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Zamieszkaj na cichym i zielonym osiedlu.

www.osiedleprzyparku.pl

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

Super Moc Aktywnych Serc!
W gminie Jasie-

niec, przy wspar-
ciu strażaków z 
OSP Jasieniec i 
OSP Gośniewice 
oraz jasienieckiej 
Gminnej Biblioteki 
Publicznej, otwo-
rzyliśmy ślizgawkę 
dla mieszkańców, 
która spotkała się 
z bardzo dużym 
zainteresowaniem 
i entuzjazmem ca-
łych rodzin.
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Podsumowanie współpracy
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Gmina Jasieniec od same-
go początku włączyła się ak-
tywnie i skutecznie w akcję 
charytatywną na rzecz lecze-
nia Dominika Wojdalskiego, 
zmagającego się z białaczką. 
W ramach koordynowanych 

Zebraliśmy 52 448,05 zł dla Dominika Wojdalskiego!!!

przez nas serii inicjatyw pod 
wspólnym szyldem „Z Ser-
cem dla Dominika” zebrali-
śmy łącznie aż 52 448,05 zł!

 To efekt świetnej współ-
pracy jasienieckiego samo-
rządu, Starostwa Powiato-

wego, kół gospodyń 
wiejskich, różnego 
rodzaju instytucji, 
organizacji, przed-
siębiorców oraz licz-
nych wolontariuszy. 
Nasza „Armia Serc” 
pokazała swoje wiel-
kie, owocne możli-
wości!

 Ponadto należy 
zaznaczyć, że oprócz 
uzyskanej i rozliczo-
nej przez nas kwoty 
52 448,05 zł na lecze-
nie Dominika trafią 
też, dodatkowo, pie-
niądze zebrane, pod-
czas jasienieckich 

akcji, przez wolontariuszy 
do zabezpieczonych puszek: 
rozliczane przez „Armię 
Wojdala” (liczenie komisyj-
ne).

SW
Jasieniecką akcję „Z Sercem dla Dominika” wsparli aktywnie:

Powiat Grójecki
Stowarzyszenie Gmina Jasieniec dla Pokoleń
OSP Jasieniec
OSP Gośniewice
OSP Zbrosza Duża
OSP Boglewice
OSP Lewiczyn
Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Jasieńcu
Zakład Usług Komunalnych w Jasieńcu Sp. z o.o.
GKS Kraska Jasieniec,
Gminna Biblioteka Publiczna w Jasieńcu,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasieńcu,
Estrella Studio Reklamy,
SC JUST-POL, 
TOP Market Jasieniec, 
Bank Spółdzielczy w Jasieńcu, 
PPUH Jan Turek 
Kancelaria Notarialna HAMERA w Grójcu, 
Jarosław Krześniak
Koło Gospodyń Wiejskich w Boglewicach 
Koło Gospodyń Wiejskich w Gośniewicach
Koło Gospodyń Wiejskich Goszczyn, 
Koło Gospodyń Wiejskich z Bończy, 
Stowarzyszenie Made in Bończa, 
Koło Gospodyń Wiejskich w Drwalewie „Klawe Drwalewianki”, 
Koło Gospodyń Wiejskich Dębnowolanki, 
Koło Gospodyń Wiejskich Lewiczyn „Na obcasach”
Koło Gospodyń Wiejskich w Wilkowie „Wilkowianki”
Koło Gospodyń Wiejskich Wilhelmowska Kraina 
Koło Gospodyń Wiejskich WAŁ 
Koło Gospodyń Wiejskich Rudki
Koło Gospodyń Wiejskich Kogel-Mogel Łęczeszyce 
Koło Gospodyń Wiejskich w Machcinie Cudawianki, 
Koło Gospodyń Wiejskich Wolanki 
Koło Gospodyń Wiejskich Ale Laski 
Koło Gospodyń Wiejskich Branków.
                                                         SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

Za aktywne włączenie się do akcji „Z Sercem dla Do-
minika” dziękuję także pracownikom: Urzędu Gminy 
Jasieniec, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ja-
sieńcu, Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasieńcu oraz in-
nym jednostkom organizacyjnym gminy. Dziękuję przede 
wszystkim p.Agacie Skarzyńskiej (koordynatorowi „akcji 
pączkowej”), p.Tomaszowi Podhoreckiemu, p.Szymonowi 
Woźniakowi oraz p.Monice Kaniewskiej. 

