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Ponad 100 tys. złotych
dla sektora społecznego!

Czytaj str. 4

Nowy sprzęt w SP ZOZ

Gmina Jasieniec, po uzyskaniu
zgody Ministra Cyfryzacji, uruchomiła punkt potwierdzający Profil
Zaufany ePUAP (realizujący zadania określone w Rozporządzeniu
Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego). Dzięki
temu mieszkańcy gminy nie muszą
już jeździć w powyższym celu do
instytucji znajdujących się poza jej
terenem.
Ww. punkt znajduje się w budynku Urzędu Gminy Jasieniec i jest
czynny w godzinach pracy Urzędu.
Aby potwierdzić profil zaufany wystarczy wcześniej założyć konto na
platformie ePUAP (www.epuap.gov.
pl) i złożyć wniosek o profil zaufany, a
następnie należy udać się do jednego
z punktów potwierdzających (obecnie także do Urzędu Gminy Jasieniec)
i zatwierdzić założenie profilu. Do
potwierdzenia profilu potrzebny jest
dowód osobisty.

Czytaj str. 7

w Nowym Mieście nad Pilicą

Czytaj str. 2

Zamieszkaj na cichym
i zielonym osiedlu.

www.osiedleprzyparku.pl
biuro@mpapartment.pl • 609 343 237 • 607 201 150

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

Nowy sprzęt w SP ZOZ

w Nowym Mieście nad Pilicą

Zebranie strażaków
ochotników w Grójcu

legliwościami języka, zatok
przynosowych, gruczołów
ślinowych, przełyku oraz
dolnych dróg oddechowych.
Z konsultacji laryngologicznej warto skorzystać w
sytuacji, gdy mamy objawy
takie jak: zatkane uszy, chrapanie, nagła głuchota, zaburzenia równowagi, zawroty
głowy, długotrwała chrypka
lub zaburzenia przełykania.
od gminy Klwów SP ZOZ w
Nowym Mieście nad Pilicą
zakupił mikroskop laryngologiczny Optilion PICO w
cenie 13 500 zł brutto. Pozostałą sumę pokryto ze środków własnych.

Do narzędzi najczęściej wykorzystywanych
w gabinecie otolaryngologicznym należą otoskop, endoskop i mikroskop. Dzięki nim lekarz
może przyjrzeć się dokładnie mikrostrukturom zlokalizowanym na
badanym obszarze.
Dzięki wsparciu finansowemu w wysokości 10 tys. zł

Mikroskop
Optilion
PICO służy do celów diagnostycznych. Praca z nim
pozwala na uzyskanie powiększonego obrazu badanego obszaru, co umożliwia
lepszą diagnozę i leczenie
chorób
otolaryngologicznych.

Z tego powodu bardzo
dobrze się stało, że dzięki zaangażowaniu darczyńców na
wyposażeniu Poradni Otolaryngologicznej znajduje się
mikroskop Optilion PICO,
który jest urządzeniem praktycznie bezobsługowym i doskonale sprawdzającym się w
warunkach klinicznych.

Dziękujemy
Wójtowi
Gminy Klwów Panu Piotrowi
Papis i wszystkim Radnym z
Gminy Klwów za wsparcie
finansowe. Państwa pomoc
przyczyni się do podniesienia jakości świadczonych
usług medycznych, co dla SP
Otolaryngologia to dział ZOZ w Nowym Mieście nad
medycyny, który zajmuje się Pilicą jest priorytetem i cediagnozowaniem i leczeniem lem nadrzędnym.
chorób zlokalizowanych w
SP ZOZ
obrębie głowy i szyi, czyNowe Miasto nad Pilicą
li m.in. gardła, nosa, ucha,
krtani. Zajmuje się także doWydawca:
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W sobotę 6 maja 2022 roku
odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Grójcu za rok 2021 połączone z obchodami Dnia Strażaka.
Zarządowi, którym kieruje prezes
Sławomir Maroszek jednogłośnie
udzielono absolutorium za rok
poprzedni. Głosowanie poprzedziło przedstawienie sprawozdań
z działalności OSP, finansowego
oraz komisji rewizyjnej. Przyjęto
także projekt planu działalności i
planu finansowego na rok bieżący.
Podczas zebrania serdecznie podziękowałem druhom strażakom
za ich zaangażowanie i wszystkie
działania na rzecz mieszkańców

