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ŚWIATOWY DZIEŃ JABŁKA 2022 W WARCE

Czytaj str. 6

Światowy Dzień Jabłka 
zgromadził na wareckim ryn-
ku setki osób. Impreza zosta-
ła zorganizowana w partner-
stwie przez Stowarzyszenie 
W.A.R.K.A. oraz Stowarzy-
szenie Sady Grójeckie. Tego-
roczny piknik odbywał się 
pod hasłem EkoAktywni.

Włączenie elementów pro-
ekologicznych do wydarzenia, 
które organizujemy już po raz 
czwarty jest bardzo ważne dla 
Stowarzyszenia W.A.R.K.A. 
Od dwóch lat staramy się po-
kazywać, że ekologia, to świet-
ny sposób na włączanie ludzi 
do działania na rzecz swoich 

społeczności. Cieszymy się, że 
konkursy ekologiczne spotkały 
się z tak dużym zainteresowaniem 
uczestników – mówi Agnieszka 
Łeszczyńska, koordynatorka pro-
jektu. 

Warecki Rynek, jak na serce 
Największego Sadu Europy przy-
stało, tętnił kolorowymi stoiskami: 
Kół Gospodyń Wiejskich powiatu 
grójeckiego oraz wystawców Szla-
ku Jabłkowego i strefą warsztatów 
Sieci Aktywnych Seniorów. Szlak 
Jabłkowy, jako partner wydarze-
nia, prezentował ofertę swoich 
obiektów skupioną wokół czterech 
haseł: ZOBACZ, PRZEŻYJ, WY-
POCZNIJ, ZASMAKUJ. Wśród 

wystawców byli: BlueHaskap Jago-
da Kamczacka, Tuszyńscy miody    
z tradycjami, Muzeum im. Kazi-
mierza Pułaskiego w Warce oraz 
Mirabelkowe Zacisze.

 – Jako partner wydarzeń orga-
nizowanych przez Szlak Jabłkowy 
czujemy, że jesteśmy częścią bar-
dzo ważnego przedsięwzięcia i idei 
promowania naszego regionu. Im-
prezy Szlaku Jabłkowego pokazują, 
jak wiele różnorodnych atrakcji 
ma do zaoferowania powiat gró-
jecki, a nas samych motywują do 
dalszego rozwoju – zaznacza Klau-
dia Tuszyńska z Gospodarstwa 
Pasiecznego Tuszyńscy – miody           
z tradycjami.
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Tragiczny wypadek 
z udziałem rowerzysty

Grójeccy policjanci wyjaśnia-
ją przyczynę i okoliczności tra-
gicznego w skutkach wypadku z 
udziałem rowerzysty, do którego 
doszło w sobotę w Goszczynie. 
Niestety cyklista pomimo pro-
wadzonej na miejscu reanimacji 
zmarł. Apelujemy do wszystkich 
uczestników ruchu drogowego o 
zachowanie szczególnej ostroż-
ności.

Do zdarzenia doszło w sobotę 
około godz. 19:25. Jak wynika ze 
wstępnych ustaleń policjantów, 
kierująca volkswagenem 43-letnia 
mieszkanka powiatu grójeckiego, 
jadąc ul. Kozietulskiego w Gosz-
czynie, potrąciła jadącego z na-
przeciwka rowerzystę. W wyniku 

odniesionych obrażeń, mężczyzna 
zmarł na miejscu. W chwili zda-
rzenia kierująca samochodem była 
trzeźwa. Policjanci ustalili tożsa-
mość zmarłego, to 54-letni męż-
czyzna.

Na miejscu pod nadzorem pro-
kuratora pracowali grójeccy poli-
cjanci. Przeprowadzili oględziny i 
zabezpieczyli ślady niezbędne do 
ustalenia szczegółowych okolicz-
ności zdarzenia.

Policjanci po raz kolejny ape-
lują do wszystkich uczestników 
ruchu drogowego o rozwagę i sto-
sowanie się do przepisów ruchu 
drogowego.

nadkom. Agnieszka Wójcik
KPP Grójec

Areszt za nielegalne składowanie 
niebezpiecznych odpadów

Policjanci z Warki zatrzymali 
mężczyznę, który na posesji po-
siadał nielegalne i niebezpieczne 
odpady. Przestępca w stodole prze-
chowywał w zbiornikach duże ilości 
płynnych substancji, prawdopo-
dobnie pochodnych rozpuszczalni-
ków i lakierów. Podejrzany już trafił 
do aresztu. Grozi mu do 8 lat pozba-
wienia wolności.

W minioną niedzielę policjan-
ci z Warki podczas interwencji na 
terenie gminy Chynów, ujawnili 
na jednej z posesji kilkadziesiąt 
beczek kleistej cieczy o nieprzy-
jemnym zapachu. Funkcjonariu-
sze sprawdzając miejsce w stodole 
ujawnili 32 sztuki 200-litrowych 
beczek oraz 6 mauserów o pojem-
ności 1000 litrów z zawartością 
substancji i odpadów, których 
przechowywanie jest zabronione. 
Wszystko to mogło zagrozić życiu 
lub zdrowiu człowieka lub spowo-
dować istotne zanieczyszczenie w 
świecie roślinnym lub zwierzęcym 
w znacznych rozmiarach.

