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Zamieszkaj na cichym
i zielonym osiedlu.

Od 4 lat SP ZOZ w Nowym Mieście 
nad Pilicą zmienia swoje oblicze

Czytaj str. 5

Święto szkoły i piękny jubileusz dyrektora
Społeczność PSP im. 

Ziemi Grójeckiej 10 li-
stopada br. obchodziła 
święto szkoły. Przepięk-
ny jubileusz świętowała 
również dyrektor Marze-
na Jakóbowska-Kępka, 
która kieruje placówką 
od 1997 roku.

Czytaj str. 7

Jasno, bezpiecznie, ekologicznie
Kolejne dotowane inwestycje 

związane z podniesieniem bez-
pieczeństwa w gminie Jasieniec 
zrealizowane. Chodzi o wybudo-
wanie sieci elektroenergetycznej 
dla oświetlenia ulicznego wraz z 
montażem nowego oświetlenia 
w postaci 8 lamp LED-owych w 
miejscowości Miedzechów oraz 7 
lamp LED-owych w miejscowości 
Olszany. 

Oba przedsięwzięcia, zreali-
zowane przez gminę, są współfi-
nansowane ze środków Samorzą-
du Województwa Mazowieckiego 
w ramach Mazowieckiego In-
strumentu Aktywizacji Sołectw 
(MIAS) 2022 „Mazowsze dla so-
łectw”.Czytaj str. 6

W powiecie grójeckim funkcjonują dwa powiatowe szpitale. 
Pomimo wielu czynników zewnętrznych, takich jak pandemia 
Covid- 19 czy rosnąca inflacja, SPZOZ w Nowym Mieście nad 
Pilicą oraz  PCM Grójec Sp. z o.o. w trakcie kadencji 2018-2023 
przechodzą gruntowną modernizację.

Inwestycje w wykonane w placówkach i zakup sprzętu 
medycznego w głównej mierze zależały od pozyskanych ze-
wnętrznych dofinasowań. Poniżej przedstawiamy najwięk-
sze inwestycje wykonane w ostatnim czasie w nowomiej-
skim szpitalu. 
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II Gala Sportów Walki 
w Grójcu - MARCELI TEAM 

FIGHT NIGHT

27.11. w hali Spartakus roze-
granych zostanie 7 walk w Boksie i 
Kickboxingu w formule K1.

Zobaczymy bokserów i kickbo-
xerów z renomowanych polskich 
klubów.

W walce wieczoru zaprezen-
tują się: Kamil Sałyga - MARCE-
LI TEAM Sporty Walki Grójec. 
Mistrz Polski w boksie Federacji 
UFR.

Jacek Gałązka - Klub Sportów 
Walki Sokół Sokołów Podlaski.

Obecny V-ce Mistrz Polski w bok-
sie.

Organizatorem Gali jest Ma-
zowieckie Stowarzyszenie Karate i 
Szkoła Sportów Walki MARCELI 
TEAM w Grójcu. 

Patronat nad imprezą objął 
Starosta Powiatu Grójeckiego Pan 
Krzysztof Ambroziak.  

Wejście na Galę tylko na za-
proszenia i karty wstępu. 

 
MSK MARCELI TEAM

TYMCZASOWY ARESZT ZA ZABÓJSTWO
Wareccy policjanci zatrzymali 

33-letnią kobietę, która ugodziła 
konkubenta nożem w klatkę pier-
siową. Po nocy spędzonej w poli-
cyjnym areszcie usłyszała zarzut 
zabójstwa. Na wniosek śledczych 
i prokuratora sąd aresztował ją 
na trzy miesiące. Za popełnione 
przestępstwo grozi jej kara nawet 
dożywotniego więzienia.

Do zdarzenia doszło w nocy ze 
środy na czwartek, na początku li-
stopada. Jak wynika ze wstępnych 
ustaleń policjantów, 37-letni męż-
czyzna doprowadził do awantury 
z konkubiną, podczas której został 
raniony nożem w okolice klatki 
piersiowej. Ugodzenie okazało się 
śmiertelne. 

33-latka przebywająca pod 
Warką wezwała na miejsce Poli-
cję tłumacząc, że znalazła swego 
konkubenta martwego w łóżku. 
Policjanci nie dali wiary w jej wy-
jaśnienia i skrupulatnie przepro-

wadzili czynności na miejscu zda-
rzenia. Ustalili, że kobieta zacierała 
ślady chcąc upozorować samobój-
stwo konkubenta. Kobietę zatrzy-
mano w policyjnym areszcie. 

Po zebraniu przez śledczych 
materiału dowodowego proku-
rator przedstawił kobiecie zarzut 
zabójstwa. Grójecki sąd podjął 
decyzję o jej tymczasowym aresz-
towaniu na trzy miesiące. 

