęd-
nych prac remontowych.

Trwają m.in. prace po-
legające na wymianie znisz-
czonej podłogi na parterze 

REMONTY W SZKOŁACH

budynku na wykładzinę Tarkett®. 
Ponadto zostaną wykonane gene-
ralne remonty obejmujące malo-
wanie, wykonanie sufitów podwie-
szanych oraz  wymianę instalacji 
elektrycznej  w dwóch salach: bi-
bliotece oraz sali przeznaczonej na 
nowa pracownię komputerową.
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Wspólnie dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo

Gmina Jasieniec podjęła praktyczne, 
aktywne i zdecydowane działania (niektó-
re jako pierwszy samorząd w regionie!) w 
związku z rozprzestrzenianiem się korona-
wirusa, w tym licznymi przypadkami zaka-
żeń na terenie powiatu grójeckiego.

Urząd Gminy Jasieniec oraz pozo-
stałe gminne jednostki organizacyjne 
są w stałym kontakcie z odpowiednimi 
instytucjami zaangażowanymi we wdra-
żanie stosownych procedur związanych z 
zapobieganiem szerzenia się epidemii ko-
ronawirusa. Od uprawnionych podmio-
tów pozyskiwane są aktualne informacje. 
Oprócz ww. działań praca oraz funk-
cjonowanie urzędu i innych gminnych 
jednostek organizacyjnych w ostatnich 
dniach jest nastawiona na przeciwdziała-
nie skutkom i następstwom epidemii. Pra-
cownicy gminni realizują swoje zadania i 
wykonują obowiązki na stanowiskach. 
Mieszkańcy mogą się z nimi kontaktować 
i załatwiać sprawy zdalnie: drogą telefo-
niczną, e-mailową oraz poprzez platformy 
internetowe. Dodatkowo istnieje możli-
wość złożenia korespondencji kierowanej 
do urzędu poprzez specjalne „okienko”, 
zlokalizowane przy wejściu do budynku.

Gmina Jasieniec wykonała lub wyko-
nuje / koordynuje na bieżąco następujące 
działania:

- wystosowanie apelu Wójta Gminy 
Jasieniec do Mieszkańców o sposobie po-
stępowania w celu uniknięcia zarażenia 
koronawirusem (m.in. promocja akcji 
#zostańwdomu) i ewentualnej ścieżce po-
stępowania w przypadku złego samopo-
czucia,

- cykliczna dezynfekcja przestrzeni 
publicznej w gminie: pracownicy Urzędu 
Gminy odkażają specjalnymi, certyfiko-
wanymi preparatami chodniki, dojścia 
do sklepów, kościołów, przystanków oraz 
całe wiaty przystankowe i ulice,

- dezynfekcja budynków wielorodzin-
nych na terenie gminy – zarówno komu-
nalnych, jak i bloków spółdzielczych/
wspólnotowych (po uprzednim uzyska-
niu zgody zarządców),

- uruchomienie Gminnego Systemu 
Powiadomień SMS. Jest to bezpieczna, 
sprawna i wiarygodna forma bezpośred-
niej komunikacji gminy Jasieniec z Miesz-
kańcami),

- zabezpieczenie punktów kwarantan-
ny na terenie gminy (na wypadek wystą-
pienia gwałtownego, skokowego przyro-
stu zakażeń),

- rozpowszechnianie informacji edu-
kacyjnych dotyczących koronawirusa 
(plakaty, strona internetowa urzędu, me-
dia społecznościowe, system powiado-
mień SMS),

- uruchomienie projektu społecznego 
polegającego na szyciu maseczek ochron-
nych przez Panią Marię Kudlak i Sławka 
Kudlak (wyprodukowane przez nich ma-
seczki trafiły już do przedsiębiorców i róż-

nego rodzaju instytucji z terenu gminy!),
- porozumienie z Kołem Gospodyń 

Wiejskich w Boglewicach i Kołem Go-
spodyń Wiejskich w Gośniewicach, doty-
czące zmiany głównej działalności kół na 
inicjatywę antywirusową: szycie maseczek 
ochronnych (wkrótce nastąpi ich dystry-
bucja),

- przeprowadzenie zdalnych obrad 
komisji gminnych (radni łączyli się przez 
Internet i głosowali po imiennym wywo-
łaniu),

- zmniejszenie ilości obrad rady 
gminy i przeznaczenie zaoszczędzonych 
w wyniku tego środków finansowych  na 
zakupy specjalistycznego sprzętu ochron-
nego, w tym maseczek, i środków dezyn-
fekcyjnych,

