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Zamieszkaj na cichym
i zielonym osiedlu.

Tradycyjnie w ostatnią 
niedzielę września po raz 
czwarty zapraszamy do Warki 
na wyjątkowy piknik rodzin-
ny z jabłkiem – dziedzictwem 
grójecczyzny – w roli głów-
nej. Wydarzenie organizowa-
ne jest przez Stowarzyszenie 
W.A.R.K.A. oraz Stowarzy-
szenie Sady Grójeckie a hasło 
tegorocznej edycji to „Eko-
Aktywni”. 

Światowy Dzień Jabłka to 
doskonała okazja, by przyjść, 
zobaczyć, posmakować jabł-
kowe specjały oraz poznać 
wszystkich, którzy tworzą part-
nerstwo skupione wokół Szla-
ku Jabłkowego. Poza obiektami 
Szlaku, swoje barwne stoiska 

Światowy Dzień Jabłka 2022 już 25 września! 
prezentować będą Koła Gospodyń 
Wiejskich powiatu grójeckiego, 

W programie: 
- pokazy kulinarne z degustacjami 
”Smacznie i ekologicznie” w wyko-
naniu szefów kuchni Pałacu Mała 
Wieś / Restauracja Stara Wozownia  
- animacje dla najmłodszych ‘Poma-
gamy Ziemi” 
- warsztaty rękodzielnicze 
- gra terenowa
- koncert biesiadny 
i potańcówka z Pniewy Local Band

Ponadto: 
- strefa Zwalcz Nudę 
- stoisko pokazowe 
Mazowiecki Gravel
- Dmuchańce dla dzieci 
Organizatorzy:
Stowarzyszenie W.A.R.K.A.
Stowarzyszenie Sady Grójeckie

Nie ma mocnych na chłopaków z Drwalewa!!!
OSP Drwalew na podium po 

raz 4 z rzędu na Powiatowych 
Zawodach Sportowo-Pożarni-
czych, które odbyły się w sobotę 
17 września na stadionie w Grój-
cu.

Gminę Chynów reprezen-
towała jednostka OSP Drwalew 
jako zwycięzca wcześniejszych 
zawodów oraz druhowie z OSP 
Machcin. 

Zawody przeprowadzono w 
dwóch konkurencjach – szta-
feta pożarnicza 7x50 m z prze-
szkodami oraz ćwiczenie bojo-
we.

Czytaj str. 4

Udana promocja warzyw i owoców 
podczas Narodowego Dnia Sportu

Czytaj str. 9

Owoce i warzywa są częścią 
aktywnego stylu życia. Plantato-
rzy i przetwórcy wzmacniają to 
postrzeganie. Współpracując ze 
sobą zostali w tym roku strate-
gicznym partnerem Narodowego 
Dnia Sportu. 18 września razem 
ze sportowcami pokazywali, że 
„dobra forma zaczyna się na tale-
rzu”, a warzywa i owoce powinny 

stanowić połowę każdego naszego 
posiłku. X jubileuszowa edycja po-
biła rekordy frekwencji. Central-
nym punktem był wielki rodzinno-
-edukacyjny piknik na błoniach 
PGE Narodowego w Warszawie. 
Częścią pikniku była strefa owoców 
i warzyw. Inicjatywę jej powstania 
wsparł Fundusz Promocji Owoców 
i Warzyw.
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Nie ma mocnych na chłopaków z Drwalewa!!!
OSP Drwalew na podium po raz 

4 z rzędu na Powiatowych Zawo-
dach Sportowo-Pożarniczych, które 
odbyły się w sobotę 17 września na 
stadionie w Grójcu.

Gminę Chynów reprezentowa-
ła jednostka OSP Drwalew jako 
zwycięzca wcześniejszych zawo-
dów oraz druhowie z OSP Mach-
cin. 

Zawody przeprowadzono w 
dwóch konkurencjach – sztafeta 
pożarnicza 7x50 m z przeszkoda-
mi oraz ćwiczenie bojowe.

Na złoto w zawodach powiato-
wych zapracowała drużyna w skła-
dzie: Artur Stefaniak, Daniel Kor-
net, Michał Boniecki, Radosław 
Matysiak, Damian Tujak, Michał 
Pacholski, Paweł Królikowski, Da-
riusz Królikowski uzyskując w obu 
konkurencjach 106,1pkt.

Zwycięstwo dało OSP KSRG 
Drwalew awans na eliminacje 
wyższego szczebla, już 15 paź-
dziernika będą reprezentować Po-
wiat Grójecki i  walczyć w  Woje-
wódzkich Zawodach Strefowych w 
Wieniawie.