Funkcjonariusze zatrzymali 
mieszkańca gminy Chynów. Takie 
postępowanie stwarzało zagroże-
nie dla życia lub zdrowia człowie-
ka, lub mogło powodować skażenie 
środowiska. Łącznie zabezpieczo-
nych zostało ponad 12 tys. litrów 
niebezpiecznych płynów. Pracow-
nicy radomskiej delegatury Woje-
wódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska oraz Laboratorium 
Głównego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska i wyspecjalizowanej w 

tym zakresie Jednostki Ratownic-
twa Gaśniczego Komendy Miej-
skiej Straży Pożarnej w Radomiu 
współpracowali z grójeckimi poli-
cjantami w ramach właściwego za-
bezpieczenia miejsca oraz pobra-
nia próbek w celu ustalenia składu 
chemicznego. Dzięki profesjonal-
nej współpracy udało się szybko, 
sprawnie i przede wszystkim bez-
piecznie przeprowadzić czynności.

Mężczyzna został doprowa-
dzony do Prokuratury Rejonowej 
w Grójcu, gdzie usłyszał zarzut nie-
legalnego składowania substancji i 
odpadów niebezpiecznych wbrew 
przepisom. Wobec 29-latka sąd za-
stosował środek zapobiegawczy w 
postaci tymczasowego aresztowa-
nia na okres trzech miesięcy. Grozi 
mu za to do 8 lat więzienia.

Ostrzegamy właścicieli grun-

tów oraz magazynów przed 
oszustami, zajmującymi się nie-
legalnym pozbywaniem się od-
padów poprodukcyjnych, nie-
bezpiecznych, toksycznych i 
rakotwórczych. Firmy wynajmują 
magazyny i inne nieruchomości, 
w których później gromadzone są 
odpady. Po wypełnieniu takiego 
obiektu odpadami wynajmujący 
znika, pozostawiając kłopotliwy 
ładunek właścicielom, na których 
później spoczywa obowiązek kosz-
townej utylizacji. To niejednokrot-
nie wydatek rzędu nawet kilku mi-
lionów złotych. Nie zapominajmy 
też o środowisku, które w wyniku 
takich działań często zostaje po-
ważnie zdegradowane.

nadkom. Agnieszka Wójcik
KPP Grójec
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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

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 ręki. 1800 zł plus liczniki. 

Kaucja 1800 zł. 
Tel. 509 603 239

W Polsce prawie co dziesią-
te dziecko mieszka na terenach 
o wysokim ryzyku zanieczysz-
czenia pestycydami, wynika z 
raportu UNICEF. Organizacja 
przeanalizowała sytuację w 43. 
krajach UE i OECD. Polska w 
rankingu UNICEF znalazła się 
na przedostatnim, 42. miejscu. 
Gorzej jest tylko w Czechach.

 Stosowanie pestycydów 
przynosi społeczeństwu wiele 
korzyści zarówno w rolnictwie 
jak i w obszarze zdrowia pu-
blicznego chroniąc przed zaraz-
kami i wirusami roznoszonymi 
przez owady, gryzonie i insek-
ty, szczególnie w krajach roz-
wijających się. Należy jednak 
pamiętać, że są to substancje, 
które mogą mieć bezpośredni 
wpływ na zdrowie człowieka. 
Dzieci bardziej niż dorośli są 
narażone na wystąpienie po-
ważnych skutków zdrowotnych 
w wyniku kontaktu z pesty-
cydami. UNICEF postanowił 
przyjrzeć się bliżej temu zagad-
nieniu.

Organizacja w swoim ostat-
nim raporcie pt. „Miejsca i 
przestrzenie: Wpływ środo-
wiska na dobrostan dzieci” 
przeanalizowała m.in. ryzyko 
narażenia dzieci na kontakt z 
pestycydami w krajach boga-
tych, w tym w Polsce. W ran-
kingu 43. państw UE i OECD, 
Polska zajęła przedostatnie, 42. 
miejsce. To znaczy, że najmłod-
si w naszym kraju są jednymi z 
najbardziej narażonych na kon-
takt z pestycydami, a gorzej jest 
tylko w Czechach.

Według raportu UNICEF, 
w krajach bogatych średnio co 
dwudzieste dziecko mieszka na 
obszarach o wysokim ryzyku 
zanieczyszczenia pestycydami. 
Niestety w Polsce ten odsetek 
jest dużo wyższy. W naszym 
kraju niemal co dziesiąte dziec-
ko mieszka na takich obsza-
rach.

Najlepsza sytuacja jest w 
Danii, Estonii, Finlandii, Islan-
dii, Łotwie, Malcie, Słowacji, 
Słowenii i Szwecji, gdzie odse-
tek dzieci narażonych na dzia-
łanie pestycydów wynosi zero.

Dlaczego pestycydy są tak 

 UNICEF: Pestycydy zagrażają zdrowiu dzieci w Polsce
niebezpieczne 
dla dzieci?

