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Dobra współpraca

Areszt dla podejrzanego o zabójstwo
Kilka dni temu w War-

ce, doszło do ugodzenia no-
żem 39-letniego mężczyzny. 
Sprawca został zatrzymany 
bezpośrednio po zdarzeniu, 
najbliższe trzy miesiące spędzi 
w areszcie.

W miniony czwartek 
przed południem dyżurny 
grójeckiej komendy otrzymał 
informację, z której wynikało, 
że w Warce doszło do ugo-
dzenia nożem. Skierowani 
na miejsce funkcjonariusze z 
Warki zastali 39-latka z raną 
kłutą klatki piersiowej. Męż-
czyzna pomimo udzielonej 
pomocy medycznej zmarł.

Mundurowi ustalili, że 
mężczyzna został ugodzony 
nożem przez znajomego, z 
którym wcześniej spożywał 
alkohol. Dzieki szybkiej re-
akcji i ustaleniom podjętym 

przez funkcjonariuszy, 39-letni spraw-
ca w ciągu godziny od zdarzenia został 
zatrzymany. Podejrzany trafił do poli-
cyjnego aresztu. W tym czasie docho-
dzeniowcy wspólnie z prokuratorem, 
gromadzili materiał dowodowy, któ-
ry wykazał związek podejrzanego ze 
śmiercią 39-latka.

Zatrzymany został doprowadzony 
do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut 
popełnienia zabójstwa. Sąd przychylił 

się do wniosku śledczych i zastosował 
środek zapobiegawczy w postaci tym-
czasowego aresztowania. Za popełnio-
ne przestępstwo grozi mu kara nawet 
dożywotniego pozbawienia wolności.

Sprawa jest w toku. W dalszym 
ciągu zgromadzone dowody poddawa-
ne są ocenie i analizie w celu dokład-
nego wyjaśnienia okoliczności sprawy.

nadkom. Agnieszka Wójcik
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Szpital w Nowym Mieście ponownie 
dostępny dla wszystkich

Decyzją Wojewody Mazo-
wieckiego z dn. 30.10.2020r. szpi-
tal w Nowym Mieście nad Pilicą 
z dniem 5 listopada 2020r. został 
przekształcony w szpital covidowy. 
Tym samym został zobowiązany 

do realizowania świadczeń opie-
ki zdrowotnej w związku z zapo-
bieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19 poprzez 
zapewnienie 71 łóżek dla pacjen-
tów z potwierdzonym zakażeniem 
SARS-CoV-2 oraz zapewnieniem 
1 łóżka intensywnej terapii z kar-
diomonitorem oraz możliwością 
prowadzenia tlenoterapii i wenty-
lacji mechanicznej. Tym samym 
szpital został zobowiązany do 
przyjmowania tylko pacjentów z 
COVID-19.

Pragniemy zwrócić uwagę na 
fakt, że na potrzeby zapewnienia 
tlenu dla 71 pacjentów szpital mu-
siał powiększyć pojemność posia-
danych butli.

Instalację tlenową uda-
ło się rozbudować w ciągu 2 
tygodni po wydaniu decyzji 
Wojewody Mazowieckiego o 
przekształceniu placówki w 
covidową.

Z dniem 1 stycznia 2021r. 
szpital stracił status covido-
wego i w związku z powyż-
szym od 1 stycznia do szpi-
tala przyjmowani są pacjenci 
na oddział wewnętrzny, chi-
rurgiczny i pediatrię.

 

SPZOZ 
Nowe Miasto nad Pilicą

Pandemia to wyjątkowo trudny 
czas dla całego społeczeństwa, a 
w szczególności dla placówek me-
dycznych. Okazuje się, że mimo 
bardzo trudnej sytuacji finansowej 
od wielu osób i instytucji płynie 
pomoc do walki z koronawirusem. 
Takich gestów solidarności i kon-
kretnego rzeczowego i finansowego 
wsparcia – w celu przeciwdziałania 
oraz leczenia pacjentów z objawa-
mi COVID-19 i innymi chorobami 
– doznał szpital w Nowym Mieście 
nad Pilicą.

Serdeczne podziękowania i 
słowa uznania kierujemy do: 

- Spółki DOHLER; darczyńcy 
przekazali środki ochronne oraz 
środki do utrzymania czystości za-
kupionych ze zbiórki pracowniczej 
w wys. 1902,25 zł. Równocześnie 
spółka przekazała środki ochronne 
zakupione z własnych funduszy o 
wartości 1911,94 zł. Składamy po-

Podziękowania od SP ZOZ w Nowym Mieście
 nad Pilicą za pomoc w walce z koronawirusem

dziękowania za wsparcie Prezeso-
wi Zarządu Piotrowi Podobie oraz 
pracownikom spółki.

- Samorządu Gminnego z 
Drzewicy, który wsparł darowi-
zną rzeczową, tj. zestawem ubrań 
ochronnych (25 kompletów), far-
tuchów ochronnych (2017 sztuk), 
termometrów bezdotykowych (3 
sztuki). Łączna wartość darowi-
zny to 19  980,30 zł. Dodatkowo 
Przychodna w Drzewicy otrzy-
mała lodówkę na przechowywa-
nie szczepionek przeciw COVID 
za kwotę ponad 2000 zł. Dyrekcja 
SP ZOZ Nowe Miasto wraz z pra-
cownikami dziękuje Burmistrzowi 
Januszowi Reszelewskiemu, Prze-
wodniczącej Rady Miejskiej Marii 
Wiktorowicz oraz wszystkim Rad-
nym za przekazane środki ochro-
ny.