- realizacja programu „Złota rącz-
ka dla seniora”, koordynowanego przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

oraz Referat Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Komunalnej. Dzięki tej inicja-
tywie bezpłatną pomoc w zakresie drob-
nych, domowych czynności technicznych 
(np. naprawy/regulacje drzwi, okien, 
instalacji wodno-kanalizacyjnych) za-
pewnioną mają seniorzy powyżej 65. roku 
życia, mieszkający samotnie lub tylko z 
drugą osobą w wieku 65+, osoby niesa-
modzielne, niepełnosprawne, dysponu-
jące niskim budżetem (w czasie epidemii 
program ten realizowany jest z należytą 
ostrożnością i zachowaniem dodatko-
wych zasad bezpieczeństwa),

- utrzymywanie gotowości Ochotni-
czych Straży Pożarnych do zaangażowania 
w pomoc (m.in. akcje terenowe jednostek 
OSP polegające na powtarzaniu z megafo-
nów apelu o pozostanie Mieszkańców w 
domach, dystrybucja maseczek ochron-
nych),

- gotowość Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej dotycząca wsparcia osób 
potrzebujących, m.in. w związku ze sta-
nem epidemii – bieżące monitorowanie i 
ustalanie sytuacji osobistych, rodzinnych, 
dochodowych i majątkowych, kontynu-
acja wypłat świadczeń opiekuńczych / za-
siłków i innych form udzielanego wspar-
cia, na podstawie Ustawy z dnia 31 marca 
2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzyso-
wych oraz niektórych innych ustaw – tzw. 
tarczy antykryzysowej (ustawa wprowa-
dziła nowe sposoby postępowania m.in. 
dla realizacji świadczeń przez ośrodki po-
mocy społecznej),

- uruchomienie przez Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej specjalnego, co-
dziennego (łącznie z sobotami i niedziela-
mi) dyżuru telefonicznego do godz. 19:00, 

pod nr tel. 576 068 925 (wyłącznie 
dla osób będących w trudnej sytu-
acji, pilnie potrzebujących pomo-
cy),

- pomoc GOPS dla zwłaszcza 
ludzi starszych i samotnych  lub 
niepełnosprawnych i samotnych, 
potrzebujących wsparcia w związ-
ku ze stanem epidemii (np. pomoc 
w zakupach, w tym w nabyciu le-
ków),

- wsparcie procesu e-nauki po 
obowiązkowym zamknięciu pla-
cówek oświatowych (w zeszłym 
tygodniu gmina złożyła wniosek 
o dofinansowanie zakupu sprzętu 
komputerowego i dostępu do In-
ternetu dla nauczycieli i uczniów, 
celem usprawnienia zdalnego pro-
cesu edukacji),

- spotkania z dyrektorami 

placówek oświatowych / kierow-
nikami jednostek organizacyj-
nych gminy w sprawie zaleceń 
ws. podniesienia bezpieczeństwa 
zdrowotnego Mieszkańców, w tym 
zapewnienie stałego utrzymywania 
adekwatnych do sytuacji procedur 
higienicznych (w tym zapewnie-
nie środków ochrony osobistej, 
środków dezynfekcji, odkażanie 
pomieszczeń oraz różnego rodzaju 
powierzchni),

- wykonywanie zaleceń wła-
ściwych instytucji w sprawie za-
pobiegania rozprzestrzenianiu się 
koronawirusa,

- stały kontakt ze służbami od-
powiedzialnymi za zabezpieczenie 
działań związanych z kwarantanną 
(np. sanepid, wojewoda, starostwo 
powiatowe, policja, straż pożarna),

- zawieszenie bezpośredniej 
obsługi Mieszkańców, z jednocze-
snym utworzeniem specjalnego 
„okienka” do korespondencji przy 
wejściu do budynku urzędu w celu 
redukcji bezpośredniego kontaktu,

- zawieszenie bezpośredniej 
obsługi Mieszkańców w instytu-
cjach kultury (biblioteka, świetli-
ca),

- zapewnienie Mieszkańcom 
swobodnego dostępu do opieki me-
dycznej i leków dzięki świadczeniu 
przez gminne ośrodki zdrowia spe-
cjalistycznych, telefonicznych kon-
sultacji zdrowotnych, wypisywanie 
e-recept, zwolnień lekarskich itp.,

- gotowość pracowników 
wszystkich jednostek gminnych do 
realizacji zleconych zadań.