Z Seniorami nie można się nudzić

W niedzielne popołudnie 18 
września 2022 r. podczas Rodzin-
nego Pikniku w Chynowie „Z Se-
niorami nie można się nudzić”, na 
chynowskiej scenie swoje zdolno-
ści wokalne przedstawiły następu-
jące zespoły: 

Klub Seniora Słodkie Babeczki 
z Watraszewa
Klub Seniora Radość z Życia 
w Warce
Klub Senior + w Goszczynie
Grupa Seniorów Kwitnąca 
Jabłoń z Konar
Klub Seniora Młodzi Duchem 
z Michalczew
Klub Seniora Złoty Wiek 
w Warce
Koło Gospodyń Wiejskich
 „Cudawianki” z Machcina
Klub Emeryta „Pełnia Życia” 
z Chynowa 

Piknik był uwieńczeniem 
działań, na które pozyskano dota-
cję z Działaj Lokalnie. Organiza-
torem Pikniku był Gminny Dom 
Kultury w Chynowie oraz Klub 
Emeryta Pełnia Życia z Chynowa. 

Przybyłe Kluby powitali: Wójt 
Gminy Chynów Tadeusz Za-
krzewski, Przewodniczący Rady 
Gminy Chynów Stanisław Mróz, 
Radni Gminy Chynów, Starosta 
Powiatu Grójeckiego Krzysztof 
Ambroziak. 

Piknik odbył się w przyja-
znej, miłej atmosferze, Seniorzy 
swoim optymizmem zarazili pu-
bliczność. Oprócz występów Se-
niorów, swoje zdolności pokazali 
rodzeństwo Diana i Kajetan Dy-
liccy oraz Amelka Zaroń. Młodzi 
artyści wzruszyli publiczność. 

W przemowach wielokrotnie 
podkreślano, że seniorzy są osto-
ją rodzin, wkładają zaangażowa-
nie oraz serce w kultywowanie 
ludowych tradycji, a możliwość 
spełnienia oraz czas dla siebie 
odnajdują właśnie na takich inte-
gracyjnych spotkaniach czy dzia-
łaniach w Klubie. 

Czynny udział w przygoto-
waniach do Pikniku brało udział 
KGW z Drwalewa Klawe Drwa-
lewianki, OSP w Chynowie, oraz 
sponsorzy Sklep „Staś” Sułkowice 
oraz EWMAJ Jędrzejczyk i Spół-
ka. Podczas wydarzenia można 
także było skonsultować się z 
Rehabilitantem, Andrzejem Bo-
likowskim. Ogromne podzięko-
wania.

Gratulujemy wszystkim 
uczestnikom Pikniku. 
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W dniu 16 września 2022 roku odbył się egzamin dla kursu podstawowego dla 
strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.

Egzamin złożony był z dwóch części. Pierwsza teoretyczna a następnie ćwi-
czenie praktyczne. Warunkiem dopuszczenia strażaka do egzaminu końcowego 
było zaliczenie komory dymowej w Ośrodku Szkolenia Komenda Wojewódzka 
Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w miejscowości Pionki. Pozytywny wy-
nik uzyskało 21 strażaków.

źródło: KPSPG

NOWI STRAŻACY OSP 
W POWIECIE GRÓJECKIM

OSP Lewiczyn trzecia w powiecie

W sobotę, 17 września 2022 
roku na Stadionie w Grójcu odbyły 
się zawody sportowo-pożarnicze 
jednostek OSP z terenu powiatu. 
Druhowie z Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Lewiczynie zajęli trzecie 
miejsce.

Pierwszą konkurencją rozegra-
ną podczas zmagań, które odbyły 
się na Stadionie GOS “Mazowsze” 
była sztafeta. Strażacy z Lewiczyna 
wykonali ją niemal wzorowo. Ko-
misja sędziowska dopatrzyła się 
jednak jednego błędu i przyznała 
druhom z Gminy Belsk Duży pięć 
punktów karnych…

Drugą konkurencją była tzw. 
“bojówka”. Tu również OSP Lewi-
czyn osiągnęła bardzo dobry czas, 
lecz nie ustrzegła się błędów. Po 
zliczeniu obu konkurencji okazało 
się jednak, że reprezentująca naszą 
gminę jednostka zdobyła trzecie 
miejsce!

Medale, puchary oraz nagro-
dy rzeczowe wręczali m.in.: Wójt 
Gminy Belsk Duży, a zarazem Pre-
zes Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP – Władysław Piątkowski, Rad-

ny Sejmiku Województwa Mazo-
wieckiego – Leszek Przybytniak, 
Komendant Powiatowy PSP w 
Grójcu – mł. bryg. Marcin Błoński, 
Wiceprezes Oddziału Wojewódz-
kiego ZOSP RP – dh Zbigniew 
Gołąbek czy Wiceprzewodniczą-
cy Rady Powiatu Grójeckiego – 
Adam Balcerowicz.