naszej gminy. Z okazji Dnia Strażaka życzyłem im dużo zdrowia,
szczęścia i zawsze bezpiecznych
powrotów z akcji.
W trakcie sobotniej uroczystości otrzymałem od Prezes Zarządu
Gminno-Miejskiego ZOSP RP w
Grójcu dh. Marka Płoticy „Odznakę Za Wysługę X lat” w OSP w
Grójcu.
Jest to dla mnie ogromny zaszczyt i wyróżnienie.
Składam gratulacje pozostałym
wyróżnionym druhnom i druhom.
Karol Biedrzycki
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Grójcu

Pamiętali o 77 rocznicy zakończenia
II wojny światowej

W niedzielę 8 maja w lesie w
Częstoniewie, pod pomnikiem
upamiętniającym ofiary hitleryzmu zamordowane w latach 19391945, odbyły się uroczystości z
okazji 77 rocznicy zakończenia II
wojny światowej.
Narodowy Dzień Zwycięstwa
jest świętem państwowym obchodzonym w Polsce 8 maja.
Organizatorem
tegorocznej
uroczystości był Powiatowy Oddział Grójeckiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Pol-

skiego.
Serdecznie dziękuję członkom
Powiatowego Oddziału Grójeckiego ZWiR WP za kultywowania
pamięci o bohaterskich obrońcach
naszego kraju oraz za pomoc w
sprawowaniu opieki nad miejscami pamięci narodowej i mogiłami
ofiar II wojny światowej na terenie
Gminy Grójec.
Karol Biedrzycki
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Grójcu

Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl
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Ponad 100 tys. złotych dla sektora społecznego!

W ramach realizacji „Programu Współpracy Powiatu
Grójeckiego z Organizacjami Pozarządowymi, Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku
Publicznego oraz Kołami Gospodyń Wiejskich na rok 2022” komisja konkursowa zarekomendowała Staroście do dofinansowania,
aż 27 projektów społecznych, które realizowane będą w bieżącym
roku we wszystkich 10 gminach
powiatu. Łączna rekordowa kwota dofinansowań to ponad 100
tys. zł!

W tym roku organizacje pozarządowe tj. kluby sportowe, stowarzyszenia, fundacje oraz koła
gospodyń wiejskich złożyły 46
projektów na łączną kwotę dofinansowania ponad 200 tys. zł. Do
oceny merytorycznej przez komisję konkursową trafiły 44 projekty,
które pozytywnie przeszły ocenę
formalną.
Pula środków przeznaczona
na wsparcie organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert wyniosła ponad 100
tys. złotych i była rozłożona na 4

obszary wsparcia: kultura sztuka,
ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego, ochrona i promocja
zdrowia, turystyka i krajoznawstwo oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i kół gospodyń wiejskich organizowany
jest przez władze Powiatu Grójecki
już od 3 lat. Jego założenie to szerokie działanie na rzecz wszystkich grup i obszarów społecznych.
Pierwszy konkurs zorganizowany
w 2020 r. z pulą środków 50 000 zł

pozwolił zrealizować 12 projektów,
w 2021 r. zrealizowano 18 projektów o łącznej kwocie dofinansowania 75 tys. zł., a w 2022 r. roku
Powiat Grójecki przeznaczył dla
sektora społecznego aż 106 055 zł.
Dzięki tak dużemu wsparciu możliwy jest realny rozwój sektora społecznego oraz integracja społeczności lokalnych wokół wspólnych
inicjatyw.
Starosta Grójecki wraz z Radnymi dokładają wszelkich starań,
aby program współpracy był realizowany w sposób jak najefek-

tywniejszy i miał jak największy
wpływ na środowiska lokalne.
Bardzo ważne jest, aby projekty
odpowiadały na realne potrzeby
ludności i pomagały rozwijać się
inicjatywom oddolnym.
Dziękujemy wszystkim organizacjom za złożenie projektów oraz
składamy serdeczne gratulacje
tym organizacjom, które zdobyły
dofinansowanie i będą realizowały
projekty w swoich małych społecznościach.