Dziękuję wszystkim aktywnie wspierającym akcję Rad-
nym Gminy Jasieniec, Sołtysom, Strażakom, Uczniom, Se-
niorom, Społecznikom, Firmom, Organizacjom i wszyst-
kim tym, którzy okazali swoje WIELKIE SERCE dla 
Dominika! 

Z całego serca DZIĘKUJĘ za PAŃSTWA WSPANIAŁĄ 
POSTAWĘ I REALNĄ POMOC DLA DOMINIKA. 

Razem Możemy Więcej!



Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl
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W piątek 12 lutego 2021 roku 
w Urzędzie Gminy Belsk Duży 
podpisano Umowę pomiędzy Ma-
zowieckim Zarządem Dróg Woje-
wódzkich w Warszawie reprezen-
towanym przez dyrektora Tomasza 
Lewandowskiego, a wykonawcą 
Przedsiębiorstwem Robót Inżynie-
ryjno-Drogowych w Grójcu Spółka 
z o.o. na kwotę 2 062 710,00 zł. na 
remont następnego odcinka ciągu 
drogowego drogi wojewódzkiej nr. 
725 o długości 3,3 km . Po podpisa-
niu umowy Starosta Krzysztof Am-
broziak prowadził rozmowy z Dy-
rektorem Mazowieckiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Warszawie 
Tomaszem Lewandowskim o pla-
nowanych remontach na drogach 
wojewódzkich usytuowanych na te-
renie Powiatu Grójeckiego.

 
Następnie odbyło się spotkanie 
podsumowywujące współpracę 
w latach 2019 – 2020 pomiędzy 
Mazowieckim Zarządem Dróg 
Wojewódzkich w Warszawie re-
prezentowanym przez Dyrektora 
Tomasza Lewandowskiego oraz 
Dyrektora radomskiego oddzia-
łu Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich Zbigniewa Ostrow-
skiego, przy udziale Radnego Sej-
miku Województwa Mazowiec-
kiego, przewodniczącego Komisji 
Rolnictwa i Terenów Wiejskich 
Leszka Przybytniaka, oraz Starosty 
Grójeckiego Krzysztofa Ambrozia-
ka. Gminę Belsk Duży reprezen-
towali: Wójt Gminy Belsk Duży 
Władysław Piątkowski oraz Prze-
wodniczący Rady Gminy w Belsku 

Podsumowanie współpracy

Dużym Bogusław Sikorski.
Na spotkaniu omówiono dal-

szą strategię rozwoju i remontów 
oraz poprawy bezpieczeństwa na 
lata 2021 – 2022 na odcinkach 
dróg wojewódzkich 728, 725 prze-
biegających przez tereny Gminy 
Belsk Duży z uwzględnieniem 
zgłaszanych potrzeb i problemów 
mieszkańców gminy oraz prowa-
dzonych już inwestycji.

Dzięki współpracy Gminy 
Belsk Duży z Marszałkiem Wo-
jewództwa Mazowieckiego Ada-
mem Struzikiem, Radą Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego 
reprezentowaną przez Przewod-
niczącego Komisji Rolnictwa i 
Terenów Wiejskich radnego Lesz-
ka Przybytniaka, oraz jednostką 
MZDW w Warszawie reprezen-
towaną przez Dyrektora Tomasza 
Lewandowskiego i Dyrektora ra-
domskiego oddziału Mazowieckie-
go Zarządu Dróg Wojewódzkich 