Skład brązowej drużyny z Le-
wiczyna: dh Marcin Dominiak, dh 
Adrian Dominiak, dh Waldemar 
Zawadzki, dh Maciej Żukowski, 
dh Cezary Sarnowski, dh Łukasz 
Jakóbczak, dh Karol Zaręba, dh 
Emil Sobczak.
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Początek roku szkolnego to wy-
jątkowe wydarzenie w życiu każdej 
społeczności szkolnej. Powoli że-
gnamy się z okresem słodkiej waka-
cyjnej beztroski i z nowymi pokła-
dami energii przekraczamy szkolne 
mury. Tegoroczna uroczystość była 
wyjątkowa, ponieważ nasi ucznio-
wie mieli okazję zobaczyć swoją 
ukochaną szkołę w nowej odsłonie. 
Pięknie odnowiony budynek  był 
widokiem, który ucieszył wszyst-
kich zgromadzonych i sprawił, że 
ten dzień był jeszcze bardziej wy-
jątkowy.

Uroczysta inauguracja Roku 
Szkolnego 2022/2023 rozpoczę-
ła się, zgodnie z naszą tradycją, 
od Mszy Świętej o godzinie 8:00. 
Później społeczność naszej szkoły 
przeniosła się na halę sportową. 
Część oficjalna rozpoczęła się o go-
dzinie 9:00. Dyrektor naszej szkoły 
Pani Dorota Nowak-Michałowska 
serdecznie powitała wszystkich 
zgromadzonych –  zaproszonych 
gości, uczniów, rodziców, nauczy-
cieli oraz pracowników szkoły. 
Ciepłe słowa Pani Dyrektor, prze-

UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 W ZESPOLE SZKÓŁ IM. W. WITOSA W JASIEŃCU
mówienie wicestarosty Powiatu 
Grójeckiego Pani Jolanty Sitarek, 
odczytany list od Starosty Grójec-
kiego Pana Krzysztofa Ambrozia-
ka oraz życzenia od Wójta Gminy 
Jasieniec Pani Marty Cytryńskiej 
przekazane przez sekretarza Gmi-
ny Jasieniec Pana Tomasza Podho-
reckiego okazały się nieocenioną 
motywacją do aktywnego rozpo-
częcia nowego roku szkolnego.

Cala społeczność Zespołu 
Szkół  im. W. Witosa w Jasieńcu z 
wielką radością powitała nowych 
uczniów, którzy dopiero rozpoczy-
nają swoją edukacyjną przygodę w 
murach naszej szkoły. W tym roku 
udało nam się utworzyć cztery od-
działy klasowe. Pod koniec części 
oficjalnej Pani Dyrektor odczytała 
listę tegorocznych oddziałów kla-
sowych oraz przypisanych im wy-
chowawców.

Klasa I TSE - Pani Renata Zwolińska
Klasa I TŻ - Pani Barbara Szymańczak
Klasa I TI - Pan Mateusz Pecelt
Klasa I TPM - Pani Paulina Gozdek
Klasa II TE - Pani Anna Górecka
Klasa II TI - Pani Agnieszka Celejewska

Klasa II TŻ - Pani Edyta Suwalska
Klasa II TPM - Pani Katarzyna Góraj
Klasa III TI - Pan Paweł Zegarski
Klasa III TŻ - Pani Beata Sobańska
Klasa III THM – Pani Monika Oleksiak
Klasa IV TIG - Pan Sławomir Zalewski
Klasa IV TŻ - Pani Magdalena Chmielewska
Klasa IV THM - Pani Dorota Szpak
Klasa IV TI - Pani Edyta Urbańczyk -Rosłoń
Klasa IV TIH - Pani Bernadeta Suwała
Klasa IV TMŻ - Pan Kamil Piech
Klasa IV LO - Pani Aneta Tywonek

Młodzież zaczynająca swoją 
przygodę w klasie pierwszej mo-
gła zapoznać się z szeroką ofertą 
dodatkowych zajęć, które oferuje 
nasza szkoła. W bieżącym roku 
będziemy realizować projekt Era-
smus+ (związany z praktykami 
zagranicznymi). Oferujemy na-
szym uczniom możliwość sko-
rzystania z lokalnej Akademii 
Cisco prowadzonej przez Pana 
Sławomira Zalewskiego. Na tere-
nie naszej szkoły działają również: 
Centrum Mistrzostwa Informa-
tycznego prowadzone przez Pana 
Sławomira Zalewskiego oraz Pana 
Mateusza Pecelta, Koło Wokalno-

-Artystyczne pod opieką Pani Ka-
roliny Nowak, Koło Ekonomiczne 
prowadzone przez Panią Renatę 
Zwolińską. Serdecznie zachęcamy 
naszych podopiecznych do udzia-
łu w Programie Talentowisko, 
którego opiekunką jest Pani Anna 
Górecka.