Na kontakt 
z pestycydami 
najbardziej są 
narażone dzie-
ci mieszkające 
na obszarach 
r o l n i c z y c h . 
Pestycydy po-
wodują zanie-
c z y s z c z e n i e 
gleby, powie-
trza i wody, 
choć to nie je-
dyny sposób, w 
jaki te substan-
cje docierają 
do najmłod-
szych. Pesty-
cydy mogą się 
też przedostać 
do organizmu 
dziecka przez 
łożysko i mleko 
matki.

P r z e d e 
w s z y s t k i m 
kontakt z pe-
s t y c y d a m i 
może powo-
dować szereg 
poważnych konsekwencji dla 
życia dzieci. Pestycydy uszka-
dzają dziecięcy układ ner-
wowy, sercowo-naczyniowy, 
moczowo-płciowy, pokarmo-
wy, rozrodczy, hormonalny, 
krwionośny i odpornościowy. 
Zanieczyszczenie pestycydami 
wiąże się również z występo-
waniem nowotworów, w tym 
białaczki dziecięcej. Może po-
wodować uszkodzenia skóry 
i oczu, a także opóźnienia w 
rozwoju, których konsekwencje 
będą trwać do końca życia.

Należy podkreślić, że za-
nieczyszczenie różnymi sub-
stancjami chemicznymi w tym 
także pestycydami jest stale 
rosnącym problemem i jednym 
z największych zagrożeń dla 
zdrowia i rozwoju dzieci na ca-
łym świecie.

Od lat 50. XX wieku wy-
produkowano ponad 140 000 
chemikaliów i pestycydów, z 
których większość nigdy nie 
została przebadana pod kątem 
bezpieczeństwa dzieci ani tok-
sycznego wpływu na rozwija-

jący się mózg. Tymczasem od 
lat 80. ubiegłego wieku w wielu 
krajach rozwiniętych coraz czę-
ściej diagnozuje się zespół nad-
pobudliwości psychoruchowej 
z deficytem uwagi (ADHD) 
oraz spektrum zaburzeń auty-
stycznych (ASD), co prowadzi 
do obaw, że jedną z przyczyn 
tych zaburzeń mogą być nie-
bezpieczne substancje znajdu-
jące się w środowisku, choć na-
dal brakuje dokładnych badań 
na ten temat.

Wyniki raportu UNICEF 
powinny dotrzeć do osób decy-
zyjnych, a także być płaszczy-
zną do dyskusji i pogłębionych 
analiz środowisk eksperckich 
oraz impulsem do podjęcia 
niezbędnych działań na rzecz 
ochrony zdrowia dzieci przed 
zanieczyszczeniem pestycyda-
mi.

Więcej informacji o raporcie 
UNICEF można znaleźć na stro-
nie: https://unicef.pl/co-robimy/
publikacje/wplyw-srodowiska-
-na-dzieci.

dr Monika Kacprzak
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Wójt gminy Jasieniec Marta 
Cytryńska oraz radny Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego 
Leszek Przybytniak oficjalnie 
przekazali nowe, specjalistyczne 
wyposażenie dla OSP Jasieniec. 
Udało się je zakupić, dzięki do-
finansowaniu zdobytemu w tym 
roku przez gminę. 

Zadanie pn. "Sprzęt specja-
listyczny oraz środki ochrony 
osobistej strażaka współfinan-
sowano ze środków Samorządu 
Województwa Mazowieckiego 
w ramach zadania OSP-2022". 
W wydarzeniu, które odbyło się 
w siedzibie OSP Jasieniec, wzię-
li też udział Naczelnik OSP Ja-

Nowy sprzęt dla strażaków z gminy Jasieniec
sieniec Grzegorz Konicki wraz 
z innymi przedstawicielami 
jednostki.

Do OSP Jasieniec, należącej 
do KSRG, trafiło najpotrzeb-
niejsze specjalistyczne wyposa-
żenie o łącznej wartości 40 tys. 
zł.

Podniesie ono jeszcze bar-
dziej efektywność działania 
strażaków, zwiększając bezpie-
czeństwo druhów i mieszkań-
ców podczas różnego rodzaju 
interwencji.

Połowa wspomnianej kwo-
ty zakupu została pokryta ze 
zdobytej dotacji, drugą połowę 
zapewniła w ramach swego bu-
dżetu gmina Jasieniec.
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ŚWIATOWY DZIEŃ JABŁKA 2022 W WARCE
Światowy Dzień Jabłka zgro-

madził na wareckim rynku setki 
osób. Impreza została zorgani-
zowana w partnerstwie przez 
Stowarzyszenie W.A.R.K.A. oraz 
Stowarzyszenie Sady Grójeckie. 
Tegoroczny piknik odbywał się 
pod hasłem EkoAktywni.

Włączenie elementów proeko-
logicznych do wydarzenia, które 
organizujemy już po raz czwarty 
jest bardzo ważne dla Stowarzy-
szenia W.A.R.K.A. Od dwóch lat 
staramy się pokazywać, że eko-
logia, to świetny sposób na włą-
czanie ludzi do działania na rzecz 
swoich społeczności. Cieszymy się, 
że konkursy ekologiczne spotkały 
się z tak dużym zainteresowaniem 
uczestników – mówi Agnieszka 
Łeszczyńska, koordynatorka pro-
jektu. 