Akademia w 231. rocznicę Konstytucji 3 maja w Technikum w Nowej Wsi

,,Dla dobra powszechnego, dla
ugruntowania wolności, dla ocalenia
Ojczyzny naszej i jej granic(…)konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy(…)”
– to fragment Ustawy Rządowej 3 maja
1791 r.
Pogrążona w kryzysie ustrojowo –
politycznym Rzeczpospolita w XVIII
wieku uzależniona była od sąsiednich
mocarstw, a szczególnie Rosji. Przejawami słabości Rzeczypospolitej były
m.in.: paraliż władzy państwowej
(zrywanie sejmów, samowola szlachty) oraz pogłębienie nędzy chłopów i
upadek miast.
Sytuację Polski w XVIII wieku
przedstawił dobitnie Stanisław Konar-

ski, reformator szkolnictwa, publicysta
i prekursor polskiego oświecenia:
,,Tłum szlachecki rozkrzyczany i
rozwydrzony – serce się kraje, Rzeczpospolita jest jak przydrożna karczma
bez drzwi i okien porzucona przez
właściciela na pastwę losu.
Wszystkie nasze ozdoby i sława
jak w przepaść się walą, już nie ten
prawie jesteśmy, co byliśmy naród, sił
nie mamy, handlów nie mamy, miasta i
miasteczka w perzynę idą. Sąsiedzi nas
depczą i w naszym jak w swoim rządzą
się kraju…”.
Światłe umysły epoki jak Stanisław Leszczyński, Stanisław Konarski,
czy sam król Stanisław August Poniatowski, dostrzegały potrzebę zmian w

państwie, wzywając do niezbędnych
reform. Doprowadzić one mogły do
takiego wzmocnienia państwa, że
miałoby ono szansę odzyskania pełni
suwerenności utraconej w początkach
XVIII wieku. Zwolennicy reform zdawali sobie sprawę, że poważniejsze
zmiany będą możliwe tylko wówczas,
gdy Rosja nie będzie zbytnio się wtrącać w wewnętrzne sprawy polskie.
Sprzyjająca sytuacja międzynarodowa
zaistniała w drugiej połowie lat osiemdziesiątych XVIII wieku, gdy Rosja zaangażowała się w konflikty z Turcją i
Szwecją. Jesienią 1788 r. do Warszawy
zwołano sejm, który zawiązał się pod
laską konfederacji.
Posłowie, zebrani na Sejmie Czteroletnim 3 maja 1791 roku, uchwalili
Ustawę Rządową 3 maja. Była ona
pierwszą w Europie i drugą na świecie, po amerykańskiej, nowoczesną
konstytucją. Pokazała światu wolę
narodu polskiego do przebudowy instytucji państwa według najlepszych
oświeceniowych wzorów, z uwzględnieniem warunków politycznych i
społecznych ówczesnej Polski. Jako
najważniejsza reforma Sejmu Wielkiego zmieniła zasadniczo ustrój państwa, znosząc wolną elekcję i liberum
veto, ustanawiając tron dziedziczny,
wprowadzając uchwalanie większo-

ścią głosów. Zawierała demokratyczny,
monteskiuszowski podział władzy na:
prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Ograniczyła przywileje szlachty,
zwiększyła prawa części mieszczan,
wzięła chłopów pod opiekę prawa.
Atmosferę obrad Sejmu w dniu 3
maja – uchwalenia ustawy zasadniczej
–przedstawili uczniowie klas drugich:
Technikum Ogrodniczego, Technikum Reklamy i Technikum Usług
Fryzjerskich podczas uroczystej akademii w dniu 28 kwietnia. Scenariusz
przedstawienia napisała pani Barbara
Frydrych, nauczycielka języka polskiego w Technikum CKZiU w Nowej
Wsi, natomiast młodzież przygotowała do występu pani Małgorzata Bosak, nauczycielka historii. Atmosfera
była podniosła, a wszystkim udzieliły
się emocje sprzed 231 laty. Podczas
przedstawienia młodzież przypomniała, że ten ważny dokument, uchwalono
na Zamku Królewskim w Warszawie.
Uczniowie wcielili się w rolę posłów:
Jana Suchorzewskiego, Tadeusza Korsaka, Ignacego Zakrzewskiego, Kazimierza Rzewuskiego, Franciszka
Miełżyńskiego, Tymoteusza Gorzeńskiego, marszałka Stanisława Małachowskiego, króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego. Młodzież zwróciła
uwagę na to, że rocznicę uchwalenia