Po uroczystej inauguracji roku 
szkolnego 2022/2023 uczniowie 
udali się ze swoimi wychowawca-
mi do wcześniej przydzielonych 
sal lekcyjnych. Wyjątek stanowili 
pierwszoklasiści, którzy stanęli 
razem ze swoimi wychowawcami 

przed obiektywem aparatu, aby 
uwiecznić pierwszy dzień w nowej 
szkole. Osobą odpowiedzialną za 
wykonanie tych pięknych zdjęć był 
Pan Sławomir Zalewski.

Życzymy naszej wspaniałej 
młodzieży wielu radosnych chwil, 
zawarcia nowych przyjaźni, rozwi-
jania swoich pasji i zainteresowań 
oraz wielkiej satysfakcji z sukce-
sów edukacyjnych.

 Paulina Gozdek
Monika Oleksiak
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Sprzedam działkę 
w całości 5500 m kw. Grójec ul. Piłsudskiego 

naprzeciwko starostwa, ziemia pod bloki 
lub market z dużym parkingiem.

Kontakt: 

796 164 825
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Nowy rok szkolny w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi
Pierwszego września 2022 roku w milio-

nach polskich szkół rozpoczął się nowy rok 
szkolny. W Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Nowej Wsi pierwszy dzwonek 
zabrzmiał w tym dniu o godz. 10.00.

Zgromadzonych gości powitała pani dy-
rektor Anna Dacka. W nietypowym miejscu, 
bo na szkolnym boisku – ze względu na trwa-
jący remont sali gimnastycznej, finansowany 
ze środków własnych powiatu grójeckiego – 
zebrali się uczniowie, towarzyszący im rodzi-
ce, pracownicy szkoły. W uroczystym apelu 
uczestniczyli m.in. pan Jan Madej – Radny Po-
wiatu Grójeckiego, Przewodniczący Komisji 
Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i 
Geodezji i pani Joanna Kaniewska – wiceprze-
wodnicząca Rady Rodziców. Pan Jan Madej 
odczytał list Starosty Grójeckiego, z życze-
niami dobrego i owocnego roku szkolnego 
2022/23.

Pani dyrektor serdecznie powitała nauczy-
cieli Centrum, przede wszystkim zaś tych, któ-
rzy dołączyli do grona nowowiejskich belfrów 
w tym roku szkolnym, życząc wszystkim spo-
kojnej pracy, realizacji planów zawodowych i 
uznania otoczenia. Równie gorąco pani dyrek-
tor powitała w progach naszej szkoły innych 
nowicjuszy – uczniów klas pierwszych. Ponad 
sto osób rozpoczyna we wrześniu 2022 roku 
kształcenie w Technikum im. Tomasza Nocz-

nickiego w Nowej Wsi w zawodach: 
technik ogrodnik, technik architek-
tury krajobrazu, technik ekonomista, 
technik reklamy, technik usług fry-
zjerskich i technik spedytor. Pierw-
szoklasistom pani dyrektor życzyła, 
by czuli się dobrze i bezpiecznie w na-
szej szkolnej społeczności, a wszyst-
kim uczniom – by priorytetem było 
dla nich osiągnięcie jak najlepszych 
wyników z poszczególnych przed-
miotów i na egzaminach zewnętrz-
nych.

Kolejnym punktem czwartkowej 
uroczystości było wręczenie nagród 
uczniom klasy trzeciej w zawodzie 
technik ogrodnik i technik architek-
tury krajobrazu, którzy klasyfikowani 
są po odbyciu praktyki zawodowej w 
czasie wakacji. W gronie wyróżnio-
nych znaleźli się: Dominika Piotrow-
ska, Julia Wąsiewicz i Kinga Chojec-
ka. Część oficjalną uroczystego apelu 
zakończył program artystyczny, przy-
gotowany przez uczniów klas trzecich 
w zawodach technik reklamy, technik 
usług fryzjerskich, technik spedytor i 
technik ogrodnik, pod opieką wycho-
wawców – pani Małgorzaty Bosak-
-Baran i pani Katarzyny Smolarek. 

Młodzież przypomniała o najtragicz-
niejszych chwilach z historii Polski 
ubiegłego stulecia – II wojnie świato-
wej i jej ofiarach.

Po części oficjalnej odbyły się 
spotkania uczniów z wychowawcami.