- Gminy 
Mogielnica, od 
której SP ZOZ 
w Nowym Mie-
ście pozyskał 
dotację w wys. 
32  825 zł, co  
stanowi 99,47% 
kosztu realiza-
cji zadania, po-
legającego na 
zakupie trzech 
sztuk urządzeń 
do oczyszcza-
nia powietrza z 
drobnoustrojów, 
w tym wirusa 
S A R S - C o V- 2 . 

Za wsparcie nowomiejskie-
go szpitala serdeczne po-
dziękowania składamy na 
ręce Burmistrza Sławomira 
Chmielewskiego,  Przewod-
niczącemu Rady Miejskiej 
Grzegorzowi Michalskiemu 
oraz wszystkim Radnych 
Gminy Mogielnica. 

 

Państwa bezinteresowna 
pomoc jest bardzo dużym 
wsparciem dla pacjentów, jak 
i dla personelu medyczne-
go, który na co dzień staje w 
obliczu ogromnych wyzwań, 
nie bacząc na zagrożenia.

SP ZOZ 
Nowe Miasto

 nad Pilicą
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Dobra współpraca
Początek roku to idealny 

czas zarówno na podsumo-
wanie, jak i na przekaza-
nie wyrazów wdzięczności. 
Chciałbym serdecznie po-
dziękować Staroście Gró-
jeckiemu Krzysztofowi Am-
broziakowi, Wicestaroście 
Jolancie Sitarek oraz Człon-
kom Zarządu Marzenie Ko-
łacz-Rosołowskiej, Pawłowi 
Siennickiemu, Andrzejowi 
Zarębie, a także Przewod-
niczącemu Rady Powiatu 
Grójeckiego Januszowi Kar-
bowiakowi oraz wszystkim 
Radnym Rady Miejskiej w 
Grójcu i Radnym Rady Po-
wiatu Grójeckiego za owoc-
ną  współpracę. Dzięki na-
szym wspólnym działaniom 
w mijającym roku na terenie 
Gminy Grójec udało się zre-
alizować kilka kluczowych 
inwestycji drogowych.  

Pierwsza z nich to prze-
budowa drogi powiatowej nr 
1604W Szczęsna-Rożce na 
odcinku Uleniec-Czekaj o 
długości 1820 m. Już w maju 
radni Rady Miejskiej w Grój-
cu podjęli uchwałę (Uchwała 
Nr XXIII/192/20) w sprawie 
udzielenia pomocy finanso-
wej Powiatowi Grójeckiemu 
w wysokości 588.000,00 zł. 

1.869.377,57 zł 
- całkowity koszt 
inwestycji 
1.112.219,33 zł - dotacja 

z Urzędu Marszałkowskiego 
pozyskana przez powiat

378.579,12 zł - środki 
Powiatu Grójeckiego
378.579,12 zł - środki 
Gminy Grójec

Zadanie to jest konty-
nuacją rozpoczętej w 2019 
roku inwestycji. W pierw-
szym etapie wykonano od-
cinek drogi powiatowej nr 
1604W Szczęsna-Rożce na 
odcinku Bikówek-Uleniec o 
długości 2350,00 m. Wów-
czas radni Rady Miejskiej w 
Grójcu w marcu 2019 roku 
podjęli uchwałę (Uchwa-
ła Nr VI/44/19) w sprawie 
udzielenia pomocy finanso-
wej Powiatowi Grójeckiemu 
w wysokości 524.131,00 zł. 

Drugą inwestycją dro-
gową jest przebudowa 410 
metrów drogi powiatowej 

nr 1604W Szczęsna-Rożce w Woli 
Worowskiej (odcinek od Armii 
Krajowej do wiaduktu w Woli 
Worowskiej). 

164.858,65 zł całkowity koszt 
inwestycji 
97.370,85 zł dotacja z Urzę-

du Marszałkowskiego pozyskana 
przez powiat

33.743,90 zł środki Powiatu 
Grójeckiego
33.743,90 zł środki Gminy 
Grójec
 
Trzecią inwestycją jest przebu-

dowa drogi powiatowej Nr 1654W 
Kociszew-Mięsy na odcinku 440 
metrów w miejscowości Mięsy.

155.000,00 zł całkowity koszt 
inwestycji 
62.000,00 zł środki Powiatu 
Grójeckiego
93.000,00 zł środki Gminy 
Grójec

W ubiegłym roku udało się 
także wspólnie zlecić opracowa-
nie dokumentacji projektowej na 
budowę chodników oraz ścieżki 
rowerowej w pasie drogi powiato-
wej w miejscowościach. Kępina i 
Szczęsna wraz z budową kładki na 
rzece Molnicy przy Dekadzie.

Całkowity koszt 
dokumentacji 60.270,00 zł
30.135,00 zł środki Gminy 
Grójec
30.135,00 zł środki Powiatu 
Grójeckiego

Liczę na dalszą współpracę 
przy realizacji kolejnych inwesty-
cji.

Przypomnę, że w grudniu 
podczas uchwalania budżetu na 
wniosek radnych Burmistrz Gmi-
ny i Miasta Grójec dokonał auto-
poprawki i wprowadził do planu 
wydatków majątkowych budżetu 
Gminy Grójec na 2021 rok środ-
ki w wysokości 2 mln zł, tytułem 
pomocy finansowej dla Powiatu 
Grójeckiego z przeznaczeniem 
na realizację zadań na drogach 
powiatowych. Pierwszym jest 
przebudowa ulicy Poświętne w 
Grójcu, a drugim budowa drogi 
powiatowej 1656W Grójec-Mie-
dzechów na odcinku o łącznej 
długości 1980,00 mb w miejsco-
wości Kociszew.