Warecki Rynek, jak na serce 
Największego Sadu Europy przy-
stało, tętnił kolorowymi stoiskami: 
Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu 
Grójeckiego oraz wystawców Szla-
ku Jabłkowego i strefą warsztatów 
Sieci Aktywnych Seniorów. Szlak 
Jabłkowy, jako partner wydarze-
nia, prezentował ofertę swoich 
obiektów skupioną wokół czterech 
haseł: ZOBACZ, PRZEŻYJ, WY-
POCZNIJ, ZASMAKUJ. Wśród 
wystawców byli: BlueHaskap Jago-
da Kamczacka, Tuszyńscy miody                   
z tradycjami, Muzeum im. Kazi-
mierza Pułaskiego w Warce oraz 
Mirabelkowe Zacisze.

 
– Jako partner wydarzeń orga-

nizowanych przez Szlak Jabłkowy 
czujemy, że jesteśmy częścią bar-
dzo ważnego przedsięwzięcia i idei 
promowania naszego regionu. Im-
prezy Szlaku Jabłkowego pokazują, 
jak wiele różnorodnych atrakcji 
ma do zaoferowania powiat gró-
jecki, a nas samych motywują do 

dalszego rozwoju – zaznacza Klau-
dia Tuszyńska z Gospodarstwa 
Pasiecznego Tuszyńscy – miody                  
z tradycjami.

Święto Jabłka połączone było          
z zakończeniem lata Mazowiec-
kiego Gravelu, w którym wzięło 
udział ponad 100 rowerzystów 
z całego Mazowsza. Centralnym 
punktem imprezy były kulinaria. 
Nie zabrakło ich na scenie, gdzie 
szefowie kuchni Pałacu Mała Wieś 
/ Restauracja Stara Wozownia  pre-
zentowali swoje jabłkowe specja-
ły – śledzika litewskiego, barszcz           
z jabłek małowiejskich oraz spe-
cjalność lokalu – pierś z kaczki           
z żurawinowymi jabłkami.

– Pałac Mała Wieś dołączył 
do Szlaku Jabłkowego w 2020 r.                   
w momencie rozszerzania szlaku 
na terenie całego powiatu grójec-
kiego. To najlepiej zachowany pa-
łac na terenie powiatu grójeckie-
go, nasza chluba i duma. Obiekt 
cieszy się również sławą najlepszej 
restauracji w regionie. Cieszymy 
się, że goście zgromadzeni na wa-
reckim rynku mogli wziąć udział 
w pokazie na żywo, a następnie 
spróbować specjałów pałacowych 
kuchmistrzów. Ważnym aspek-

tem był proekologiczny charakter 
pokazu i krzewienie idei „zero 
waste” w kuchni – mówi Marzena 
Pawłowska, koordynatorka Szlaku 
Jabłkowego. Podczas imprezy nie 
zabrakło atrakcji dla dzieci. Naj-
młodsi mogli pobawić się na sto-
isku przygotowanym przez Fun-
dację „Zwalcz Nudę”, wziąć udział 
w grach i zabawach z animatora-
mi, pozjeżdżać na dmuchańcach. 
Praktycznie na każdym stoisku 
były atrakcje dla najmłodszych.

Koła Gospodyń Wiejskich 
tradycyjnie stanęły do rywalizacji          
w konkursie organizowanym przez 
Powiat Grójecki. Nagrody w kon-
kursie o łącznej wartości 10 tys. 
złotych ufundował Zarząd Powia-
tu Grójeckiego. Nagrodę główną  
w wysokości 1 300 zł otrzyma-
ło Koło Gospodyń Wiejskich na 
Obcasach z Lewiczyna, II miejsce                                                                          
i nagrodę w wysokości 1000 zł 
Koło Gospodyń Wiejskich „Go-
spochy Bony” z Bądkowa, a III 
miejsce i nagrodę w wysokości 
800 zł Koło Gospodyń Wiejskich 
Cychrowianki z Cychr. Ponad-
to wyróżnienia otrzymały: KGW 
Rososzanki, KGW Dębnowolanki, 
KGW Boglewice. Serdecznie dzię-
kujemy za udział w święcie: KGW 
Babeczki z Rodzynkami, KGW Ale 
Laski, KGW Rembowianki, KGW 
Cudawianki z Machcina. Nagro-
dy wręczyli: Starosta Krzysztof 
Ambroziak, Wicestrosta Jolan-
ta Sitarek, Wiceburmistrz Warki 
Teresa Knyzio oraz radni powia-
towi: Marzena Kołacz-Rosołow-
ska, Cezary Kołodziejski, Andrzej 
Zaręba i prezes Stowarzyszenia 
Sady Grójeckie Maciej Majewski. 
Na zakończenie wystąpiła kapela 
Pniewy Local Band. Zgromadzona 
publiczność chętnie wzięła udział 
we wspólnej zabawie przy znanych 
i lubianych przebojach. 
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Światowy Dzień Jabłka 2022 
współtworzyli: 

Organizatorzy:
• Stowarzyszenie W.A.R.K.A. 