Jedną z najwyższych i najbar-

dziej chronionych wartości jest 
życie ludzkie, a zatem zabójstwo to 
jedna z najpoważniejszych zbrod-
ni opisanych w Kodeksie Karnym. 
Art. 148 kodeksu karnego - kto 
zabija człowieka, podlega karze 
pozbawienia wolności na czas nie 
krótszy od lat 8, karze 25 lat pozba-
wienia wolności albo karze doży-
wotniego pozbawienia wolności. 

nadkom. Agnieszka Wójcik 
KPP Grójec

37-latek pędził volkswagenem 126 km/h w terenie zabudowanym
W ubiegłym tygodniu kie-

rowcy poruszający się drogami 
powiatu grójeckiego mieli okazję 
spotkać patrole Wydziału Ruchu 
Drogowego z grójeckiej komen-
dy działające w ramach Mazo-
wieckiej Grupy „Speed”. 37-latek 
pędził volkswagenem 126 km/h 
w terenie zabudowanym.

Cechą charakterystyczną pa-
troli SPEED jest dynamiczna kon-
trola prędkości z pominięciem 
granic administracyjnych wła-
snych jednostek. Patrole SPEED 
mogą pojawić się na każdej drodze 
na Mazowszu. Policjanci z grupy 
SPEED to doświadczeni funkcjo-
nariusze ruchu drogowego, mający 
do dyspozycji radiowozy wyposa-
żone w system rejestracji wykro-
czeń drogowych. Wykorzystują 

również ręczne mierniki prędkości 
z rejestracją obrazu do zwalczania 
agresywnych zachowania na dro-
dze, które powodują śmiertelne za-
grożenie nie tylko dla osób podró-
żujących pędzącym pojazdem, ale 
również dla pozostałych uczestni-
ków ruchu drogowego.

W minionym tygodniu poli-
cjanci mazowieckiej grupy SPE-
ED ujawnili 135 wykroczeń na 
drogach powiatu grójeckiego, 129 
z nich dotyczyło przekroczenia 
dopuszczalnej prędkości. Stró-
że prawa nałożyli 117 mandatów 
karnych, zatrzymali 1 prawo jazdy 
za przekroczenie dopuszczalnej 
prędkości w terenie zabudowanym 
oraz 7 dowodów rejestracyjnych. 

W niedzielę przed godz. 16:00 
w Kozietułach 37-latek kierujący 
volkswagenem przekroczył do-

puszczalną prędkość w obszarze 
zabudowanym o 76 km/h. Za po-
pełnione wykroczenie policjanci 
nałożyli na niego mandat karny 
w kwocie 2500 zł oraz zatrzymali 
prawo jazdy. 

nadkom. Agnieszka Wójcik
KPP Grójec

Sprzedam fote-
lik samochodowy 
Maxi Cosi Priori, dla 
dziecka 9-18kg, od-
chylany do spania, z 
certyfikatem bezpie-
czeństwa. 

Cena 150zł. 
Tel. 509 603 239



Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl
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Nowe Miasto nad Pilicą 
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Ogłoszenie o postępowaniu na dzierżawę pomieszczeń 
o łącznej powierzchni 119,48m2 zlokalizowanych na parterze 

Przychodni Rejonowej w Drzewicy przy ul. Stawowej 27.

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
ul. Tomaszowska 43, 26 - 420 Nowe Miasto n. Pilicą, NIP 797-15-76-723

Tel. 48 6743842, Fax 48 6740040      

1. Przedmiotem dzierżawy są pomieszczenia o łącznej powierzchni 119,48m2 zlokalizowane na 
parterze Przychodni Rejonowej w Drzewicy przy ul. Stawowej 27 z przeznaczeniem na prowadzenie 
apteki.

2. Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy w dzierżawę opisane wyżej pomieszczenie wraz ze 
znajdującym się w nim wyposażeniem z przeznaczeniem na prowadzenie w nim apteki. 

3. Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.
4. Minimalna miesięczna stawka za dzierżawę pomieszczenia wynosi 5000,00zł netto miesięcz-

nie. Minimalna stawka za dzierżawę pomieszczenia w stosunku miesięcznym jest cena wywoławczą. 
5. Dzierżawca ponadto ponosi wszelkie koszty eksploatacyjne pomieszczenia.
6. Termin wnoszenia czynszu: do 7 dni od daty wystawienia faktury na rachunek bankowy 

Wydzierżawiającego każdorazowo podawany na fakturze VAT.
7. Wysokość obciążającego Dzierżawcę czynszu ulega corocznej waloryzacji w stosunku okre-

ślonym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem określanym corocznie w Komu-
nikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, począwszy od miesiąca następnego po opubliko-
waniu komunikatu jw. Pierwsza waloryzacja czynszu nastąpi w 2023r.

8. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
9. Ofertę należy złożyć do dnia 25.11.2022r. do godz. 11.00 
 na adres mailowy: przetargi@zoz-nowemiasto.net
10. Oferta najkorzystniejsza to taka, która będzie zawierać najwyższą zaproponowaną cenę.
11. Wybrani wykonawcy zostaną powiadomieni o dokonanym wyborze. Wykonawca, który 

złoży ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie 3 dni od daty 
otrzymania  informacji o wyborze oferty wraz z przesłaną umową.

12. W przypadku niejasności zapytania można składać do zamawiającego za pomocą faksu na nr 
48 6740040, telefonicznie 48 6743836, lub mailowo: przetargi@zoz-nowemiasto.net.

13. Integralną częścią oferty jest parafowany wzór umowy załączony do Ogłoszenia, wypis z 
KRS-u  lub inny dokument mówiący o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz wypełniony for-
mularz ofertowy.

14. Dokumenty KRS lub inne dokumenty potwierdzają działalność gospodarczą powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  terminem składania ofert.

15. Zamawiający SPZOZ zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, bez podania przy-
czyn.

16. Ogłoszenie zostało również umieszczone na stronie www.zoz-nowemiasto.net w zakładce 
przetargi.

Zbudzić duszę 
biało-czerwoną

„Zbudzić duszę biało-czerwo-
ną” – 104. rocznica odzyskania 
niepodległości w Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Ustawiczne-
go w Nowej Wsi.

 Narodowe Święto Niepod-
ległości to dla Polaków jedno z 
najważniejszych świąt państwo-
wych. Po 123 latach zaborów 
– niewoli naznaczonej walką, 
cierpieniem i wysiłkiem wielu 
pokoleń Polek i Polaków – nasz 
kraj odzyskał suwerenność.

Podczas dorocznych obcho-
dów 11 listopada czcimy pamięć 
tych, którym zawdzięczamy 
własne państwo, którzy poświę-
cili własne życie, by uchronić i 
rozwinąć narodową tożsamość, 
przekazywaną następnym poko-
leniom, żyjącym już w odrodzo-
nej Polsce.

Uroczysty apel z okazji 104. 
rocznicy odzyskania niepod-
ległości odbył się w Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego w Nowej Wsi 10 listo-
pada 2022 roku. O podniosły 
nastrój tego wydarzenia zadbała 
cała społeczność szkolna, a od-
czuli go także zaproszeni goście: 
pan  Cezary Kołodziejski – radny 
Powiatu Grójeckiego, pani Iwo-

na Pietrzycka – Przewodnicząca 
Rady Rodziców oraz pani Mario-
la Lenarczyk – Wiceprzewodni-
cząca Rady Rodziców w Techni-
kum im. Tomasza Nocznickiego 
w Nowej Wsi.

Niezwykle refleksyjny pro-
gram artystyczny – „Pisk bia-
łego orła” – odtworzył zdarze-
nia sprzed lat, przypominając 
w symboliczny sposób dramat 
utraty niepodległości, trudną 
drogę Polaków do wolności i 
niegasnący patriotyzm kolejnych 
generacji naszego narodu.

Nad kształtem artystycznym 
uroczystości czuwały panie: Mał-
gorzata Bosak-Baran, Elżbieta 
Kwiatkowska i Lidia Ciża.

Zaprezentowane podczas 
czwartkowego apelu sceny dia-
logowe, piosenki patriotyczne i 
układ taneczny stworzyły nieco-
dzienną lekcję historii i patrio-
tyzmu. Z dumą braliśmy w niej 
udział, oddając hołd minionym 
pokoleniom Polaków i dając 
wyraz swego zaangażowania we 
współczesny proces pielęgnowa-
nia danej nam wolności.

Ewa Malowaniec
Centrum Kształcenia 

Zawodowego
i Ustawicznego w Nowej Wsi
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Dwie nowoczesne karetki z logiem Mazowsza 
służą mieszkańcom powiatu

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu radnego sejmiku województwa mazo-
wieckiego  Leszka Przybytniak oraz radnego powiatu grójeckiego Krzysztofa Fik-
sa w sprawy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym 
Mieście nad Pilicą udało się pozyskać dwa ambulanse dla tej placówki. Nowo-
czesne i w pełni wyposażone ambulanse o wartości 1 239 029,13  zł zapewniają 
bezpieczeństwo mieszkańcom powiatu grójeckiego oraz ościennych gmin. Zakup 
był możliwy dzięki środkom Samorządu Województwa Mazowieckiego i Unii Eu-
ropejskiej. 

Od 4 lat SP ZOZ w Nowym Mieście 
nad Pilicą zmienia swoje oblicze

W powiecie grójeckim funkcjonują dwa powiatowe szpitale. Pomimo wielu czynników zewnętrznych, takich jak pandemia Covid- 19 czy rosnąca inflacja, 
SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą oraz  PCM Grójec Sp. z o.o. w trakcie kadencji 2018-2023 przechodzą gruntowną modernizację.