Karol Biedrzycki
Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Grójcu

15 stycznia w Starostwie Powia-
towym w Grójcu odbyło się spo-
tkanie przedstawicieli samorządu 
powiatu grójeckiego oraz woje-
wództwa mazowieckiego z człon-
kiniami Kół Gospodyń Wiejskich, 
które zostały laureatami konkursu 
kulinarnego „Jabłko na Widelcu” 
organizowanego przez Stowarzy-
szenie W.A.R.K.A., współfinanso-
wanego z budżetu powiatu oraz wo-
jewództwa mazowieckiego. 

Podczas spotkania podsumo-
wano osiągnięcia minionego roku, 
przedstawiono program działań na 
najbliższe miesiące oraz zaprezen-
towano publikację „Spiżarnia Kró-
lowej Bony”, która jest rezultatem 
konkursu „Jabłko na Widelcu” .

Jak podkreślił w swoim wystą-
pieniu Starosta Grójecki Krzysztof 
Ambroziak,  „zauważalna jest bar-
dzo duża aktywność Kół Gospo-
dyń Wiejskich na terenie naszego 
powiatu. Obecny Zarząd Powiatu 
kładzie nacisk na promocję nasze-
go regionu, a co za tym idzie na 
współpracę z lokalnymi stowarzy-
szeniami i kołami gospodyń, któ-
re urzeczywistniają ideę promocji 
Grójecczyzny oraz  integracji lokal-
nej społeczności. Dlatego Powiat 
Grójecki przeznacza środki na pro-
mocję naszego regionu i wsparcie  
inicjatyw podejmowanych przez 

Koła Gospodyń Wiejskich - animatorki integracji lokalnej  

koła gospodyń i stowarzyszenia”.
Jak zaznaczył Radny Sejmi-

ku Województwa Mazowieckiego 
Leszczek Przybytniak „oddolne 
inicjatywy tworzenia Kół Gospo-
dyń Wiejskich są bardzo istotne. W 
każdym budżecie (samorządu wo-
jewództwa mazowieckiego) stara-
my się wygenerować część środków, 
które uaktywniałyby i wspierały 
działania gospodyń wiejskich”. 

Członkinie Kół Gospodyń 
Wiejskich zauważają bardzo duży 
wpływ obecnej sytuacji epidemio-
logicznej na ich działania, która 
bardzo mocno ograniczyła dzia-
łalność społeczną na wielu obsza-
rach. W trudnym czasie pandemii 
tylko dzięki dofinansowaniom 

ze strony samorządów udało się 
zrealizować podjęte projekty oraz 
podtrzymać statutową działalność. 

Gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów  laureatom kon-
kursu: KGW Dziarskie Babki 
Kocerany, KGW na Obcasach 
z Lewiczyna, KGW Boglewice, 
KGW Goszczyn, KGW Gośnie-
wice, KGW Klawe Drwalewianki, 
KGW Rososzanki  

Mamy nadzieję, że w najbliż-
szym czasie sytuacja zdrowotna 
pozwoli rozwinąć działalność Kół 
Gospodyń Wiejskich, która przy-
czyni się do jeszcze lepszej promo-
cji Powiatu Grójeckiego.     
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Nie bądźmy obojętni 
na zagrożenia związane 

z wychłodzeniem organizmu

Kiedy na zewnątrz panują niskie 
temperatury, wiele osób narażonych 
jest na utratę życia lub zdrowia na 
skutek wychłodzenia organizmu. 
Problem ten dotyka przede wszyst-
kim osoby bezdomne, samotne, w 
podeszłym wieku. Zagrożenie takie 
dotyczy także osób będących pod 
wpływem alkoholu. Nie bądźmy obo-
jętni i alarmujmy Policję za każdym 
razem, kiedy ktoś jest narażony na 
wychłodzenie organizmu. Wystarczy 
jeden telefon, aby uratować komuś 
życie!

Jak co roku, w chwili, gdy tem-
peratury na zewnątrz spadają poni-
żej zera, policjanci zwracają się do 
wszystkich z apelem o to, aby nie 
byli obojętni na czyjąś krzywdę. Na 
wychłodzenie organizmu są szcze-
gólnie narażeni bezdomni, osoby 
starsze i osoby nietrzeźwe przeby-
wające na dworze. Jeśli widzimy 
takiego człowieka, nie wahajmy się 
zadzwonić na numer alarmowy, aby 
powiadomić o tym funkcjonariuszy. 
Każde takie zgłoszenie jest natych-
miast sprawdzane.

Okres zimowy to czas, kiedy 
policjanci podczas patroli zwracają 
szczególną uwagę na miejsca, gdzie 
mogą szukać schronienia i nocować 
bezdomni. Są to zazwyczaj pustosta-
ny, ogródki działkowe, altanki. Każ-
dego roku monitorujemy sytuację 
tych osób, sami oferujemy pomoc 
każdemu, kto jej potrzebuje - od-
najdując takie osoby zawsze propo-
nujemy przewiezienie ich do ośrod-
ków, w których jest ciepło, gdzie 
mogą zjeść ciepły posiłek i przespać 
się w normalnych warunkach.

Jednym z najczęstszych, a za-
razem najbardziej mylnych mitów 
jest ten, że na rozgrzewkę najlepszy 
jest alkohol. To nieprawda. Fak-
tycznie przez chwilę osoba pijąca 
czuje ciepło, to jednak za chwilę jej 
organizm jest jeszcze bardziej nara-
żony na wyziębienie. Dużym nie-
bezpieczeństwem jest wychodzenie 
na zewnątrz, będąc pod wpływem 
alkoholu. Wystarczy chwila nieuwa-
gi, śliska, nierówna nawierzchnia 
i można się potknąć, wywrócić i 
nie mieć siły się podnieść. Wtedy o 
tragedię nietrudno. Dlatego też nie 
należy przechodzić obojętnie obok 
osób po alkoholu podczas silnych 
mrozów. Pamiętajmy, ze wymagają 
one od nas szczególnej pomocy – 
człowiek nietrzeźwy zdecydowanie 
szybciej traci ciepło.