Konstytucji 3 maja nazywamy świętem wolności i radości. Wszakże już
nasi przodkowie rozumieli, co znaczy
wolność, naród, ojczyzna. Skłoniło to
nas do refleksji nad tym, czym dla nas
są te pojęcia.
Występ młodzieży poprzedził
koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru szkolnego pod kierunkiem opiekunki, pani Barbary
Kaczmarczyk. Zabrzmiały: Mazurek
Dąbrowskiego, Rota, Pieśń konfederatów barskich, Witaj majowa jutrzenko.
Akademię zakończono polonezem
do muzyki Wojciecha Kilara, dostojnie
zatańczonym przez uczniów klas drugich i trzecich technikum. Choreografię narodowego, polskiego tańca, przygotowała pani Magdalena Kmidowska
– Giszka, nauczycielka wychowania
fizycznego. Polonezy od lat integrowały społeczeństwo, komponowali je
między innymi Fryderyk Chopin, Józef Elsner i Michał Kleofas Ogiński.
Dzień 3 maja ustanowiono świętem narodowym w dowód pamięci o
przodkach, którzy pragnęli ocalić kraj
przed upadkiem. Społeczność naszej
szkoły godnie uczciła majowe święto.
Jesteśmy członkami Unii Europejskiej,
ale też pielęgnujmy naszą tożsamość
narodową.
Małgorzata Bosak
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Na pomoc małej Blance
Morze motocykli pojawiło się
w Belsku Dużym. Tak właśnie rozpoczął się sezon klubu Cobrra MC
Poland, przy okazji którego na placu przed Urzędem Gminy zorganizowano wielki piknik.
W niedzielę 8 maja br. motocykliści z grójeckiego klubu rozpoczęli sezon. Miłośnicy jednośladów spotkali się na mszy świętej w
ich intencji. Błogosławieństwa kierowców i pojazdów po Mszy św.
przed kościołem proboszcz belskiej parafii – ks. Jarosław Siuchta.
Wikariusz – ks. Marcin Szyłejko
pokropił zaś wodą święconą!
Impreza była połączona ze
zbiórką funduszy na pomoc 4-letnej Blance z Tarczyna. Oprócz
przygotowanego przez motocyklistów grilla można było zakupić

Spotkanie autorskie
z Katarzyną Zychlą

Zdjęcie: Parafia Belsk Duży
ciasta od Kół Gospodyń Wiejskich
z terenu Gminy Belsk Duży (Belsk
Duży, Lewiczyn czy Rębowola)
oraz Stowarzyszenia Aktywni dla
Belska. Oprócz tego wszyscy ze-

brani na placu przed Urzędem
mogli podziwiać wozy strażackie
jednostek OSP z terenu powiatu
grójeckiego.
W piątkowe popołudnie, 6 maja
Urząd Gminy Belsk Duży br. odbyło się spotkanie autorskie z
Katarzyną Zychlą. Organizatorem
była Gminna Biblioteka Publiczna
w Belsku Dużym.
Punktualnie o godz. 17:00 pisarkę powitała Dyrektor belskiej
biblioteki - Izabela Majchrowska.
Na spotkaniu byli również zaproszeni goście. Między innymi: Wójt

dziła w Norwegii, gdzie również
wydała książkę. Na zakończenie
przedstawicielki belskiej biblioteki
podziękowały za spotkanie, a zebrani mieli okazję porozmawiać z
pisarką oraz kupić jej książki.
Katarzyna Zychla urodziła
się w Iłży w 1971 roku. Ukończyła studia z zakresu pedagogiki i
od 1999 roku mieszka w Żarach.
Pierwsza książka autorki została