Inwestycje w wykonane w placówkach i zakup sprzętu medycznego w głównej mierze zależały od pozyskanych zewnętrznych dofinasowań. Po-
niżej przedstawiamy największe inwestycje wykonane w ostatnim czasie w nowomiejskim szpitalu. 

Nowoczesna Sterylizatornia  
Przebudowa sterylizatorni była realizowana w ramach projektu RPO Województwa 

Mazowieckiego 2014-2020. Wartość zadania to 2.496.105 zł. Dofinasowanie z Urzędu Mar-
szałkowskiego  1 996 884,00 natomiast wkład własny czyli środki Starostwa Powiatowego 
w Grójcu to 499 221  zł

W ramach projektu zakupiono między innymi sterylizatory parowe, myjnię ultradź-
więkową, urządzenie do czyszczenia parą, dezynfektor, oftalmoskop specjalistyczny, aparat 
do znieczulenia ogólnego, diatermię chirurgiczną, respirator, kardiomonitor stacjonarno-
-przenośny, aparaty EKG,holter ciśnieniowy, 2 holtery EKG oraz przebudowano infrastruk-
turę  techniczną, między innymi: instalację wodociągową, kanalizacyjną, ciepłowniczą, 
elektryczną. Inwestycja przyczyniał się do skrócenia procesu przygotowania narzędzi me-
dycznych i podniosła efektywność działań placówki.

Tomograf na miarę światowych standardów

Dzięki staraniom i współpracy dyrekcji szpitala oraz władz powiatu                  
z Samorządem Województwa Mazowieckiego udało się pozyskać nowy to-
mograf komputerowy dla nowomiejskiego szpitala.

Tomograf  TK Hitachi Supria 16/32, to wszechstronne urządzenie, któ-
re odpowiada na różne potrzeby diagnostyczne, oferując pomoc w obrazo-
waniu, zwiększoną funkcjonalność oraz bezpieczeństwo badania. Unikalna 
konstrukcja tomografu ułatwia pracę operatora i redukuje niepokój pacjenta 
związany z badaniem.

SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą był również partnerem projektu „Zakup 
niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się 
koronawirusa SARS CoV-2”, którego liderem jest Samorząd Województwa Ma-
zowieckiego. Projekt był w znacznej mierze finansowany ze środków unijnych.

W 2021 roku SP ZOZ uzyskał dotacje, darowizny rzeczowe i użyczenia sprzę-
tu medycznego na łączną kwotę 7.004.751,72 zł.

W 2021 roku Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zapewnił 
również środki na przebudowę dawnego oddziału położniczo-ginekologiczne-
go na potrzeby wykonania 5 sal wraz z indywidualnymi węzłami sanitarnymi                 
i niezbędną infrastrukturą – w kwocie 1 mln zł. Inwestycja zostanie zrealizowana  
jeszcze w 2022 roku.

Wykonanie modernizacji instalacji gazów medycznych (wymieniono punk-
ty poboru gazów medycznych z punktu poboru G01 na punkt poboru AGA)               
w związku z Covid-19” Przedsięwzięcie za kwotę  53 999,00 zł zostało wykonane 
dzięki dofinansowaniu ze Skarbu Państwa za pośrednictwem Wojewody Mazo-
wieckiego
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Kolejne dotowane inwestycje 
związane z podniesieniem bez-
pieczeństwa w gminie Jasieniec 
zrealizowane. Chodzi o wybudo-
wanie sieci elektroenergetycznej 
dla oświetlenia ulicznego wraz z 
montażem nowego oświetlenia 
w postaci 8 lamp LED-owych w 
miejscowości Miedzechów oraz 7 
lamp LED-owych w miejscowości 
Olszany. 

Oba przedsięwzięcia, zre-
alizowane przez gminę, są 
współfinansowane ze środków 
Samorządu Województwa Ma-
zowieckiego w ramach Mazo-
wieckiego Instrumentu Akty-
wizacji Sołectw (MIAS) 2022 
„Mazowsze dla sołectw”.

Łączny koszt budowy sie-
ci elektroenergetycznej w tych 
dwóch miejscowościach i mon-
tażu 15 nowoczesnych, pro-
ekologicznych lamp, gwaran-
tujących niskie zużycie energii 
elektrycznej, wyniósł ok. 77 tys. 
zł, z czego ok. 57 tys. zł to środki 
własne gminy, a 20 tys. zł dofi-
nansowanie z MIAS 2022. 

W wyniku realizacji zadania 
zwiększyło się bezpieczeństwo 
mieszkańców, w tym pieszych, 
jak i przejeżdżających we wspo-
mnianych lokalizacjach pojaz-
dów. 