Przed nami niespełna trzysta 
dni wytężonej pracy. Wszystkim 
uczniom, nauczycielom i pozostałym 
pracownikom szkół życzymy przede 
wszystkim zdrowia, zapału i entuzja-
zmu w codziennej pracy, wielu suk-
cesów, satysfakcji z podejmowanych 
działań, a także osiągnięcia zaplano-
wanych na ten rok szkolny celów.                                                                                         

Ewa Malowaniec
Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego                                                                      
w Nowej Wsi
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Udana promocja warzyw i owoców podczas Narodowego Dnia Sportu
Owoce i warzywa są częścią ak-

tywnego stylu życia. Plantatorzy 
i przetwórcy wzmacniają to po-
strzeganie. Współpracując ze sobą 
zostali w tym roku strategicznym 
partnerem Narodowego Dnia Spor-
tu. 18 września razem ze sportow-
cami pokazywali, że „dobra forma 
zaczyna się na talerzu”, a warzywa 
i owoce powinny stanowić połowę 
każdego naszego posiłku. X jubile-
uszowa edycja pobiła rekordy fre-
kwencji. Centralnym punktem był 
wielki rodzinno-edukacyjny pik-
nik na błoniach PGE Narodowego 
w Warszawie. Częścią pikniku była 
strefa owoców i warzyw. Inicjatywę 
jej powstania wsparł Fundusz Pro-
mocji Owoców i Warzyw.

Po raz pierwszy w historii 
zintegrowany sektor ogrodniczy 
pokazał swoją ofertę na impre-
zie masowej. W strefie owoców i 
warzyw swoje stoiska mieli „Czas 
na polskie superowoce!” - projekt 
producentów owoców jagodowych 
i projekt sadowników #wybieram-
POLSKIEjabłka. Projekt produ-
centów warzyw – „Moc Polskich 
Warzyw” oraz realizowane przez 
Federację Branżowych Związków 
Producentów Rolnych - projekty 
„Ziemniaki czy kartofle” i „Jedz 
Owoce i Warzywa – w nich naj-
większa moc się skrywa” - skiero-
wany do dzieci przedszkolnych i 
młodszych klas szkół podstawo-
wych. Kolejnym wystawcą było 
Stowarzyszenie Krajowa Unia Pro-
ducentów Soków realizująca pro-
jekt „5 porcji warzyw, owoców lub 
soku” oraz „Apetyt na polskie”.

W warzywno-owocowej strefie 
pikniku z okazji Narodowego Dnia 
Sportu,  Obok stoisk poszczegól-
nych projektów, powstało również 
wspólne stoisko z poradami diete-
tyków, strefy relaksu i animacji dla 
dzieci. 

18 września całą Polskę ogar-
nęła sportowa gorączka – zachę-
caliśmy do ćwiczeń wspólnie z 
partnerami z całego kraju. Ponad 
500 wydarzeń w Polsce oraz 10 
tys. osób na pikniku na błoniach 
PGE Narodowego w Warszawie. 
Wspólnie ze sportowcami ćwiczy-
liśmy, próbowaliśmy nowych dys-
cyplin oraz dobrze się bawiliśmy. 
Oprócz sportu nie możemy zapo-
minać o zdrowym odżywianiu. W 
tym roku partnerem wydarzenia 
byli polscy producenci owoców i 
warzyw. Razem pokazywaliśmy, 
że dobra forma zaczyna się na ta-
lerzu, a warzywa i owoce powinny 
stanowić połowę każdego posiłku

- mówi Krystyna Radkowska, 

prezes Fundacji Zwalcz Nudę, 
organizatora Narodowego Dnia 
Sportu.

Po co promocji owoców i wa-
rzyw Narodowy Dzień Sportu?

- Producenci owoców i warzyw 
stają się powoli częścią Narodowe-
go Dnia Sportu. Promocja aktyw-
ności fizycznej i zdrowego odży-
wania to nasze wspólne starania o 
lepsze zdrowie Polaków. Jak wielo-
krotnie wszyscy powtarzamy „Do-
bra forma zaczyna się od dobrego 
jedzenia”. Dodam tylko, że szacuje 
się, iż 80% naszych kłopotów ze 
zdrowiem ma źródło w złym od-
żywianiu – mówi Witold Boguta, 
prezes Krajowego Związku Grup 
Producentów Owoców i Warzyw.