• Stowarzyszenie Sady Grójeckie
Współorganizatorzy:

• Powiat Grójecki
• Gmina Warka

• GIK Dworek na Długiej
• Szlak Jabłkowy w Największym Sadzie Europy

• Sieć Aktywnych Seniorów 
Powiatu Grójeckiego

Partnerzy:
• Zakład Usług Komunalnych 

Sp. z o.o. w Warce 
• Fundacja „Zwalcz Nudę”
• Muzeum im. Kazimierza 

Pułaskiego w Warce
• Europejskie Dni Dziedzictwa 

• Mazowiecki Gravel
• Szlak Jabłkowy
Fundatorzy:

• Samorząd Województwa Mazowieckiego 
• Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa

Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich 

NOWE FIO na lata 2021-2030
• Dwa Jabłka Konstrukcje

• Agro Queen
Patronaty medialne: 

• Mazowiecka TV 
• Gazeta Jabłonka

• Nowe Dni
• Radio dla Ciebie
• Kurier Warecki 

• Kobieta w sadzie

W piątek 23 września, podczas 
sesji Rady Powiatu Grójeckiego po 
raz kolejny odbyło się uroczyste 
wręczenie symbolicznych czeków 
dla najlepszych maturzystów szkół, 
dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Grójecki.

Nagrody pieniężne za najlepszy 
wynik w swoich szkołach otrzyma-
li: Wojciech Kołacz - absolwent Li-
ceum Ogólnokształcącego w Grój-
cu, który jednocześnie uzyskał 
najlepszy wynik w całym powiecie 
grójeckim, Ewelina Szczepaniak 
- absolwentka Liceum Ogólno-
kształcącego w Warce, Michał Po-
pkowicz -absolwent Zespołu Szkół 
w Grójcu, Jakub Gorzkowski- ab-
solwent. Zespołu Szkół w Jasieńcu, 
Wojciech Winiarek – absolwent 
Zespołu Szkół w Warce, Piotr 
Antoni Lewandowski - absolwent 
Centrum Kształcenia Zawodowe-
go i Ustawicznego w Nowej Wsi. 
Wysokie wyniki, to potwierdzenie 
ogromnego potencjału, pasji mło-
dych ludzi, ale też sukces rodziców 
i środowiska. Nagrody dla najlep-
szych maturzystów to swoiste uho-

Starosta Grójecki nagradza uzdolnioną młodzież!

norowanie pracy i nauki uczniów 
w szkole średniej. Starosta Grójec-
ki Krzysztof Ambroziak w liście 
gratulacyjnym skierowanym do 
nagrodzonych podkreślił, że roz-
wijanie umiejętności oraz inwe-
stowanie w wiedzę jest przepustką 
do realizacji własnych marzeń, a 
odniesione sukcesy są powodem 
do satysfakcji oraz inspiracją dla 
innych młodych ludzi. Sukces 
ucznia jest powodem dumy dla 
całej oświaty Powiatu Grójeckiego, 
stąd idea nagradzania Najlepszych 
Maturzystów. Wszystkim matu-
rzystom serdecznie gratulujemy           
i życzymy kolejnych sukcesów na 
dalszej drodze edukacji. 

Starania młodzieży w dąże-
niu do jak najlepszych wyników 
przekładają się również na zda-
walność egzaminu dojrzałości. W 
roku szkolnym 2021/2022 Liceum 
Ogólnokształcące im. Ks. Piotra 
Skargi w Grójcu osiągnęło 100% 
zdawalność, co oznacza, że wszy-
scy ubiegłoroczni maturzyści z tej 
szkoły otrzymali pozytywny wynik 
egzaminu maturalnego. 

Z roku na rok rośnie liczba 
uczniów, którzy uzyskują Stypen-
dium Starosty za bardzo dobre 
wyniki w nauce. W ramach „Lo-
kalnego Programu Wspierania 
Edukacji Uzdolnionej Młodzieży 
Szkół Ponadpodstawowych Pobie-
rającej Naukę Na Terenie Powia-
tu Grójeckiego” w październiku 
i listopadzie zostaną wręczone, 
ponad 120 uczniom, symboliczne 
dyplomy, potwierdzające otrzyma-
nie stypendium w wysokości 150 
lub 200 złotych miesięcznie. 

Zarząd Powiatu pokłada 
ogromne nadzieje w powodzeniu 
Powiatowego Programu, którego 
celem jest nie tylko nagradzanie 
uczniów za dobre  oceny, ale tak-
że motywowanie do starań o jak 
najlepsze wyniki w procesie edu-
kacji kolejnych uczniów. Dzięki 
otrzymywanemu wsparciu finan-
sowemu, uczniowie mogą rozwijać 
swoje zainteresowania, rozszerzyć 
ich katalog bądź przeznaczyć je na 
dodatkowe pomoce dydaktyczne, 
na które dotychczas nie mogli so-
bie pozwolić.
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Uczennice z PSP im. Jana Pawła 
II w Belsku Dużym zdobyły pierw-
sze miejsce w IV edycji międzyna-
rodowego konkursu wideo! 