Jasno, bezpiecznie, ekologicznie
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Społeczność PSP im. Zie-
mi Grójeckiej 10 listopada 
br. obchodziła święto szko-
ły. Przepiękny jubileusz 
świętowała również dyrek-
tor Marzena Jakóbowska-
-Kępka, która kieruje pla-
cówką od 1997 roku.

Święto szkoły i piękny jubileusz dyrektora

W uroczystościach w Zabo-
rowie wzięli udział: Wójt Gmi-
ny Belsk Duży – Władysław 
Piątkowski, Przewodniczący 
Rady Gminy – Bogusław Si-
korski, radni: Mariusz Giele-
ciński i Andrzej Adamczyk, 
Sekretarz Gminy – Renata 
Ostatek, Dyrektor GZOPO – 
Maria Walewska-Żółcik, ks. 

Sławomir Paszowski, poeta 
Kazimierz Kochański, emery-
towani nauczyciele szkoły, ro-
dzice i uczniowie.

Po przywitaniu zaproszo-
nych gości, nastąpiło uroczy-
ste ślubowanie uczniów klas 
pierwszych na sztandar szkoły. 
Chwilę później odebrali oni 
upominki z rąk swojej wycho-
wawczyni oraz rodziców.

Tego dnia uczniowie zabo-
rowskiej szkoły przedstawili 
piękny program słowno-mu-
zyczny. Związany był on nie 
tylko ze świętem szkoły, ale 
również z obchodami Narodo-
wego Święta Niepodległości. 
Piękne tańce najmłodszych, 
chwytające za serce wiersze, 
czy utwory śpiewane m.in. 
przez nauczycieli: Adriannę 
Zych, Magdalenę Latoszek i 
Bogusława Cieślaka zostały 
nagrodzone gromkimi brawa-
mi.

Ten dzień był szczególny 
dla społeczności szkoły rów-
nież z powodu pięknego ju-
bileuszu Dyrektor – Marzeny 
Jakóbowskiej-Kępki. Za 25 lat 
sprawowania funkcji dyrektora 
podziękowali jej: Wójt Gminy, 
Przewodniczący Rady Gminy, 
Radni, Sekretarz Gminy i Dy-
rektor GZOPO. Chwilę póź-
niej wszyscy zebrani odśpie-
wali gromkie "Sto lat!".

Urząd Gminy 
w Belsku Dużym



Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl

V edycja tej Olimpiady odby-
ła się 15 listopada 2022r. w Pa-
łacu Boglewice pod honorowym 
patronatem Krzysztofa Ambro-
ziaka Starosty Powiatu Grójec-
kiego. Uczestnikami Olimpiady 
byli uczniowie ze szkół ponad-
podstawowych powiatu grójec-
kiego: Liceum Ogólnokształcą-
cego w Grójcu, Zespołu Szkół  w 
Grójcu, Liceum Ogólnokształ-
cącego w Warce, Zespołu Szkół 
w Warce, Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w 
Nowej Wsi oraz przedstawiciele 
organizatorów Zespołu Szkół w 
Jasieńcu.

 
Nadrzędnym celem kon-

kursu jest poznawanie historii 
małej ojczyzny, ochrona dzie-
dzictwa kulturowego ziemi gró-
jeckiej  poprzez organizowanie 

POWIAT GRÓJECKI MOJA MAŁA OJCZYZNA

olimpiady w różnych urokli-
wych miejscach naszego regio-
nu. W poprzednich edycjach 
olimpiada odbywała się w  Pała-
cu w Małej Wsi oraz Pałacu w 
Winiarach. Obchody 104 rocz-
nicy Odzyskania Niepodległo-
ści, kształtowanie patriotycznej 
postawy młodego człowieka, 
kultywowanie tradycji, nawią-
zywanie do korzeni to wartości, 
którym  przyświeca Olimpiada. 
Pomysłodawczynie tego przed-
sięwzięcia  to Aneta Lewandow-
ska oraz Anna Górecka z Zespo-
łu Szkół w Jasieńcu.

W Pałacu Boglewice o godz. 
10.00 uczestnicy rozpoczęli 
zmagania konkursowe rozwią-
zując test wielokrotnego wybo-
ru z jedną prawidłową odpo-
wiedzią. Pytania nie były łatwe, 
jak przystało na Olimpiadę. 

Uczniowie mogli oprócz rywa-
lizacji podziwiać wspaniałe i 
urokliwe wnętrza Pałacu Bogle-
wice. Podczas przerwy, w ocze-
kiwaniu na wyniki Pani Anna 
Maria Panasiuk właścicielka 
pałacu przybliżyła historię tego 
miejsca uczestnikom konkursu 
oraz zaproszonym  gościom.