Zwracamy się z apelem, aby nikt 
z nas nie był obojętny na potrzeby 
drugiego człowieka. I Ty możesz 
pomóc! Wystarczy jeden telefon 
pod numer alarmowy 112 lub zgło-
szenie na Krajowej Mapie Zagrożeń 
Bezpieczeństwa 

Nasze zainteresowanie, być 
może przyczyni się do tego, że ura-
tujemy komuś życie. Sami również 
starajmy się okazać życzliwość i wy-
ciągnąć pomocną dłoń w kierunku 
tych, którzy tej pomocy potrzebują. 
Nie przechodźmy obok takich osób 
obojętnie. Pamiętajmy, jeden telefon 
może uratować czyjeś życie!

(KGP)
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Pierwszy w historii OSP Belsk  
Duży kalendarz strażacki

Będzie on przeznaczony 
dla mieszkańców Belska Du-
żego i okolic, a kupując go w 
formie cegiełki będzie można 
wesprzeć belską jednostkę.

Zdjęcia do kalendarza, 
w którym udział wzięli dru-
howie OSP Belsk Duży i 
członkowie Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej to dzie-
ło Magdaleny Michalczyk, 
lokalnej fotograf. Pomysło-
dawcą akcji jest kronikarz 
belskiej  OSP – dh Dominik 
Dyga.

Można  odebrać kalen-
darz osobiście. W tym celu 
najlepiej skontaktować się 
z Kronikarzem OSP – dh 

Dominikiem Dygą (666 155 328) 
bądź Naczelnikiem – dh Arkadiu-
szem Dygą (606 133 165). Można 
również napisać wiadomość pry-
watną na profilu belskiej straży na 
Facebooku.

Strażacki kalendarz
 powstał dzięki pomocy firm:
EL-BO
Pałac Mała Wieś
Magdalena Michalczyk 
– fotografia
METAL- MIX
Aristone
ARNO GROUP
GOSPODARSTWO SADOW-

NICZE ANNA I KRZYSZTOF 
BAŁUT

ELEKTRYK S.C.
Nolimit – studio reklamy
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SPACERKIEM PO PARKU W WARCE

Czy pamiętacie Państwo nasze 
wspólne spacery po parku online? 
Wracamy do tego tematu, na ze-
wnątrz zrobiło się mroźno, a nasz 
park jest trochę uśpiony. Tym razem 
zapraszamy do poznania jego walo-
rów przyrodniczych. Ścieżka edu-
kacyjna zaprowadzi nas z górnego 
parku do rzeki, pomoże zgłębić wie-
dzę o bogactwie skupisk roślinnych i 
ptasich w dolinie dolnej Pilicy. Stary 
park w Winiarach jest nie tylko za-
bytkiem kultury, ale wyróżnia się tak-
że niezwykłym bogactwem siedlisk 
przyrodniczych i populacji ptaków. 
Roślinność parku odznacza się dużą 
naturalnością. Park wyróżnia się rów-
nież dużą ilością gatunków lęgowych 
ptaków, a szczególnym elementem 
siedliskowym są tu uschnięte lub po-
walone drzewa (nie zawsze sprzątane 
od razu po zawaleniu). Stwierdzono 
tu 47 gatunków dziko żyjących pta-
ków, w tym 37 gatunków lęgowych i 
6 prawdopodobnie - nieregularnie lę-
gowych. Przykładowo w Warszawie w 
dużym Parku Skaryszewskim (około 
50 ha) – 32 gatunki. Zatrzymajmy się 
na chwilę tuż za zejściem do kapliczki 
Matki Boskiej, obok stawu. Tu znaj-
duje się początek trasy z górnego par-
ku do dolnego i przystanek 1 naszej 
ścieżki edukacyjno-przyrodniczej za-
tytułowany „Grądy”.

-Grądy to wielogatunkowe lasy 
liściaste, jeszcze kilka wieków temu 
dominujące w krajobrazie Mazow-
sza. Na skutek karczowania pod 
uprawy, porastają obecnie niewielką 
powierzchnię. W dolinach rzecznych 
zajmowały obszary znajdujące się 
poza zasięgiem systematycznych za-
lewów. Lasy określane są jako dębo-
wo-grabowe lub dębowo-lipowo-gra-
bowe, co wynika z dominacji grabu 
pospolitego, dębu szypułkowego i lipy 
drobnolistnej.

-Warstwę podszytu buduje tu 
trzmielina europejska, leszczyna po-
spolita i porzeczka alpejska. Gatun-
kiem wartym uwagi (szczególnie w 
okresie wiosennym), wyróżniającym 
dla grądów jest zdrojówka rutewko-
wata, rzadka w regionie.

-Jednym z dominujących gatun-
ków ptaków na terenie górnego parku 

w Winiarach jest kwiczoł.

-Kwiczoł (Turdus pilaris), z ro-
dziny drozdowatych jest niewielkim 
ptakiem wędrownym, wielkością 
i sylwetką zbliżonym do kosa, cia-
ło długości 24-27 cm, rozpiętość 
skrzydeł ok. 39–43 cm, masę ciała 
ok. 80–140 g. Obie płci ubarwione 
są podobnie. Wierzch ciała ma trój-
barwny: głowa i kuper szare, płaszcz 
brązowy, ogon brunatno czarny. Spód 
ciała gęsto plamkowany na beżowym 
tle. Pierś żółtawa lub pomarańczowa, 
brzuch biały.