Grupa uczennic z klas ósmych 
z rodzicami i panią Iloną Szymań-
ską wzięła udział w uroczystej gali 
rozdania nagród IV edycji mię-
dzynarodowego konkursu wideo 
„Dzień z życia ucznia z różnych 
krajów świata”. Konkurs zotał zor-
ganizowany przez Uniwersytet 
Technologiczno-Humanistyczny 
w Radomiu.

I miejsce zajęły uczennice 

Międzynarodowy sukces
szkoły z Belska Dużego - Karolina 
Barańska, Oliwia Frączak, Zofia 
Kocewiak, Gabriela Ostrowska i 
Kamila Wnuk. Gościnnie wystą-
piła też Zuzia Szymańska, która 
będąc w drugiej klasie zaśpiewała 
piosenkę wykorzystaną w nagra-
niu, za którą również otrzymała 
nagrodę. 

Jurorami w drugim etapie kon-
kursu byli wykładowcy z Uniwer-
sytetu w Oksfordzie - Jon Hird 
oraz John Hughes oraz Rob Ho-
ward (USA) i Joanna Pawłowska 
(Akademia Vena). Sponsorami 

nagród były firmy: Ceramika Pri-
mus, REGIPIO, Oxford University 
Press, Macmillan, Nowa Era.

Dziewczyny trzymały nagrodę 
pieniężną (1000 zł), książki i dy-
plomy. Szkoła otrzymała pamiąt-
kową statuetkę oraz gry do nauki 
języka angielskiego.

Konurs odbył się pod koniec 
czerwca. Dziewczyny razem z pa-
nią Iloną Szymańską nagrały krót-
ki film opowiadający o typowym 
dniu uczniów w Polsce.

PSP Belsk Duży

Grójecki akcent na IV Mistrzo-
stwach Polski Strażaków w Biegu po 
Schodach „WIEŻOWIEC 2022”, któ-
re odbywały się  w Pałacu Kultury i 
Nauki w Warszawie. 

Podczas mistrzostw naszą Ko-
mendę reprezentowało dwóch 
funkcjonariuszy:

- kpt. Tomasz Gizicki 
- asp. Bartosz Cichoń
Panowie dotarli na samą górę i 

„WIEŻOWIEC 2022”

odnotowali doskonały czas zajmu-
jąc 34 miejsce. Gratulujemy.

Dodatkowo atrakcją dla od-
wiedzających stoiska pożarnicze i 
pojazdy zabytkowe był motocykl 
,,Zwiad” z jednostki OSP Kruszew 
wraz ze strażacką załogą.

źródło: Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej 

w Grójcu
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Najpopularniejsze warzywa i owoce września
Rośnie konsumpcja i różno-

rodności spożycia warzyw i owo-
ców. Wskaźniki rosną kolejny 
miesiąc z rzędu. Największym 
wzrostem „wrzesień do wrze-
śnia” mogą pochwalić się jeżyny 
(18%), maliny (12%), cukinia 
(12%) i papryka (5%). W każdym 
przypadku oznacza to ponad 1 
mln konsumentów więcej. Mimo 
tego jedynie 15% Polaków odży-
wiało się we wrześniu zgodnie z 
zaleceniami dietetyków – mini-
mum połowę tego, co jemy stano-
wią warzywa i owoce. Wskaźnik 
„Wczoraj na talerzu” był we wrze-
śniu na niskim poziomie (45,9 
pkt). Wskazuje to na niedosta-
teczny udział warzyw i owoców 
na talerzach przeciętnego Pola-
ka. W celu poprawy tego stanu 
Krajowy Związek Grup Produ-
centów Owoców i Warzyw upu-
blicznił wyniki monitorowanej 
od 2 lat konsumpcji kilkudziesię-
ciu gatunków owoców i warzyw. 
Są one dostępne na stronie Wczo-
rajNaTalerzu.pl

Największym wzrostem "wrze-
sień do września" mogą pochwalić 
się jeżyny (18%), maliny (12%), cu-
kinia (12%) oraz truskawki (10%). 
Maliny i cukinie jadło we wrześniu 
14,9 mln Polaków, jeżyny 8,4 mln, 
a truskawki 7,4 mln konsumentów.  

Konsumpcja owoców 
we wrześniu 
Podobnie jak w poprzednich 

latach we wrześniu najpopularniej-
szym owocem były jabłka, które w 
tygodniu poprzedzającym badanie 
spożywało ponad czterech na pię-
ciu Polaków (83%). Jabłka jedzone 
były też najczęściej. 7% Polaków 
jadło je codziennie, a dalsze 10% 
4-5 razy w tygodniu.

Na drugim miejscu wśród pol-
skich owoców znalazły się śliwki, 
które jadło 67% badanych. To wię-
cej niż przed miesiącem  o 8 p.p. 
Ponad połowa (53%) Polaków na 
początku września jadła gruszki. 
To więcej niż przed rokiem (o 4 
p.p.).

Wiele osób deklarowało także, 
że jedli (w tygodniu poprzedzają-
cym badanie) maliny (46%) oraz 
borówki (40%). W stosunku do 
zeszłego miesiąca wzrosło spoży-
cie śliwki (o 8 p.p.) oraz jeżyny (o 
4 p.p.).  