Gminy Belsk Duży - Władysław
Piątkowski, Przewodniczący Rady
Gminy - Bogusław Sikorski, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
- Ewa Maciak, Sekretarz Gminy Renata Ostatek, Dyrektor PSP im.
UNICEF w Lewiczynie - Justyna
Błońska, Dyrektor PSP im. Ziemi
Grójeckiej w Zaborowie - Marzena Jakóbowska-Kępka, przedstawicielka Klubu Seniora "Relaks"
- Wanda Drobiszewska, Prezes
Banku Spółdzielczego w Belsku
Dużym - Hubert Bator czy mieszkańcy gminy Belsk Duży.
Autorka podczas spotkania
zaprezentowała swoją poezję oraz
opowiedziała o tym jak jest być
pisarką. Co ciekawe, Katarzyna
Zychla część swojego życia spę-

wydana w Norwegii w 1995 roku
i nosiła tytuł Nowy dzień. Oprócz
prozy Katarzyna Zychla tworzy
także poezję – jej wiersze publikowane są m.in. przez wydawnictwo Punkt Zwrotny i w almanachu
literackim pt. „Kroniki”. Drugą
książką (poetycką) autorki są Niebieskie okna. Katarzyna Zychla
jest autorką wielokrotnie nagradzaną – powieść Tajemnica Magdaleny zdobyła m.in. II miejsce w
konkursie na Europejską Chrześcijańską Książkę Roku (2008).
Współpracowała z czasopismami
takimi jak „Kronika Ziemi Żarskiej”, „Punkt Zwrotny”, „Lubuskie
Nadodrze” czy „Nasze Inspiracje”.
Źródło: własne / eszkola.pl
Urząd Gminy Belsk Duży

Policyjny pies POGODA patroluje miasto
W grójeckiej komendzie oprócz
policjantek i policjantów służbę pełni
także czworonożna funkcjonariuszka.
Wraz ze swoim przewodnikiem od kilku dni patroluje ulice Grójca. Pogoda
ukończyła blisko półroczne szkolenie,
teraz przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu grójeckiego.
Psy służbowe pełnią w Policji
bardzo ważną rolę. Patrolują ulice,
biorą udział w interwencjach i zabezpieczaniu imprez masowych, zatrzymują groźnych przestępców, szukają
osób zaginionych i narkotyków. Mają
umiejętności brakujących ludziom, a
które potrzebne są w pracy policyjnej.
Przez ostatnie lata policjanci z
Grójca korzystali z pomocy psów
służbowych z sąsiednich jednostek

Policji. W 2021 roku Starostwo Powiatowe w Grójcu przekazało środki
finansowe na zakup psa służbowego
dla Komendy Powiatowej Policji w
Grójcu. Ponadto zakupiony został
szereg akcesoriów służących do pracy
ze zwierzętami.
Kilka dni temu, 18-miesięczny owczarek niemiecki, wspólnie
ze swoim przewodnikiem sierż. szt.
Marcinem Brzezińskim, zakończył
specjalistyczne szkolenie w Zakładzie
Kynologii Policyjnej w Sułkowicach.
Pogoda, to pies patrolowo-tropiący.
Jej zadania skupiać się będą głównie
na patrolowaniu zagrożonych miejsc,
tropieniu sprawców przestępstw, a
także poszukiwaniu zaginionych
osób.
nadkom. Agnieszka Wójcik
KPP Grójec
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Kolejne udogodnienie dla mieszkańców
Urząd Gminy Jasieniec potwierdzi Profil Zaufany ePUAP
dynku Urzędu Gminy Jasieniec
i jest czynny w godzinach pracy
Urzędu. Aby potwierdzić profil zaufany wystarczy wcześniej założyć
konto na platformie ePUAP (www.
epuap.gov.pl) i złożyć wniosek o
profil zaufany, a następnie należy
udać się do jednego z punktów
potwierdzających (obecnie także
do Urzędu Gminy Jasieniec) i zatwierdzić założenie profilu. Do potwierdzenia profilu potrzebny jest
dowód osobisty.
Czym jest profil zaufany?
Profil zaufany to bezpłatna odmiana podpisu elektronicznego. Dzięki
profilowi możesz załatwić sprawy
administracyjne drogą elektroniczną. Działa on podobnie jak odręczny podpis - identyfikuje osobę, która ten profil wykorzystuje.
Posługując się nazwą użytkownika (login), hasłem oraz adresem
poczty elektronicznej możesz załatwiać wiele spraw administracyjnych za pośrednictwem Internetu
(np. składanie pism, wniosków i
zapytań do urzędów). Profil zaufa-