-Kwiczoły są aktywnymi i hała-
śliwymi ptakami, odzywają się czę-
sto czkającym głosem. Wydają cha-
rakterystyczne „czak-czak-czak" lub 
„cze-czerrr”, podobne nieco do głosu 
sroki. W locie odzywają się miękkim, 
zduszonymi "sii". Gniazdo umiesz-
czają wśród gałęzi drzew, budują je z 
liści i traw zlepionych iłem lub gliną, 
wyściełają miękkimi częściami roślin.

-Kwiczoły nie boją się ludzi. Od-
żywiają się drobnymi bezkręgowca-
mi, głównie owadami i ich larwami 
oraz dżdżownicami, a także nasiona-
mi i owocami. Jesienią i zimą zjadają 
głównie jagody i owoce. Są ptaka-
mi lęgowymi całego kraju, liczne na 
wschodzie i w centrum kraju. Zimą 
kwiczoły skupiają się często w stada 
liczące po kilkaset osobników, obsia-
dające drzewa i krzewy z owocami.

-Na terenie naszego parku górne-
go można spotkać 20 par kwiczołów.

-Kwiczoły mają rzadki wśród pta-
ków śpiewających zwyczaj gromad-
nego atakowania i przeganiania in-
truzów, nawet znacznie większych od 
nich. Główną bronią jest ich własny 
kał, którym obryzgują wroga.

-Dawniej polowano na kwiczoły 
w celach konsumpcyjnych. Zjadane 
przez ptaki jagody jałowca i jarzębiny 
nadawały mięsu charakterystyczny 
aromat, dzięki czemu były wysoko ce-
nione przez dawnych myśliwych.

Info. Muzeum 
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Gabinet Fizjoterapii w Bel-
sku Dużym od stycznia 2021 
prowadzi działalność jako Cen-
trum Medyczne AXIS. Świad-
czenia udzielane w placówce 
mają na celu utrzymanie zdro-
wia, profilaktykę i diagnosty-
kę schorzeń oraz rozpoznanie 
chorób i ich leczenie, a także 
usprawnianie i leczenie bólu. 
Centrum Medyczne dysponuje 
nowoczesnym zapleczem dia-
gnostycznym i zabiegowym za-
pewniając:

– rehabilitację, 
- wizyty umawiane na kon-

kretną godzinę, 
- diagnostykę wad postawy, 
-genowe testy nietolerancji 

pokarmowej
-iniekcje dostawowe przeciw-

bólowe i z kwasu hialuronowego 
-diagnostykę USG, holter,
-poradnie neurologiczną, or-

topedyczną, diabetologiczną, en-
dokrynologiczną, osteopatyczną. 

- profesjonalną i miłą obsługę
Wizytówką placówki nadal 

pozostaje rehabilitacja, a roz-
szerzenie działalności umożliwi  
pacjentom  dostęp do specja-
listów i diagnostyki w jednym 
miejscu. Mocną propozycją w 
ofercie są genowe testy nietole-
rancji pokarmowej. Dzięki nim 

Gabinet Fizjoterapii Centrum Medyczne AXIS

możemy wyeliminować alergeny z na-
szej diety likwidując przez to przyczy-
nę choroby, nie lecząc jedynie objawów 
za pomocą leków. Po wyeliminowaniu 
produktów alergennych zwiększa się 
odporność organizmu oraz zwiększa 
się skutecznie leczenie choroby skóry 
oraz chorób metabolicznych jak np. 
cukrzyca czy problemy z tarczycą. 

 Centrum Medyczne Axis w ra-
mach programu 'Zdrowe Plecy' prowa-
dzi diagnostykę wad postawy u dzieci 
i młodzieży. W związku z pandemią, 
lockdown-em i brakiem regularnych 
ćwiczeń w szkołach oraz zmniejszona 
ilością ruchu stan zdrowia pod wzglę-

dem prawidłowej postawy znacznie się 
pogorszył. Chcąc wesprzeć rodziców i 
dzieci zachęcamy do wizyty w naszym 
Centrum. 

Rehabilitacja pracuje niezmien-
nie od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 7.30 15.30. 

Zapraszamy rodziców do zapisy-
wania swoich dzieci na bezpłatne ba-
dania.  Telefon: 790210765  zachęca-
my do polubienia i śledzenia naszego 
FB link . https://www.facebook.com/
CentrumMedyczneAxis/ 
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Pierwsza pomoc w drodze do służby
Jak należy zachować się w trak-

cie wypadku drogowego? Takich 
wątpliwości nie miał funkcjona-
riusz Aresztu Śledczego w Grójcu. 
We wtorkowy poranek, 26 stycznia 
2021, w drodze do miejsca pełnie-
nia służby, udzielał pomocy ofiarom 
wypadku drogowego.

We wtorek, około godziny 7.20, 
doszło do groźnie wyglądającego 
wypadku drogowego w miejsco-
wości Kobylin koło Grójca. Świad-
kiem zdarzenia był funkcjonariusz 
Służby Więziennej sierżant szta-
bowy Sebastian Grzegorzek. W 
drodze do miejsca pełnienia służ-
by najechał na czołowe zderzenie 
dwóch pojazdów. Reakcja funkcjo-
nariusza była natychmiastowa. Za-
trzymał swój pojazd, zabezpiecza-
jąc nim miejsca zdarzenia. Szybko 
ocenił sytuację, zidentyfikował 
liczbę osób poszkodowanych i we-
zwał poprzez numer alarmowy 112 
służby ratunkowe. W tym czasie 
kierowcy samochodów biorących 
udział w wypadku samodziel-
nie opuścili swoje auta. Sebastian 
Grzegorzek udzielał wsparcia psy-
chicznego kierującym. Na miej-
scu wypadku pojawili się kolejni 
świadkowie, którzy zaczęli udzie-
lać pomocy trzeciej osobie, która 
nie mogła samodzielnie wydostać 

się z rozbitego auta. Samochód 
ten znajdował się poza jezdnią. 
Wspólnymi siłami ewakuowano 
poszkodowaną osobę. Z uwagi na 
niską temperaturę przeniesiono ją 
do samochodu funkcjonariusza 
aresztu, zabezpieczając przed wy-
chłodzeniem. Do czasu przyjazdu 
służb ratunkowych poszkodowana 
osoba znajdowała się pod opieką 
sierż. szt. SW Sebastiana Grze-
gorzka, który pozostał na miejscu 
wypadku do czasu przekazania 
rannych zespołowi ratownictwa 
medycznego.