W porównaniu do września 
2021 wzrosło spożycie maliny (o 5 
p.p.), gruszki (o 4 p.p.) oraz jeżyny 
(o 4 p.p.). Uwzględniając wyjścio-

we wielkości najbardziej wzrosły 
jeżyny (o 18%) i maliny (12%).  

Owoce sezonowe 
Największy wzrost liczby kon-

sumentów "wrzesień do września" 
zanotowały jeżyny - o 18%, czy-
li 1,3 mln osób i maliny - o 12%, 
czyli 1,6 mln osób. Truskawce we 
wrześniu przybyło 0,6 mln konsu-
mentów, to wzrost o 10%. To kolej-
ny miesiąc wzrostu. 

Borówka zyskała, "wrzesień do 
września", 300 tys. konsumentów. 
To oznacza wzrost o 3%. 

W skali 2 lat - wrzesień 2022 
vs. września 2020 - jeżyny zwięk-
szyły liczbę spożywających o 24%, 
czyli ok. 1,6 mln konsumentów. 
Aronia wzrosła o 6%, czyli ok. 300 
tys. nowych konsumentów.

Borówka zyskała w tym czasie 
600 tys. nowych konsumentów. 
Wzrost w procentach to 5% w 
skali 2 lat. Ten wzrost dał borówce 
we wrześniu br. już 13 mln konsu-
mentów.

Konsumpcja warzyw 
w sierpniu
Najpopularniejszym warzy-

wem w sierpniu były ziemniaki, 
których konsumpcję w tygodniu 
poprzedzającym badanie dekla-
ruje 98% Polaków. Rozpoczęcie 
sezonu na ziemniaczane wykopki 
sprzyja częstszemu ich spożywa-
niu, dzięki czemu warzywa te stały 
się wrześniowym numerem jeden.

Na drugim miejscu wśród wa-
rzyw znalazły się pomidory, które 
jadło 97% badanych, natomiast 
trzecie miejsce należy do ogórków 
(91%).

Konsumpcja marchwi, pomi-
dorów, a także ogórków, cebuli i 
papryki jest wysoka przez cały rok, 
a obserwowane wahania sezonowe 
niewielkie. To ulubione warzywa 
Polaków, które dostępne i jedzone 
są niezależnie od sezonu.

W rankingu popularności 
kolejne miejsca zajmują: cebula 
(90%), marchew (83%) oraz pa-
pryka (70%).

W porównaniu do sierpnia 
wzrosło spożycie papryki (o 3 
p.p.), cebuli (o 3 p.p.), natomiast 
spadło spożycie cukinii (o 4 p.p.).

Cukinia odnotowała spadek (o 
5 p.p.) w odniesieniu do września 
2021.

Owoce i warzywa podczas 
poszczególnych posiłków
Polacy najczęściej jedzą warzy-

wa i owoce na obiad – 93% osób, 

które w ogóle jadły ten posiłek.
79% respondentów deklaruje, 

że w dniu poprzedzającym bada-
nie jadło warzywa i owoce na śnia-
danie, natomiast 66% na kolację.

Jako przekąski warzywa i owo-
ce spożywało odpowiednio 49%, a 
48% na drugie śniadanie.

Najmniej Polaków jadło wa-
rzywa i owoce na podwieczorek 
(36%).

Najbardziej wartościowym 
pod względem zawartości warzyw 
i owoców posiłkiem Polaków jest 
obiad. W przypadku 49% bada-
nych co najmniej w połowie składa 
się z warzyw i owoców.

Respondenci najczęściej dekla-
rują spożywanie jedynie warzyw i 
owoców w przekąskach (15%).

Najrzadziej (25%) co najmniej 
połowę posiłku stanowiły warzywa 
i owoce w przypadku kolacji.

 
Wczoraj na talerzu
Jedynie 15% Polaków odżywia-

ło się w sierpniu zgodnie z zale-
ceniami dietetyków dotyczącymi 
spożywania właściwej ilości wa-
rzyw i owoców. Wskaźnik „Wczo-
raj na talerzu” przyjmuje w ich 
przypadku zalecany poziom.

Jedna trzecia (32%) badanych 
odżywia się nieco gorzej, ale wa-
rzywa i owoce są składnikiem 
większości ich posiłków i zdarza 
się, choć zbyt rzadko, że stanowią 
ich połowę.

53% Polaków ma dietę zbyt 
ubogą w warzywa i owoce, przy 
czym u 37% jednak pojawiały się 
one w przynajmniej połowie po-
siłków (choć za mało). 16% bada-
nych jadło bardzo mało warzyw 
i owoców, a nawet nie jadło ich 

wcale.
Wskaźnik „Wczoraj na talerzu” 

przyjął w sierpniu wartość 45,9 
pkt., czyli był na niskim poziomie. 
Wskazuje to na niedostateczny 
udział warzyw i owoców w diecie 
przeciętnego Polaka. W porówna-
niu do sierpnia wskaźnik ten zma-
lał o 2 pkt.

Choć w badaniu nie odnoto-
wujemy na razie dużych zmian w 
diecie Polaków w ostatnich mie-
siącach, to należy także monitoro-
wać wpływ rosnących cen żywno-
ści na dietę.