ny to usługa dostępna bezpłatnie
dla wszystkich obywateli, którzy
założą konto na www.epuap.gov.pl
Korzyści z profilu zaufanego.
Głównym celem udostępnienia
profilu zaufanego jest zapewnienie możliwości potwierdzania tożsamości w systemach
elektronicznej
administracji.
Co mogę załatwić?
- Zalogować do Internetowego
Konta Pacjenta (IKP)
- Podpisać JPK_VAT
- Złożyć wniosek o rejestrację
działalności gospodarczej
- Zgłosić utratę dokumentu tożsamości
- Wystąpić o Europejską Kartę
Ubezpieczenia Zdrowotnego
- Załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe,
świadczenia rodzicielskie, Karta
Dużej Rodziny, Świadczenie o Funduszu Alimentacyjnym
- Uzyskać odpis aktu stanu cywilnego
- Dziesiątki innych spraw
Szymon Woźniak

Dotacja na oświetlenie
LED-owe zdobyta

Pozyskujemy 100 tys. dotacji (maksymalnie możliwe
wsparcie do uzyskania) ze
środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na
wymianę niemal 280 opraw
oświetlenia ulicznego starej generacji na nowoczesne,
energooszczędne
oprawy
LED-owe. Pomoc przyznana
została nam w wysokości 50%
kosztów
kwalifikowalnych
zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia
Adaptacji do Zmian Klimatu
– Mazowsze dla klimatu 2022.

Gmina Jasieniec, po uzyskaniu zgody Ministra Cyfryzacji,
uruchomiła punkt potwierdzający Profil Zaufany ePUAP (realizujący zadania określone w
Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020r. w
sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego). Dzięki temu
mieszkańcy gminy nie muszą już
jeździć w powyższym celu do instytucji znajdujących się poza jej
terenem.
Ww. punkt znajduje się w bu-

Dzięki temu ważnemu dofinansowaniu inwestycja planowana jest do wykonania jeszcze
w tym roku. Warto dodać, że
na liście rankingowej znalazło
się łącznie 157 gmin, z czego
wsparcie finansowe uzyskało
78 samorządów, w tym Gmina
Jasieniec.
Realizacja przedmiotowego
zadania wpłynie pozytywnie na
bezpieczeństwo (lepsza jakość
oświetlenia dróg) oraz ekologię
(mniejsze zużycie energii elektrycznej).
SW

Obchody Dnia Strażaka

Z okazji Dnia Strażaka w kościele w Boglewicach odbyła się uroczysta Msza Święta. Po nabożeństwie nastąpił przemarsz Druhów i mieszkańców do siedziby OSP Boglewice, gdzie wójt Marta Cytryńska złożyła podziękowania za aktywność, trud i poświęcenie każdego Strażaka.
Minutą ciszy uczczono tych, którzy odeszli. A pod tym względem był to
wyjątkowo smutny rok...

Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl

Najpopularniejsze owoce i warzywa kwietnia
Najpopularniejszymi owocami
kwietnia były jabłka (88%), gruszki
(43%) i już truskawki (28%). Najpopularniejszymi warzywami w
kwietniu były cebula (88%), pomidory (87%) i ogórki (84%). Patrząc
na wyniki z kwietnia 2021 roku najbardziej zyskały: czarna porzeczka
(aż 67%), borówka (50%), aronia
(26%), maliny (15%) i truskawki (12%). Liderem wzrostu liczby
konsumentów wśród warzyw są
kalafior (o 26%), papryka, brokuły
i rzodkiewka.
Polaków (88%).
Na drugim miejscu wśród polBadanie
zrealizowano
w skich warzyw znalazły się pomidniach 8-13 kwietnia 2022 r., na dory które jadło 87% badanych,
reprezentatywnej próbie 1000 natomiast trzecie miejsce należy
Polaków w wieku 15 lat i więcej. do ogórków (84%).
Wywiady bezpośrednie w domach
Konsumpcja marchwi, pomirespondentów (CAPI).
dorów, a także ogórków, cebuli
Kantar pyta respondentów o i papryki jest wysoka przez cały
częstotliwość spożywania ok. 20 rok, a obserwowane wahania segatunków owoców i warzyw w zonowe niewielkie. To ulubione
ostatnim tygodniu i o spożywanie warzywa Polaków, które dostępne
warzyw, owoców i ich przetworów i jedzone są niezależnie od sezonu.
podczas poszczególnych posiłków
W stosunku do marca spadło
w dniu poprzedzającym badanie. spożycie: pieczarek (o 8 p.p.), papryki (o 6 p.p.), kapusty (o 3 p.p.),
Konsumpcja owoców
brokułów (o 3 p.p.), kalafiora (o 3
w kwietniu
p.p.) oraz sałaty (o 2 p.p.).
Najpopularniejszym owocem
Wzrost konsumpcji w skaw kwietnia były jabłka, które w ty- li roku zanotowały rzodkiewki,
godniu poprzedzającym badanie ogórki, papryka, kapusta, brokuł
spożywało prawie dziewięciu na i kalafior. Spadło spożycie cebuli,
dziesięciu Polaków (88%, w marcu marchwi i sałaty.
89%, w lutym 90%).
Jednoznacznie
pozytywny
Jabłka jedzone są najczęściej. trend ma również konsumpcja
10% Polaków jadło je codziennie pieczarek i buraka ćwikłowego.
(w marcu 12%), a dalsze 18% 4-5
razy w tygodniu (w marcu 20%).
Spożywanie owoców i warzyw
Na drugim miejscu wśród pol- podczas poszczególnych posiłków
skich owoców znalazły się gruszki,
Polacy najczęściej jedzą warzyktóre jadło 43% badanych (w mar- wa i owoce na obiad – 91% osób,
cu i lutym 45%).
które w ogóle jadły ten posiłek.
Ponad jedna czwarta (28%) 67% respondentów deklaruje, że
Polaków na początku kwietnia w dniu poprzedzającym badanie
jadła truskawki. To o 2 p.p. wię- jadło warzywa i owoce na śniadacej niż przed miesiącem i o 3 p.p. nie, natomiast 60% na kolację. Na
więcej niż w rok temu w kwietniu. przekąskę warzywa i owoce spożyWzrost konsumpcji
polskich superowoców
Wyniki deklaracji konsumpcji
w kwietniu br. można odnieść do
wyników z kwietnia 2021 roku.
Najbardziej zyskały czarna porzeczka (aż o 67%), borówka (o
50%), aronia (o 26%), maliny (o
15%) i truskawki (o 12%).
Konsumpcja warzyw
w kwietniu
Najpopularniejszym warzywem w kwietniu była cebula, której konsumpcję w tygodniu poprzedzającym badanie deklaruje
niespełna dziewięciu na dziesięciu

wało 46% Polaków, natomiast na
drugie śniadanie 47%. Najmniej
Polaków jadło warzywa i owoce
na podwieczorek - 31% (w marcu
jeszcze 37%).
Najbardziej
wartościowym
pod względem zawartości warzyw i owoców posiłkiem Polaków jest obiad. W przypadku 39%
badanych co najmniej w połowie
składa się z warzyw i owoców. W
porównaniu do marca wskaźnik
ten zmalał o 9 punktów procentowych.
Respondenci najczęściej deklarują spożywanie jedynie warzyw i
owoców w przekąskach (14%).
Najrzadziej (22%) co najmniej