Moc Polskich Warzyw na Naro-
dowym

- Jesteśmy częścią Narodowego 
Dnia Sportu i wielkiego pikniku na 
PGE Narodowym. Jesteśmy tutaj 
już kolejny raz, lubimy to miejsce 
i Warszawiaków, którzy odwiedza-
ją nas chętnie. Przychodzą żeby 
spróbować potraw i zobaczyć, co 
my produkujemy, co mają do za-
oferowania polscy rolnicy, ogrod-
nicy, sadownicy? Jesteśmy tu żeby 
pokazać jaką harmonię tworzy 
aktywność fizyczna i zdrowe je-
dzenie. Dobra forma, zdrowie fi-
zyczne, ale też psychiczne, zaczyna 
się w kuchni. Pamiętajmy o tym, że 
aktywność fizyczna i odżywianie 
to jest dobry fundament każdego 
sukcesu - mówi Paweł Myziak, wi-
ceprezes Zrzeszenia Producentów 
Papryki RP, jeden z liderów pro-
jektu Moc Polskich Warzyw.

Na degustacje postawili pro-
mujący konsumpcję jabłek, papry-
ki i grzybów.

Pieczarkowy teatr kulinarny
- Pieczarkę polecamy w każdej 

formie, gotowana czy smażona, 
grillowana czy pieczona, posiada 
wiele walorów. Niezasłużenie trak-
towana jest jako „grzyb do zupy 
pieczarkowej”. Jesteśmy jednym z 
największych producentów pie-
czarki na świecie, a nawet nasi są-
siedzi spożywają jej 2-3 razy więcej. 
Nie wszyscy wiedzą, ile z pieczarką 
można zrobić. Uczyliśmy, że mo-
żesz ją grillować ze szpinakiem, z 
suszonym pomidorem, że moż-
na zrobić do niej farsz na ostro z 
pieczarki zmielonej czy poszatko-
wanej. Uczyliśmy też by pieczarki 
nie solić - Krzysztof Górski, Teatr 
kulinarny, Stowarzyszenie Branży 
Grzybów Uprawnych, w ramach 
kampanii „Moc polskich warzyw”.

 Apetyt na Narodowym  
W pikniku z okazji Narodo-

wego Dnia Sportu wzięło udział 

ponad 10 tys. osób. Tysiące od-
wiedziło strefę owoców i warzyw. 
Ci, którzy korzystali z porad die-
tetyków pytali o to, czy spożywają 
wystarczająco dużo warzyw i owo-
ców?

- Pytali jak powinny się odży-
wiać dzieci aktywne fizycznie, o 
źródła białka w ich diecie i o od-
powiednią ilość kalorii. Rozma-
wialiśmy o tym, że sport zaczyna 
się w kuchni. O tym jak ważna jest 
regularność posiłków, jak sprawić 
by w każdym posiłku znalazło się 
źródło białka, źródło złożonych 
węglowodanów, warzywa i owo-
ce. Fantastycznie, że istnieją takie 
eventy, że mamy możliwość poka-
zać dzieciakom, że jedną z 5 porcji 
warzyw i owoców może stanowić 
sok. Zachęcamy by spróbować 
soków warzywno-owocowych - 
mówi Klaudia Ruszkowska, die-
tetyk kampanii „5 porcji warzyw, 
owoców lub soku” i „Apetyt na 
polskie”.

Obok warzyw, w piknikowym 
klimacie, promowały się minikiwi, 
rokitnik, aronia, żurawina, owoce 
liofilizowane i soki. Pomocne w 
tym okazały się wszelkie gry i za-
bawy, zachęcają dzieciaki do tego, 
aby rozszerzały swoje talerze o 
owoce i warzywa.

- Sportowcy to osoby świa-
dome, bardzo zdeterminowane 
i podchodzące zadaniowo. Jeżeli 
chodzi o zadanie zwiększenia ilość 
warzyw i owoców o jakąś porcję, 
to są to osoby, które z reguły wy-
konają takie zadanie. Nasza rola 
w tym, by pokazać korzyści. Do-
bre samopoczucie naszych dzieci, 
dobre stopnie i dobra kondycja, 
to wszystko, każdego dnia, rozpo-
czyna się od dobrego śniadania. 
Zadbajmy o to, aby talerze naszych 
dzieci były urozmaicone i obfite 
w warzywa i owoce – pracowi-
ty dzień podsumowała dietetyk 
Klaudia Ruszkowska.

Inicjatywa zebrania doświad-
czeń kilku dużych projektów po-
wstała w ramach Core Teamu 
- forum współdziałania liderów i 
ekspertów branży ogrodniczej. 

Core Team to forum współ-
pracy liderów i ekspertów branży 
owoców i warzyw. Przedstawiciele 
środowisk produkcji, przetwór-
stwa, nauki i doradztwa, postawili 
sobie za cel identyfikację wyzwań 
i ściślejszą współpracę. Połączo-
no potencjał sektora owoców i 
warzyw. Jego częścią jest Zespół 
ds. komunikacji ich roli w żywie-
niu człowieka. Zespół zajmuje się 
wdrożeniem rozwiązań wypraco-

wanych w ramach projektu „Poło-
wa Sukcesu”. W wyniku podjętych 
działań partnerami dla siebie stają 
się różne projekty finansowane 
z Funduszu Promocji Owoców i 
Warzyw. Prowadzone działania 
mają integrować wokół wspólnych 
aktywności jak najszersze środo-
wiska producentów i przetwórców.