Najważniejsze jest to, aby za-
wsze reagować w tego typu sytu-
acjach. Obowiązkiem świadków 
wypadków drogowych jest udziela-
nie pomocy poszkodowanym. Po-
mimo, iż pierwszy widok był prze-

Kolejny powód do dumy w Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi
Wizytówką naszej szkoły jest 

efektywny udział uczniów w różne-
go rodzaju projektach i programach 
społecznych, edukacyjnych, kultu-
rowych. Służą one przede wszyst-
kim stwarzaniu uczniom warunków 
do rozwijania własnych umiejęt-
ności. Już po raz siódmy uczniowie 
Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Nowej Wsi otrzy-
mali stypendium w ramach pro-
jektu „Mazowsze – stypendia dla 
uczniów szkół zawodowych”.

W dniu 12 stycznia 2021r. Za-
rząd Województwa Mazowieckie-
go przyjął uchwałę w sprawie przy-
znania w roku szkolnym 2020/2021 
stypendiów w ramach projektu 
Samorządu Województwa Mazo-
wieckiego „Mazowsze – stypendia 
dla uczniów szkół zawodowych”. 
Wśród 518 uczniów, zakwalifiko-
wanych do tegorocznej edycji pro-
jektu, znalazło się siedem uczennic 
z Technikum im. Tomasza Nocz-
nickiego w Nowej Wsi:

1. Natalia Czyż – uczennica 
klasy III w zawodzie technik eko-
nomista,

2. Marta Krawczak – uczennica 
klasy III w zawodzie technik eko-
nomista,

3.Julita Krawczak – uczennica 
klasy III w zawodzie technik archi-
tektury krajobrazu,

4.Wiktoria Wojtysiak – uczen-
nica klasy I w zawodzie technik 
reklamy,

5.Wiktoria Kosińska – uczen-
nica klasy III w zawodzie technik 
architektury krajobrazu,

6.Natalia Cendrowicz – uczen-
nica klasy I w zawodzie technik 
obsługi turystycznej,

7. Klaudia Rosłonkiewicz - 
uczennica klasy II w zawodzie 
technik ekonomista.

Każda z w/w uczennic otrzyma 
stypendium w wysokości 5077 zło-
tych.

Celem projektu „Mazowsze 
– stypendia dla uczniów szkół 

zawodowych” jest wzrost 
efektywności i skuteczności 
w zakresie kształcenia zawo-
dowego, tak, aby odpowia-
dało ono na potrzeby zmie-
niającego się rynku pracy. 
Uczniowie dzięki otrzyma-
nemu stypendium będą mo-
gli uczestniczyć w zajęciach 
pozaszkolnych, w tym w 
szkoleniach, kursach zawo-
dowych, kursach przygoto-
wawczych, kwalifikacyjnych 
i doskonalących oraz kursach 
językowych. Stypendyści 
będą mieli możliwość udzia-
łu w konferencjach, semina-
riach, obozach naukowych, 
wycieczkach edukacyjnych i 
innych wydarzeniach posze-
rzających wiedzę, rozwijają-
cych zdolności i umiejętności 
ucznia w zakresie kierunku 
rozwoju zawodowego.

Dodatkowo stypendyści 
będą mogli nabyć pomoce 
dydaktyczne i oprzyrządowa-
nie niezbędne do praktycz-
nego wykorzystania wiedzy. 
Dzięki realizowanemu pro-
jektowi na rynek pracy wejdą 
absolwenci szkół prowadzą-
cych kształcenie zawodowe 
z kompetencjami dostoso-
wanymi do potrzeb rynku 
pracy.

Uczniowie Centrum 
Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Nowej Wsi 
od lat uczestniczą w projek-
cie „Mazowsze – stypendia 
dla uczniów szkół zawodo-
wych”. Każdego roku kilka 
lub kilkanaście osób korzysta 
ze środków umożliwiających 
im realizację dodatkowych, 
pozaszkolnych sposobów 
rozwoju personalnego i za-
wodowego.

 Opiekun stypendystów 
Maria Kocewiak.

rażający, nie należy się bać. Trzeba 
zachować zimną krew, zidentyfiko-
wać liczbę osób poszkodowanych, 
wezwać służby ratunkowe i przy 
udziale pozostałych świadków zda-
rzenia udzielić pierwszej pomocy 
poszkodowanym. Ważne, aby przy 
nich być i cały czas kontrolować ich 
stan. W tego typu sytuacjach nigdy 
nie wiadomo, czy nie dojdzie do 
bezpośredniego zagrożenia życia. - 
relacjonuje funkcjonariusz grójec-
kiej jednostki penitencjarnej.

Gratulujemy naszemu kole-
dze wzorowej postawy i profe-
sjonalizmu, którym wykazał się 
podczas udzielania pierwszej po-
mocy. Składamy również wyrazy 
szacunku pozostałym osobom, 
które włączyły się do akcji ratun-
kowej. W wyniku wypadku jedna 
z osób poszkodowanych została 
przetransportowana do szpitala 
śmigłowcem przez Lotnicze Pogo-
towie Ratunkowe. Wszystkim po-
szkodowanym życzymy szybkiego 
powrotu do zdrowia.