 Komisja Olimpiady po 
sprawdzeniu prac egzaminacyj-
nych odtajniła dane uczniów 
i wyłoniła 3 finalistów. W uro-
czystym  ogłoszeniu wyników 
uczestniczyli przedstawiciele 
Starostwa Powiatowego w Grój-
cu: Krzysztof Ambroziak Sta-
rosta Grójecki, Jolanta Sitarek 
Wicestarosta Grójecki, Marze-
na Kołacz-Rosołowska Członek 
Zarządu, Andrzej Zaręba Czło-
nek Zarządu, Barbara Orłowska 
Naczelnik Wydziału Edukacji 
i Zdrowia, Barbara Sygitowicz 
Zastępca Naczelnika Wydziału 
Edukacji i Zdrowia.  Pani Do-
rota Nowak-Michałowska Dy-
rektor Zespołu Szkół w Jasieńcu  
dokonała podsumowania olim-
piad. Pogratulowała laureatom 
olimpiady. W szczególny spo-
sób podziękowała nauczycielom 
i opiekunom za ich trud i wysi-
łek włożony w przygotowanie 
uczniów do wzięcia udziału w 
piątej edycji tego wydarzenia o 
zasięgu powiatowym.

I miejsce – Paweł Siedlecki z 
Zespołu Szkół im. Wincentego 
Witosa w Jasieńcu

II miejsce – Jakub Orze-
chowski z Zespołu Szkół im. 
Wincentego Witosa w Jasieńcu 

III miejsce – Aleksandra Ku-
ligowska z Zespołu Szkół im. 
Armii Krajowej „Głuszec” w 
Grójcu.

Nagrody rzeczowe ufundo-
wał Krzysztof Ambroziak Staro-
sta Powiatu Grójeckiego. Wszy-
scy uczestnicy Olimpiady za 
zaangażowanie i wiedzę otrzy-
mali pamiątkowe  dyplomy.

Serdeczne podziękowania 
składamy  pani Annie Marii 
Panasiuk właścicielce Pałacu 
Boglewice za objęcie patrona-
tem honorowym, udostępnienie 
oraz cenna lekcję historii o na-
szej małej Ojczyźnie. 

                                                                                            
Opiekunowie olimpiady:

Anna Górecka
Aneta Lewandowska

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
W POWIECIE GRÓJECKIM

Niepodobna oddać tego upo-
jenia, tego szału radości, jaki 
ludność polską w tym momen-
cie ogarnął. Po 120 latach prysły 
kordony. Nie ma „ich”. Wolność! 
Niepodległość! Zjednoczenie! Wła-
sne państwo! Na zawsze! Chaos? 
To nic. Będzie dobrze. Wszystko 
będzie, bo jesteśmy wolni od pija-
wek, złodziei, rabusiów, od czapki 
z bączkiem, będziemy sami sobą 
rządzili. (...) Cztery pokolenia 
nadaremno na tę chwilę czekały, 
piąte doczekało. (...) - autorem 
tych słów był Jędrzej Moraczewski

 Odzyskiwanie przez Polskę 
niepodległości było procesem 
stopniowym. 10 listopada przy-
był do Warszawy Józef Piłsud-
ski. W tych dwóch dniach, 10 i 
11 listopada 1918, naród polski 
uświadomił sobie w pełni odzy-
skanie niepodległości, a nastrój 
głębokiego wzruszenia i entuzja-
zmu ogarnął kraj. 

Gmina Belsk Duży uczci-
ła 104. rocznicę niepodległości 
poprzez organizację obchodów 
w Sanktuarium Matki Boskiej 
Lewiczyńskiej. Uroczysty prze-
marsz, msza święta oraz złoże-
nie kwiatów w miejscu pamięci 
przy kościele parafialnym miało 
podniosły i uroczysty charakter. 
Powiat Grójecki reprezentowali: 
Członek Zarządu Powiatu Ma-
rzena Kołacz-Rosołowska oraz 
Wiceprzewodniczący Rady Po-
wiatu i Przewodniczący Komisji 
Planowania, Budżetu, Finansów 

i Mienia Powiatu Adam Balcero-
wicz.

W Chynowie odbył się III 
Chynowski Turniej Niepodle-
głości pod Patronatem Starosty 
Grójeckiego Krzysztofa Ambro-
ziaka. Impreza zorganizowana 
została przez GKS Chynów.

W Jasieńcu w uroczystej mszy 
świętej w Kościele św. Rocha 
wzięli udział samorządowcy oraz 
przedstawiciele władz central-
nych. Starosta Grójecki Krzysz-
tof Ambroziak wraz z Radny-
mi Powiatu Grójeckiego Teresą 
Bednarską oraz Władysławem 
Kumorkiem złożyli kwiaty pod 
pomnikiem.