Źródło: Krajowy Związek Grup 
Producentów Owoców i Warzyw

Opracowanie sfinansowano ze 
środków Funduszu Promocji Owo-
ców i Warzyw w ramach realizacji 
przez Krajowy Związek Grup Pro-
ducentów Owoców i Warzyw pro-
jektu „CORE TEAM - promocja 
konsumpcji owoców i warzyw i fo-
rum współpracy sektora, II edycja”.

Projekt jest realizowany pod 
honorowym patronatem Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Bezpieczna wycieczka rowerowa
Dzielnicowi spotkali się z 

dziećmi przed wycieczką rowe-
rową i przygotowali pogadankę 
na temat zasad bezpieczeństwa 
na drodze, o których nie mogą 
zapomnieć niechronieni uczest-
nicy ruchu drogowego, czyli 
piesi i rowerzyści. Mundurowi 
namawiali do używania kasków 
ochronnych oraz elementów od-
blaskowych poprawiających wi-
doczność, a wszystko to w trosce 
o bezpieczeństwo najmłodszych 
cyklistów. Młodzi rowerzyści 
otrzymali m. in. odblaski sfinan-
sowane przez Miejsko-Gminną 
Komisję Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w Grójcu.

W piątek, 16 września br., 
dzielnicowi sierż. szt. Karina 
Jarzębska i sierż. szt. Łukasz 
Karczmarczyk z grójeckiej ko-
mendy spotkali się z uczniami 
klasy VI Szkoły Podstawowej w 
Bikówku. Wychowawczyni kla-
sy zaplanowała tego dnia swoim 
podopiecznym wycieczkę ro-
werową, dlatego też dzielnicowi 
postanowili wykorzystać mo-
ment ich wyjazdu do tego, aby 
promować zasady bezpieczeń-
stwa.

Stróże prawa rozmawiali z 
dziećmi o tym, jak powinny za-
chowywać się podczas rowero-

wych wycieczek, namawiali do 
używania kasków ochronnych 
oraz elementów odblaskowych 
poprawiających widoczność. 
Poruszony również został temat 
dotyczący obowiązkowego wy-
posażenia jednośladu. Mundu-
rowi mówili również o zdrowym 
stylu życia bez uzależnień, szcze-
gólnie omawiając problematykę 
nadmiernego korzystania w te-
lefonu. Uczestnicy spotkania od 
policjantów otrzymali odblaski 
i długopisy sfinansowane przez 
Miejsko-Gminną Komisję Roz-
wiązywania Problemów Alko-
holowych w Grójcu.

nadkom. Agnieszka Wójcik
KPP Grójec



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

Trenują, by stawić czoła kryzysowi 
Współdziałanie oraz wykorzy-

stanie potencjałów i możliwości 
poszczególnych służb - to jedne z 
ważniejszych elementów działania 
w ramach zarządzania kryzysowego. 
Żołnierze 6 Mazowieckiej Brygady 
Obrony Terytorialnej w kilku miej-
scach na Mazowszu uczestniczyli w 
ćwiczeniach przygotowujących do 
współpracy z innymi służbami w sy-
tuacjach kryzysowych.   

Klęski żywiołowe, działania 
terrorystyczne, zagrożenie zdrowia 
i życia ludzkiego czy mienia – ich 
czynniki i charakter przeciwdzia-
łania różnią się od siebie, jednak 
wspólnym mianownikiem w walce 
z nimi jest czas i dobra organizacja 
współpracy między służbami. W 
celu zacieśnienia tej współpracy, ale 
przede wszystkim wypracowania 
modelu działania w przypadku za-
grożenia, mazowieccy terytorialsi 
zintensyfikowali ćwiczenia przy-
gotowujące ich do współdziałania 
z innymi służbami w sytuacjach 
kryzysowych.  Największe ćwicze-
nia przygotowujące do współdzia-
łania ze służbami oraz doskonalące 
nabyte już umiejętności odbyły się 
w ostatnim czasie w Radomiu.  W 
ramach kompleksowego ćwiczenia 
proobronnego RADOM 2022 ma-

zowieccy terytorialsi we współpra-
cy z Urzędem Miejskim, Policją, 
Strażą Pożarną, Strażą Miejską oraz 
Radomską Stacją Pogotowia Ratun-
kowego uczestniczyli w reżyserowa-
nych epizodach, których celem było 
doskonalenie podejmowania wspól-
nych działań w sytuacji realnego 
zagrożenia. W scenariusz ćwiczenia 
wchodziły m.in.: ewakuacja miesz-
kańców czy zatrzymanie osoby po-
dejrzanej o dywersję.  