Szymon Woźniak 
UG Jasieniec

Pragnę raz jeszcze gorąco podziękować 
Mieszkańcom, przedsiębiorstwom oraz or-
ganizacjom z terenu gminy Jasieniec za od-
powiedzialność w tej trudnej dla wszystkich 
sytuacji i stosowanie się do wprowadzonych 
nowych przepisów prawa, reguł i obostrzeń. 
Państwa rozsądne zachowanie jest bezcenne 
w kontekście walki z epidemią. M.in. dzięki 
Waszej wzorowej postawie szansa na poko-
nanie koronawirusa i zakończenie obecnego 
stanu jest znacznie wyższa. 

Oddzielne podziękowania kieruję ponadto do Radnych Gminy Jasieniec za szyb-
ką mobilizację, wszelkie wsparcie i bezproblemowy przebieg zdalnych obrad komisji 
gminnych. Dziękuję też za podjęcie wspólnej decyzji o przeznaczeniu środków finan-
sowych, zaoszczędzonych w wyniku zmniejszenia ilości obrad Rady Gminy, na dodat-
kowe zakupy specjalistycznego sprzętu ochronnego, w tym maseczek, i środków dezyn-
fekcyjnych. Bardzo się cieszę, że w tych niełatwych chwilach mówimy jednym głosem i 
potrafimy wspólnie podjąć natychmiastowe decyzje służące zdrowiu i bezpieczeństwu 
Mieszkańców.

Wójt Gminy Jasiniec

 

Marta Cytryńska

PODZIĘKOWANIA DLA MIESZKAŃCÓW

Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzymy przede wszystkim ZDROWIA, 

poczucia bezpieczeństwa,
wszelkiej pomyślności, a także  

rodzinnego spokoju, ciepła i wzajemnej życzliwości.
Niech Zmartwychwstanie Pańskie uniesie
Państwa serca ponad codzienność, dając

wiarę, nadzieję oraz siłę 
do pokonywania wszelkich trudności,

i wypełniania codziennych obowiązków.

      Przewodniczący Rady Gminy             Wójt Gminy Jasieniec
        Marcin Manowiecki                             Marta Cytryńska



Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl

Wesołego Alleluja,
Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe,

napełni wszystkich spokojem i wiarą,
da siłę w pokonywaniu trudności

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość
życzy

Wójt Władysław Piątkowski
Przewodniczący Rady Gminy Belsk Duży

oraz pracownicy Urzędu Gminy

Strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych 
i Państwowej Straży Pożarnej, ich rodzinom 

i bliskim – wszystkim, którzy w tych trudnych 
dniach epidemii dbają o bezpieczeństwo naszych 
mieszkańców, życzę spokojnych i pełnych nadziei 

na lepsze jutro Świąt Wielkiej Nocy. 

Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP
Władysław Piątkowski 
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zł netto.

ZAMÓW REKLAMĘ:  
reklama@nowedni.pl, 

tel. 504 198 135, 510 005 64

Inspektor 
nadzoru 

Sadownicy 
dezynfekowali 

Grójec
3.04 od godziny 22.00 sadowni-

cy przeprowadzili dezynfekcję Grój-
ca, do której użyli własnego sprzętu, 
środki zapewniła gmina. Zamieści-
liśmy film Wojciecha Kota jednego z 
inicjatorów akcji oraz inne materiały 
na ten temat na naszej stronie: www.
grojeckie24.pl
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Komunikat Państwowego Po-
wiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Grójcu z dnia 07 kwietnia 2020 r. 
przedstawiający sytuację epidemiolo-
giczną 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 07 kwietnia 2020

Łączna liczba osób aktualnie ob-
jętych kwarantanną domową – 1067 
(ostatnia doba - 87)

Łączna liczba osób aktualnie ob-
jętych nadzorem epidemiologicznym 
– 19 (ostatnia doba-2)

Łączna liczba osób aktualnie ho-
spitalizowanych z powodu podejrze-
nia zakażenia COVID-19- 17 (ostatnia 
doba - 1)

Łączna liczba przypadków potwier-
dzonych laboratoryjnie z wynikiem do-
datnim - 207 (ostatnia doba - 72)

Liczba ozdrowieńców - 0 (ostatnia 
doba - 0)

Liczba zgonów powiązanych z CO-
VID-19: 7 (ostatnia doba - 0)

Pierwszy potwierdzony przypa-
dek zachorowania w powiecie to pie-
lęgniarka pracująca w szpitalu w No-
wym Mieście nad Pilicą i w szpitalu w 
Grójcu.