W Grójcu obchody rozpoczę-
ły się od mszy świętej w Kościele 
Miłosierdzia Bożego w Grójcu, 
druga część odbyła się pod po-
mnikiem Marszałka Józefa Pił-
sudskiego w centrum Grójca, 
gdzie wygłoszono apel pamięci, 
oddano salwę honorową i zło-
żono kwiaty. Uroczystości orga-
nizowane były wspólnie przez 
Gminę Grójec oraz Garnizon 
Grójecki.

Powiat Grójecki reprezento-
wali Wicestarosta Jolanta Sitarek 
oraz Radny Powiatu Grójeckiego 
Dariusz Piątkowski.

Uroczystości odbywały się w 
całym powiecie, organizowane 
były biegi oraz koncerty patrio-
tyczne.
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Borówki z 10 mln konsumentów w październiku
Borówka kończy se-

zon z liczbą 10 mln kon-
sumentów w samym tylko 
październiku. Od 2 lat re-
alizowane są badania kon-
sumpcji. W tym okresie 
żaden innych gatunek w 
Polsce - owoców i warzyw - 
nie może pochwalić się tak 
dużym wzrostem. W po-
równaniu do październi-
ka 2020, borówka zyskała 
35%, czyli 2,6 mln nowych 
konsumentów. Pełne wy-
niki badań, realizowanych 
przez Kantar Public na zle-
cenie KZGPOiW, śledzić 
można na WczorajNaTale-
rzu.pl.

Najpopularniejszymi owo-
cami jagodowymi w paździer-
niku były borówki, maliny i tru-
skawki. Borówka zamyka sezon 
liczbą 10 mln konsumentów 
w październiku. To kolejny hi-
storyczny rekord tego gatunku. 
Maliny w tym czasie jadło 9,7 
mln, truskawki 6,5 mln, a jeżyny 
5,8 mln Polaków. Na kolejnym 
miejscu, z wynikiem 5,2 mln 
konsumentów, jest minikiwi.   

Stały monitoring konsump-
cji realizowany jest od początku 
2020 roku. Patrząc w okresie 2 
lat - październik 2022 do paź-
dziernika 2020 – borówka może 
pochwalić wzrostem o 2,6 mln 
konsumentów. Jest to najwięk-
szy wzrost ilości konsumentów 
wśród wszystkich badanych ga-
tunków.

Sukces plantatorów borówki 
jest widoczny na tle innych ga-
tunków. Największym procen-
towym wzrostem konsumpcji 
mogą pochwalić się producen-
ci minikiwi (60%), dyni (40%), 
właśnie borówki (35%) i tru-
skawki (18%). W okresie ostat-
nich dwóch lat - "październik 
do października" - żaden inny 
gatunek nie osiągną tak du-
żych wzrostów jak wymieniona 
czwórka.

Pełne wyniki badań kon-
sumpcji dostępne na stronie 
WczorajNaTalerzu.pl

Poniżej podstawowe infor-
macje o konsumpcji najpopu-

larniejszych gatunków owoców 
i warzyw w październiku 2022 r.

Konsumpcja owoców w 
październiku 

Podobnie jak w poprzednich 
latach w październiku najpopu-
larniejszym owocem były jabł-
ka, które w tygodniu poprze-
dzającym badanie spożywało 
dziewięciu na dziesięciu Pola-
ków (90%). W stosunku do ze-
szłego miesiąca spożycie jabłek 
wzrosło o 7 p.p.. 9% Polaków ja-
dło je codziennie, a dalsze 14% 
4-5 razy w tygodniu. 

Na drugim miejscu wśród 
polskich owoców znalazły się 
śliwki, które jadło 63% bada-
nych. To mniej niż przed mie-
siącem o 4 p.p. Ponad połowa 
(55%) Polaków na początku 
września jadła gruszki. To wię-
cej niż przed miesiącem (o 2 
p.p.).

Blisko jedna trzecia osób 
jadła - w tygodniu poprzedza-
jącym badanie - borówki (31%) 
oraz maliny (30%). 

W porównaniu do paździer-
nika 2021 najbardziej wzrosło 
spożycie minikiwi (o 33%), je-
żyn (o 20%), borówki (o 3%). 
Borówka zyskała kolejne 300 
tys. konsumentów. Podobny 
wzrost notowaliśmy we wrze-
śniu.

Konsumpcja warzyw w 
październiku

Najpopularniejszym wa-
rzywem w październiku były 
ziemniaki, których konsumpcję 
w tygodniu poprzedzającym ba-
danie deklaruje 98% Polaków.

Na drugim miejscu wśród 
warzyw znalazły się pomidory, 
które jadło 95% badanych, na-
tomiast trzecie miejsce należało 
do cebuli (86%).