Żołnierze 6 Mazowieckiej Bry-
gady Obrony Terytorialnej uczest-
niczyli również w ćwiczeniach 
Szkoła-22 w Zespole Szkół w Wie-
liszewie. Terytorialsi wspólnie z 
policją, BOA, ratownikami medycz-
nymi i urzędnikami ćwiczyli dzia-
łania przewidziane do realizacji w 
przypadku wystąpienia zdarzenia 
terrorystycznego, jak i działania ra-
townicze w przypadku katastrofy w 

ruchu drogowym.   
Za mazowieckimi terytorialsa-

mi również szkolenie zintegrowa-
ne, którego częścią były ćwiczenia 
z Wodnym Ochotniczym Pogo-
towiem Ratunkowym i Strażą Po-
żarną. Podczas tych zajęć żołnie-
rze zdobywali i pogłębiali wiedzę 
z zakresu ratownictwa wodnego i 
pierwszej pomocy.  

Tego typu szkolenia odbywają 
się cyklicznie, a ich każda odsłona 
daje szansę na coraz lepsze przy-
gotowanie służb do współpracy w 
przypadku ewentualnego zagroże-
nia. To szczególnie ważne dla żoł-
nierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, 
którym - zgodnie z nową Ustawą 
o obronie Ojczyzny – powierzono 
niemilitarną część zadań zarządza-
nia kryzysowego w resorcie obrony 
narodowej.  

Weronika CHOCHOŁ 

....Do wynajęcia MIESZKANIE.... 
dwupokojowe 42 m2: 

dwa  pokoje, kuchnia, łazienka, korytarz, balkon, strych, 
piwnica. Umeblowane. Trzecie piętro bez windy.

...UL. E. ORZESZKOWEJ W GRÓJCU... 
Dostępne od PAŹDZIERNIKA. 1800 zł plus liczniki. 

Kaucja 1800 zł. Tel. 509603239

TELEFON: 502 84 66 44



Gabinet Fizjoterapii w Belsku Du-
żym od stycznia 2021 prowadzi dzia-
łalność jako Centrum Medyczne AXIS. 
Świadczenia udzielane w placówce 
mają na celu utrzymanie zdrowia, pro-
filaktykę i diagnostykę schorzeń oraz 
rozpoznanie chorób i ich leczenie, a 
także usprawnianie i leczenie bólu. 
Centrum Medyczne dysponuje nowo-
czesnym zapleczem diagnostycznym i 
zabiegowym zapewniając:

– rehabilitację, 
- wizyty umawiane na konkretną 

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

mowej
-iniekcje dostawowe przeciwbólowe 

i z kwasu hialuronowego 
-diagnostykę USG, holter,
-poradnie neurologiczną, ortope-

dyczną, diabetologiczną, endokrynolo-
giczną, osteopatyczną. 

- profesjonalną i miłą obsługę

Wizytówką placówki nadal po-
zostaje rehabilitacja, a rozszerzenie 
działalności umożliwi  pacjentom  do-
stęp do specjalistów i diagnostyki w 
jednym miejscu. Mocną propozycją 
w ofercie są genowe testy nietoleran-
cji pokarmowej. Dzięki nim możemy 

Gabinet Fizjoterapii Centrum Medyczne AXIS

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 skutecz-
nie leczenie choroby skóry oraz cho-
rób 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 rodzi-
ców 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 zapi-
sywania swoich dzieci na bezpłatne 
badania. Telefon: 790210765. Zachę-
camy do polubienia i śledzenia na-
szego FB link https://www.facebook.
com/CentrumMedyczneAxis/ 

Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Grójcu Karol Biedrzycki opubli-
kował  odpowiedź na pismo, które 
skierował do Prezesa Zarządu PKS 
Sp. z o.o. Grzegorza Zalewskiego w 
sprawie starego dworca autobuso-
wego przy ul. Laskowej w Grójcu.

„Niestety udziałowcy PKS sp. 
z o.o. w Grójcu nie wyrazili zgody 

Udziałowcy PKS sp. z o.o. w Grójcu 
nie wyrazili zgody na sprzedaż Gminie Grójec 

części działki wraz z budynkiem starego dworca

na sprzedaż Gminie Grójec części 
działki nr 1426/1 wraz z budyn-
kiem starego dworca za cenę wy-
nikającą z operatu sporządzonego 
przez rzeczoznawcę.

Jaka będzie przyszłość starego 
dworca. Bardzo chciałbym, aby 
przestał być postrachem Grójca”.  - 
napisał na swoim profilu FB Karol 
Biedrzycki.
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