„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 warzy-
wa i owoce stanowiły co najmniej 
połowę).

Wskaźnik powstaje na podsta-
wie odpowiedzi na dwa pytania: 
Czy warzywa i owoce były obec-
ne w wszystkich posiłkach? Czy 
warzywa i owoce stanowiły co 
najmniej połowę spożywanej żyw-
ności?

Jego poziom możemy śledzić 

na stronie WczorajNaTalerzu.pl

Badanie zrealizowano w 
dniach 2-7 września 2022 r., na 
reprezentatywnej próbie 1015 
Polaków w wieku 15 lat i więcej. 
Wywiady bezpośrednie w domach 
respondentów (CAPI).

Kantar pyta respondentów 
o częstotliwość spożywania 21 
gatunków owoców i warzyw w 
ostatnim tygodniu i o spożywanie 
warzyw, owoców i ich przetworów 
podczas poszczególnych posiłków 
w dniu poprzedzającym badanie.

 

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.
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Ćwiczenia psów specjalnych
Przewodnicy psów służbo-

wych kolejny raz spotkali się na 
ćwiczeniach zorganizowanych w 
Oddziale Zewnętrznym w Sta-
wiszynie. W szkoleniu uczestni-
czyli przewodnicy psów z Aresz-
tu Śledczego w Grójcu oraz z 
Zakładu Kynologii Policyjnej. 
Wspólne manewry były dosko-
nałą okazją do wymiany prak-
tycznych informacji na temat 
technik i metod szkolenia oraz 
wykorzystania psów specjalnych 
w codziennej służbie.

Szkolenie psów służbowych 
i przewodników w Oddziale 
Zewnętrznym w Stawiszynie 
Przewodnicy z czworonożny-
mi funkcjonariuszami kolejny 
raz spotkali się na ćwiczeniach 
doskonalących metody odnaj-
dywania narkotyków i środ-
ków odurzających w różnych 
sytuacjach i miejscach. Treno-
wali także umiejętności swoich 
psów, aby jeszcze skuteczniej 
eliminować z obiegu niedozwo-
lone substancje. Psy specjalne 
ćwiczyły głównie w pomiesz-
czeniach zamkniętych i miej-
scach, w których potencjalnie 
może dochodzić do ukrywania 
narkotyków.

- „Bez psów specjalnych 
praca w jednostce peniten-
cjarnej była o wiele trudniej-
sza” – podkreślał sierż. Paweł 
Wiktorowski - przewodnik psa 
specjalnego „Niobe” z Aresz-
tu Śledczego w Grójcu. - „Psy 
służbowe w zakresie wykry-
wania narkotyków są nieza-
stąpione, dlatego tak ważne są 
codzienne ćwiczenia, które dla 
psa są po prostu zabawą” - do-
dał sierż. Paweł Wiktorowski.  

Psy specjalne
Dobry pies służbowy po-

winien posiadać takie cechy 
jak: zdolność skupienia uwa-
gi, bezwzględne posłuszeń-
stwo, wykonywanie poleceń 
oraz posiadać odporność na 
czynniki zewnętrzne. Cechy 
te nabywa podczas ćwiczeń z 
zakresu tresury i posłuszeń-
stwa. Najważniejszym jednak 
czynnikiem, który pozwala wy-
korzystać wszystkie te cechy, 
jest indywidualna ciężka praca 
przewodnika i jego podopiecz-
nego oraz wymiana spostrze-
żeń i zdobytych doświadczeń 
między poszczególnymi służ-
bami. Właśnie taki charakter 
miało ostatnie spotkanie, pod-
czas którego psy służbowe Po-
licji i Służby Więziennej miały 
znajdować próbki narkotyków, 
które ukryte były w pomiesz-
czeniach. Odbyte szkolenie 
podniosło doświadczenie prze-
wodników i ich podopiecznych.

Niobe – pies specjalny Aresz-
tu Śledczego w Grójcu

Niobe jest jednym z ponad 
100 psów specjalnych pełnią-
cych służbę na terenie jedno-
stek penitencjarnych w Polsce. 
Jest psem wyszkolonym do wy-
krywania narkotyków. Praca 

psa służbowego i przewodni-
ka jest nieoceniona pod kątem 
zapewnienia bezpieczeństwa 
i porządku na terenie aresztu. 
Pozwala skutecznie eliminować 
zagrożenia związane z przeni-
kaniem substancji niedozwo-
lonych na teren jednostki i 
wspierać służby odpowiedzial-
ne za walkę z przestępczością 
narkotykową. Niobe jest psem 
rasy owczarek niemiecki. Ma 2 
lata. Swoja przygodę ze Służbą 
Więzienną Niobe rozpoczęła w 
sierpniu 2021 roku. Po odby-
ciu 4-miesięcznego szkolenia 
w Dziale Szkolenia Przewod-
ników i Tresury Psów Służbo-
wych w Zakładzie Karnym w 
Czarnem, stanowi integralną 
część załogi Aresztu Śledczego 
w Grójcu i Oddziału Zewnętrz-
nego w Stawiszynie.

Opracowanie: 
ppor. Bartosz Muszyński



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

TELEFON: 502 84 66 44



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