Sierżant sztabowy Sebastian 
Grzegorzek pełni służbę w Służbie 
Więziennej od niemal 12 lat. Swoją 
karierę zawodową zaczynał w dzia-
le ochrony Aresztu Śledczego w 
Warszawie-Mokotowie, gdzie peł-
nił służbę m.in. w oddziale dla ska-
zanych stwarzających poważne za-
grożenie społeczne albo poważne 
zagrożenie dla bezpieczeństwa jed-
nostki. Obecnie swoje obowiązki 
służbowe wykonuje na stanowisku 
technika działu kwatermistrzow-
skiego w Oddziale Zewnętrznym 
w Stawiszynie Aresztu Śledczego 
w Grójcu. Postawa naszego kolegi 
jest godna do naśladowania i jest 
dowodem na to, że funkcjonariu-
szem jest się nie tylko w mundurze, 
ale również poza służbą. Dbanie o 
bezpieczeństwo i zdrowie obywate-
li – nie tylko podczas służby – to 
nasz obowiązek.

Opracowanie: 
ppor. Marek Pikulski
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Jaki był 2020 rok dla sadowników? – wyzwania na rok 2021
Rok 2020 ze względu na 

pandemię COVID-19 był 
trudny dla wielu branż, a w 
tym dla rynku owoców. Pro-
ducenci związani z sektorem 
owocowo-warzywnym bory-
kali się z wieloma przeciwno-
ściami m.in. ograniczeniami 
w eksporcie czy brakiem rąk 
do pracy. Pojawiły się też do-
bre strony – wzrost konsump-
cji i popytu oraz pozytywna 
reakcja Unii Europejskiej dla 
handlu żywnością. Jakie wy-
zwania czekają na producen-
tów w 2021 roku?

Rynek owoców w 2020 
roku musiał zmierzyć się z 
wieloma wyzwaniami do-
tyczącymi pandemii. Pro-
ducenci owoców i warzyw 
musieli stawić czoła wielu 
trudnościom związanym z 
logistyką – ze względu na 
ograniczenia w przemiesz-
czaniu i przestoje w por-
tach, spedycja była znacznie 
utrudniona. Braki wystar-
czającej liczby kontenerów 
chłodniczych dodatkowo 
komplikowały proces trans-
portu. Z powodu obowiązku 
zapewnienia niezbędnego 
sprzętu ochrony osobistej 
i nakazu utrzymywania 
dystansu społecznego, w 
sadownictwie nierzadko 
brakowało rąk do pracy. 
Niedobory zasobów ludz-
kich były spowodowane 
także niepewnością związa-
ną z pandemią COVID-19 
i obawą przed konieczno-
ścią przejścia obowiązkowej 
kwarantanny przez przy-
jeżdzających pracowników 
sezonowych. Społeczne 
środki dystansowania stoso-
wane w sadach, pakowniach 
i zakładach produkcyjnych 
narzucały limit 50% mniej 
pracowników do obsługi 
maszyn. Takie ograniczenia 
utrudniały funkcjonowanie 
sadów i zakładów produk-
cyjnych, tym samym znacz-
nie obniżając ich efektyw-
ność. Obostrzenia te, mogą 
w przyszłości skłonić sadow-
ników ku bardziej zmechani-
zowanej produkcji.

Niemniej jednak, pojawi-
ły się także pozytywne skutki 
pandemii. Zaobserwowano 
wzrost konsumpcji i popy-
tu, szczególnie na warzywa 
i owoce w opakowaniach. W 

pierwszych tygodniach roku 2020 
wraz z kryzysem związanym z CO-
VID-19, konsumenci Unii Euro-
pejskiej wykazali bardzo silne za-
potrzebowanie na świeże produkty 
m. in. w Polsce, Grecji, Włoszech, 
czy Francji. Chętniej kupowano 
produkty lokalne i ekologiczne, co 
świadczy o coraz większej świado-
mości społeczeństwa. Cieszy także 
pozytywna reakcja Unii Europej-
skiej dla handlu żywnością.

Polska pozostaje największym 
producentem jabłek w Europie. 
Łączna wartość zbiorów ma wy-
nieść 3,5 mln ton. Polski eksport 
w sezonie 2019/20 wyniósł 665 tys. 
ton. Nasz kraj konkuruje z innymi 
państwami europejskimi, które 
konkurują z nami ceną. W sezonie 
2019/20, według danych szacun-
kowych, głównymi rynkami zby-
tu dla Polski były: Białoruś, gdzie 
wyeksportowano 149 tys. ton, 
Egipt – 83 tys. ton oraz Rumunia z 
wynikiem 67 tys. ton. Zaobserwo-
wano spadek polskiego eksportu 
spowodowany był zakłóceniami i 
utrudnieniami w dostawach zwią-
zanymi z pandemią COVID-19. 
Odnotowano duży wzrost popytu 
konsumpcyjnego od marca i wy-
sokie ceny na jabłka i gruszki za-
równo na poziomie detalicznym, 
jak i na poziomie producentów. 
Trwają negocjacje w kontekście 
otworzenia nowych rynków zby-
tu: Meksyk, Filipiny, Chile, Bra-
zylia i Indonezja. Zagrożeniem i 
wyzwaniem dla polskich jabłek i 
gruszek jest rosnąca konkurencja 
ze strony owoców jagodowych, 
egzotycznych i nowych gatunków. 
Zagrożona jest płynność finanso-
wa organizacji producentów owo-
ców i warzyw poprzez stale rosną-
ce koszty transportu, a także coraz 
wyższe podatki, niskie ceny skupu 
owoców i warzyw oraz brak marży. 
Należy zaznaczyć, że koszty pra-
cy stanowią obecnie 50% kosztów 
produkcji, a w trakcie pandemii 
dodatkowe koszty dla europejskie-
go łańcucha dostaw wzrosły o 500 
mln euro miesięcznie. Innym wy-
zwaniem, z jakim mierzy się obec-
nie sektor warzywno-owocowy i z 
powodu którego odczuwa poważ-
ne konsekwencje jest zamknięcie 
całego sektora HORECA, czyli 
znaczne ograniczenie rynku zbytu 
dla świeżych owoców i warzyw, ale 
także produktów przetworzonych.