Biegi 3-majowe w Lipiu

3 maja, tradycyjnie, w gminie
połowę posiłku stanowiły warzyBłędów
odbyły się biegi. Tym rawa i owoce w przypadku kolacji.
zem biegaliśmy na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipiu
Wczoraj na talerzu
oraz po tutejszych drogach. WszyJedynie 15% Polaków odżyscy uczestnicy otrzymali dyplowiało się w kwietniu zgodnie z
my, osoby które zajęły 3 pierwsze
zaleceniami dietetyków dotycząmiejsca w swoich kategoriach wiecymi spożywania właściwej ilości warzyw i owoców. Wskaźnik
„Wczoraj na talerzu” przyjmuje w
ich przypadku zalecany poziom.
Prawie jedna trzecia (28%) badanych odżywiała się nieco gorzej,
ale warzywa i owoce są składnikiem większości posiłków i zdarza
się, choć zbyt rzadko, że stanowią
ich połowę.
62% Polaków ma dietę zbyt
ubogą w warzywa i owoce, przy
czym u 39% jednak pojawiały się
one w przynajmniej połowie posiłków (choć za mało). 23% badanych jadło bardzo mało warzyw
i owoców, a nawet nie jadło ich
wcale.
Wskaźnik „Wczoraj na talerzu”
przyjął w kwietniu wartość 41,6
pkt., czyli był na niskim poziomie.
Wskazuje to na niedostateczny
udział warzyw i owoców w diecie
przeciętnego Polaka.
W porównaniu do marca
wskaźnik ten zmalał o 3,2 pkt.
Wskaźnik powstaje na podstawie odpowiedzi na dwa pytania: Czy warzywa i owoce były
obecne w wszystkich posiłkach?
Czy warzywa i owoce stanowiły
co najmniej połowę spożywanej
żywności?
„Wczoraj na talerzu” jest to
syntetyczny wskaźnik obrazujący
sposób odżywiania się badanych.
Przyjmuje on wartości od 0 pkt.
(dla osoby, która poprzedniego
dnia nie jadła warzyw i owoców
w ogóle) do 100 pkt. (dla osoby,
w której wszystkich posiłkach warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę).

Krajowy Związek
Grup Producentów
Owoców i Warzyw

kowych także nagrody rzeczowe,
zwycięzcy puchar. Bezpieczeństwa
pilnowali Druhowie z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Lipiu. Wszystkim uczestnikom gratulujemy. Poniżej kilka zdjęć z imprezy.
Daniel Krzechowicz

Twoja reklama w Nowych Dniach - reklama@nowedni.pl

Dzień
Strażaka

4 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Strażaka.
Święto jest w dniu upamiętniającym męczeńską śmierć świętego
Floriana, patrona strażaków i osób
wykonujących zawody związane z
ogniem.
Druhowie z Lipia uczestniczyli
we mszy świętej w ich intencji, która odbyła się w Kościele pw. Trójcy
Przenajświętszej w Lipiu.
Daniel Krzechowicz

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 - 510-005-664, 504-198-135

TELEFON: 502 84 66 44

Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl

Gabinet Fizjoterapii Centrum Medyczne AXIS
Gabinet Fizjoterapii w Belsku Dużym od stycznia 2021 prowadzi działalność jako Centrum Medyczne AXIS.
Świadczenia udzielane w placówce
mają na celu utrzymanie zdrowia, profilaktykę i diagnostykę schorzeń oraz
rozpoznanie chorób i ich leczenie, a
także usprawnianie i leczenie bólu.
Centrum Medyczne dysponuje nowoczesnym zapleczem diagnostycznym i
zabiegowym zapewniając:
– rehabilitację,
- wizyty umawiane na konkretną
godzinę,
- diagnostykę wad postawy,
-genowe testy nietolerancji pokarmowej
-iniekcje dostawowe przeciwbólowe
i z kwasu hialuronowego
-diagnostykę USG, holter,
-poradnie neurologiczną, ortopedyczną, diabetologiczną, endokrynologiczną, osteopatyczną.
- profesjonalną i miłą obsługę
Wizytówką placówki nadal pozostaje rehabilitacja, a rozszerzenie
działalności umożliwi pacjentom dostęp do specjalistów i diagnostyki w
jednym miejscu. Mocną propozycją
w ofercie są genowe testy nietolerancji pokarmowej. Dzięki nim możemy

wyeliminować alergeny z naszej diety
likwidując przez to przyczynę 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 ramach programu 'Zdrowe Plecy' prowadzi 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 niezmiennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Zapraszamy rodziców do zapisywania swoich dzieci na bezpłatne
badania. Telefon: 790210765. Zachęcamy do polubienia i śledzenia naszego FB link https://www.facebook.
com/CentrumMedyczneAxis/

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