Osoby, które mają potwierdzone 
zachorowanie na COVID-19 to do-
rosłe osoby obu płci. 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 zosta-
ła hospitalizowana i przebywa w izola-
cji w domach. / Stan zdrowia pacjenta 
pozwala na izolację domową / 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 nie-
ustanie monitorowany przez lekarzy i 
służby sanitarne.

Potwierdzone przypadki zachoro-
wań są to przypadki rodzime – trans-
misja z kontaktu w kraju w ogniskach 
domowych, szpitalnych lub zawodo-
wych.

Liczba przypadków potwierdzo-
nych laboratoryjnie z wynikiem do-
datnim na terenie całego województwa 
mazowieckiego publikowana jest na 
stronie Mazowieckiego Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarne-
go: www.wsse.waw.pl w meldunkach 
codziennych po godzinie 16.00

Wszelkie aktualne informacje na 
temat koronawirusa są aktualizowane 
i dostępne na stronach Głównego In-
spektoratu Sanitarnego i na oficjalnej 
stronie rządowej: www.gis.gov.pl

https://www.gov.pl/web/korona-
wirus

Zaleca się stosowanie zasad higie-
ny zgodnie z instrukcją opublikowaną 
na dedykowanej stronie na platformie 
gov.pl - http://www.gov.pl/koronawi-
rus

Specjalna całodobowa infolinia 
Narodowego Funduszu Zdrowia w 
zakresie informacji dla Polaków o po-
stępowaniu w sytuacji wątpliwości po-
dejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych 

dotycząca przekraczania granic 
państwa polskiego: +48 22 523 
88 80.

Zaleca się, aby w przypadku 
pytań i wątpliwości związanych 
z funkcjonowaniem zakładów 
pracy, świadczeń z tytułu nie-
zdolności do pracy, zabezpie-
czenia socjalnego osób odbywa-
jących kwarantannę, procedur 
poprawiających bezpieczeństwo 
sanitarne i tym podobnych, za-
sięgać informacji na stronach 
internetowych, infoliniach oraz 
w elektronicznych serwisach 
obsługi urzędów, instytucji oraz 
organizacji społecznych i bran-
żowych, właściwych dla danego 
zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń tele-
fonicznych umożliwi skupienie 
się pracowników powiatowej 
stacji sanitarno-epidemiologicz-
nej na kluczowym elemencie, 
jakim jest poprawa bezpieczeń-
stwa epidemiologicznego miesz-
kańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie 
prywatności osób hospitalizo-
wanych a także o stosowanie się 
do zaleceń dotyczących kwaran-
tanny i izolacji domowej.

207 osób z wynikiem dodatnim, 
7 osób zmarło!
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Tel. 48 377 31 62
tel. 48 377 31 28
tel. 48 377 31 15
Kontakt e-mail: 
tarcza@grojec.praca.gov.pl
https://grojec.praca.gov.

pl/-/11959591-tarcza-anty-
kryzysowa-nabor-wnioskow

Na podstawie art. 15 zzd 
ustawy o szczegółowych 
rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych 
oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. 2020 poz. 
568),  Dyrektor Powiatowe-
go Urzędu Pracy w Grójcu 
ogłasza nabór wniosków o 
pożyczkę na pokrycie bieżą-
cych kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej 
dla mikroprzedsiębiorców, 
którzy prowadzili działal-
ność gospodarczą przed 
dniem 1 marca 2020 r.

Z pożyczki mogą sko-

KONTAKT Z POWIATOWYM URZĘDEM 
PRACY W SPRAWIE  

TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

rzystać mikroprzedsiębiorcy, o 
których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 
1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. 
Prawo przedsiębiorców (tj. przed-
siębiorca, który w co najmniej jed-
nym roku z dwóch ostatnich lat 
obrotowych spełniał łącznie nastę-
pujące warunki:

zatrudniał średniorocznie 
mniej niż 10 pracowników oraz

osiągnął roczny obrót netto 
ze sprzedaży towarów, wyrobów i 
usług oraz z operacji finansowych 
nieprzekraczający równowarto-
ści w złotych 2 milionów euro 
lub sumy aktywów jego bilansu 

sporządzonego na koniec jednego 
z tych lat nie przekroczyły rów-
nowartości w złotych 2 milionów 
euro.

Wnioski powinny być wnoszo-
ne w postaci elektronicznej po-
przez platformę Praca.gov.pl

Złożenie wniosku i umowy po-
przez platformę Praca.gov.pl, po 
opatrzeniu ich kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub 
podpisem zaufanym, pozwolą na 
obsługę sprawy bez konieczności 
wizyty w urzędzie pracy i znacznie 
przyśpieszy otrzymanie pożyczki.



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

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!