Jednym z wyzwań, które czeka 
na producentów owoców i warzyw 
w 2021 roku jest zmiana dotyczą-
ca wymiany handlowej pomiędzy 

Unią Europejską a Wielką Brytanią 
związana z Brexitem. Wynegocjo-
wane warunki w zawartym poro-
zumieniu między UE i UK pozwa-
lają na zniesienie obowiązywania 
ceł i ograniczeń ilościowych w ob-
rocie gospodarczym dla towarów, 
które są zgodne z odpowiednimi 
regułami pochodzenia, jednak po-
wróciły kontrole graniczne. Przed-
siębiorcy będą zobowiązani do 
płacenia należności podatkowych 
VAT i do dopełnienia standardo-
wych formalności celnych, w tym 
m. in. obowiązku: zarejestrowania 
się w usłudze Krajowej Admini-
stracji Skarbowej „e-Klient””, w 
celu uzyskania numeru EORI. Do-
datkowym wyzwaniem będzie tak-
że sprostanie celom dotyczącym 
strategii Green Deal uwzględnia-
jącej zmniejszanie zależności od 
wszelkiego rodzaju chemicznych 
oprysków, a także przeciwdzia-
łanie nadmiernemu pakowaniu 
i wytwarzaniu odpadów poprzez 
zwiększenie możliwości ponowne-
go użycia i recyklingu opakowań. 
Niewiadomą dla wszystkich branż, 
w tym sadowniczej, pozostaje kwe-
stia ewentualnych kolejnych fali 
pandemii, które mogą zaburzyć 
działania producentów owoców 
i warzyw. Wyzwaniem pozostają 
także prognozy dotyczące nowych 
oczekiwań ze strony rynku oraz 
nowe podatki.

Rok 2021 został okrzyknięty 
przez Organizację Narodów Zjed-
noczonych do spraw Wyżywienia 
i Rolnictwa (FAO) Światowym 
Rokiem Owoców i Warzyw. Przez 
nadchodzące 12 miesięcy organi-
zowane będą programy dotyczące 
promocji warzyw i owoców w Eu-
ropie i na świecie. Władze państw 
będą zachęcane do prowadzenia 
działań edukacyjnych w kwestii 
istoty warzyw i owoców w co-
dziennej diecie. W Polsce prężnie 
działają liczne kampanie dążące 

do popularyzacji konsumpcji pol-
skich warzyw i owoców wśród Po-
laków. Niektóre z nich to: „Kam-
pania #wybieramPOLSKIEjabłka”, 
Kampania „Moc Polskich Wa-
rzyw” czy „Jedz owocowe i warzy-
wa to w nich największa moc się 
skrywa!”.

Misją kampanii informacyj-
no-promocyjnej #wybieramPOL-
SKIEjabłka jest poprowadzenie 
sadowników i ich świadomości 
zgodnie z nowymi wytycznymi i 
strategiami zrównoważonego rol-
nictwa ku przyszłości. W ramach 
kampanii prowadzone są działa-
nia, mające na celu zwiększenie 
wiedzy sadowników w zakresie 
najnowszych trendów w produk-
cji jabłek, uwzględniając praktyki 
rolnictwa zrównoważonego oraz 
działania prośrodowiskowe. Pro-
jekt, którego partnerem jest Sto-
warzyszenie Unia Owocowa ma 
na celu szeroko zakrojoną pro-
mocję polskich jabłek na rynku 
krajowym, ocieplenie wizerunku 
polskiego sadownika, budowanie 
patriotyzmu konsumenckiego, co 
w konsekwencji pozwoli zwięk-
szyć spożycie krajowych jabłek. 
W ramach projektu, organizato-
rzy prowadzą sadowników „ku 
przyszłości”, umożliwiają rozwój 
i edukację producentów poprzez 
publikację raportu, broszury i or-
ganizację szkoleń.

Prognozowane trendy na rok 
2021 uwzględniają coraz większą 
dbałość o bezpieczeństwo produk-
tu na każdym etapie produkcji i 
wprowadzania produktu do obie-
gu, zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii m.in. 
fotowoltaiki przy procesie produk-
cyjnym oraz ochrona gleby i wody 
poprzez ograniczenie chemizacji. 
W obliczu trudności związanych 
z niedoborem zasobów ludzkich 
w dobie pandemii koronawirusa, 
sektor jest zainteresowany poszu-
kiwaniem alternatywnych rozwią-
zań, takich jak większa automaty-
zacja i cyfryzacja różnych etapów 
produkcji, jednak nie zmienia to 
faktu, że w tym sektorze to czło-
wiek – jego wiedza, długoletnie 
doświadczenie i kompetencje są 
kluczem do sukcesu w branży.

 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 eks-
porcie. Przyczynia się również do 
umacniania pozycji polskich eks-
porterów na rynkach zagranicznych 
oraz prowadzi liczne działania pro-
mujące wysoką jakość i niepowta-
rzalny smak polskiej żywności.
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