W rankingu popularności 
kolejne miejsca zajmują: ogórki 
(85%), marchew (84%), papry-
ka (65%) oraz kapusta (64%)

Konsumpcja marchwi, po-
midorów, a także ogórków, ce-
buli i papryki jest wysoka przez 
cały rok, a obserwowane wa-
hania sezonowe niewielkie. To 
ulubione warzywa Polaków, do-
stępne i jedzone niezależnie od 

sezonu.
W porównaniu do września 

wzrosło spożycie dyn i (o 8 p.p.) 
i pieczarek (o 4 p.p.). Spadło 
spożycie cukinii (10 p.p.), ogór-
ka (o 6 p.p.), papryki (o 5 p.p.) 
oraz cebuli (o 4 p.p.). Papryka (o 
4 p.p.) i cebula (o 4 p.p.) odno-
towały spadek w odniesieniu do 
października 2021. 

Owoce i warzywa w poszcze-
gólnych posiłkach

Polacy najczęściej jedzą wa-
rzywa i owoce na obiad – 93% 
osób, które w ogóle jadły ten po-
siłek. 76% respondentów dekla-
ruje, że w dniu poprzedzającym 
badanie jadło warzywa i owoce 
na śniadanie, natomiast 60% na 
kolację. Jako przekąski warzywa 
i owoce spożywało odpowied-
nio 49%, a 48% na drugie śnia-
danie. Najmniej Polaków jadło 
warzywa i owoce na podwieczo-
rek (37%). 

Najbardziej wartościowym 
pod względem ilości warzyw i 
owoców posiłkiem Polaków jest 
obiad. W przypadku połowy 
badanych (50%) co najmniej w 
połowie składa się z warzyw i 
owoców.

Respondenci najczęściej de-
klarują spożywanie jedynie wa-
rzyw i owoców w przekąskach 
(13%). Najrzadziej (25%) co 
najmniej połowę posiłku stano-
wiły warzywa i owoce w przy-
padku kolacji. 

Wczoraj na talerzu

18% Polaków odżywiało się 
w październiku zgodnie z za-
leceniami dotyczącymi spoży-
wania właściwej ilości warzyw i 
owoców. Wskaźnik „Wczoraj na 
talerzu” przyjmuje w ich przy-
padku zalecany poziom. 

Blisko jedna trzecia (29%) 
badanych odżywia się nieco 
gorzej, ale warzywa i owoce są 
składnikiem większości ich po-
siłków i zdarza się, choć zbyt 
rzadko, że stanowią ich połowę.

54% Polaków ma dietę zbyt 
ubogą w warzywa i owoce, przy 
czym u 36% jednak pojawiały 
się one w przynajmniej połowie 
posiłków (choć za mało). 18% 
badanych jadło bardzo mało 
warzyw i owoców, a nawet nie 
jadło ich wcale.

Wskaźnik „Wczoraj na ta-
lerzu” przyjął w październiku 
wartość 46,1 pkt., czyli był na 
niskim poziomie. Wskazuje to 
na niedostateczny udział wa-
rzyw i owoców w diecie prze-
ciętnego Polaka.

Jego poziom możemy śledzić 
na stronie WczorajNaTalerzu.pl

 „Wczoraj na talerzu” jest to 
syntetyczny wskaźnik obrazują-
cy sposób odżywiania się bada-
nych. Przyjmuje on wartości od 
0 pkt. (dla osoby, która poprzed-
niego dnia nie jadła warzyw i 
owoców w ogóle) do 100 pkt. 
(dla osoby, w której wszystkich 
posiłkach warzywa i owoce sta-
nowiły co najmniej połowę).

Wskaźnik powstaje na pod-
stawie odpowiedzi na dwa pyta-
nia: Czy warzywa i owoce były 
obecne w wszystkich posiłkach? 
Czy warzywa i owoce stanowiły 
co najmniej połowę spożywanej 
żywności?

Badanie zrealizowano w 
dniach 14-19 września 2022 
r., na reprezentatywnej próbie 
1015 Polaków w wieku 15 lat i 
więcej. Wywiady bezpośred-
nie w domach respondentów 
(CAPI).

Kantar pyta respondentów 
o częstotliwość spożywania 21 
gatunków owoców i warzyw w 
ostatnim tygodniu i o spoży-
wanie warzyw, owoców i ich 
przetworów podczas poszcze-
gólnych posiłków w dniu po-
przedzającym badanie.

Źródło: Krajowy Związek 
Grup Producentów Owoców i 
Warzyw 

Opracowanie sfinansowano 
ze środków Funduszu Promocji 
Owoców i Warzyw w ramach 
realizacji przez Krajowy Zwią-
zek Grup Producentów Owo-
ców i Warzyw projektu „CORE 
TEAM - promocja konsump-
cji owoców i warzyw i forum 
współpracy sektora, II edycja”.

Projekt jest realizowany pod 
honorowym patronatem Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Maciej Dolata
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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

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



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
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