Zbigniewa Ostrowskiego, udało 
się przeprowadzić inwestycje re-
montu drogi wojewódzkiej 725 na 
odcinkach 33+850 do 36+600 i od 
36+600 do 37+950 od miejscowo-
ści Mała Wieś do granicy gminy w 
miejscowości Głudna gm. Błędów 
w łącznej kwocie 3 171 170,55 zł, 
natomiast na drodze 728 na tere-
nie naszej gminy zostaną zamon-
towane doświetlenia przejść dla 
pieszych z Budżetu Obywatelskie-
go Mazowsza projektu "60. Bez-
pieczni - Doświetleni na 728-ce" 
w sześciu lokalizacjach w miejsco-
wościach Odrzywołek, Mały Belsk, 
Belsk Duży, Stara Wieś, Łęczeszy-
ce, Wola Łęczeszycka na kwotę 320 
000zł, które będą zrealizowane w 
2021r.co poprawi znacząco bez-
pieczeństwo pieszych i kierowców 
poruszających się po drodze woje-
wódzkiej 728.

Urząd Gminy Belsk Duży
Referat Rozwoju Gminy

Społeczność Gminy Belsk Duży 
włączyła się w pomoc dla Dominika 
Wojdalskiego, młodego piłkarza z 
naszego powiatu, chorego na bia-
łaczkę.

Do wyzwania, aby 
uzbierać jak najszybciej 
ogromną sumę pieniędzy 
włączyły się szkoły, instytucje, orga-
nizacje pozarządowe i mieszkańcy. 
Dobiegają końca aukcje interne-
towe na specjalnej grupie „Licy-
tacja dla Dominika Wojdalskiego”, 
na których można wygrać m.in. 
przejazd wozem strażackim z OSP 
Lewiczyn, pamiątkowe koszulki 
mistrzów siatkarskich ze Stowa-
rzyszenia Kibicujemy z klasą im. 
Ławeckiego, karnety wędkarskie 
czy wędzone ryby z Łęczeszyckie-
go Stowarzyszenia Wędkarskie-
go, świeże truskawki i przepysz-

Belsk Duży – dla Dominika
ne owoce z belskich sadów, soki, 
przetwory i wypieki od utalento-
wanych gospodyń czy piłkę z auto-
grafem Roberta Lewandowskiego 
od belskiej szkoły podstawowej. 

Do akcji charytatywnego 
pieczenia pączków włączyły się 
panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich "Na obcasach" z Lewi-
czyna (wraz z OSP Lewiczyn), 
"Łęczeszyckiego Kogla -Mogla" 
(dzięki wsparciu OSP Wola Łę-
czeszycka) i "Rembowianek". 
Belska szkoła podstawowa zaan-
gażowała najmłodszych i pracow-
ników do pajacykowego #woj-
dalchallenge oraz zorganizowała 
kwestowanie wraz z miejscową pa-
rafią pw. Świętej Trójcy. Zbiórki 
przeprowadziły także szkoły w 
Łęczeszycach, Lewiczynie, Za-
borowie i przedszkole w Starej 

Wsi. Kwesty odbyły się także przed 
kościołem Świętego Jana Chrzci-
ciela w Łęczeszycach i Sanktu-
arium MB Lewiczyńskiej. Zbiórki 
pieniędzy przeprowadziły także 
panie z belskiego Koła Gospodyń 
Wiejskich, członkinie Stowarzy-
szenia Seniora Relaks  czy pra-
cownicy belskiego Urzędu Gmi-
ny, Gminnego Zespołu Placówek 
Oświatowych, Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej i Gminnej Bi-
blioteki Publicznej. 

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Belsku Dużym wzięła udział w 
zbiórce krwi i funduszy na leczenie 
Dominika. 

Aby pomóc, można także prze-
kazać 1% podatku wpisując Numer 
KRS 0000396361 i cel szczegółowy 
0112797 Dominik.

Urząd Gminy Belsk Duży E. Tomasiak
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W budżecie powiatu grójeckie-
go na 2021 rok znalazło się wiele 
ważnych inwestycji m.in. środki na 
rozwój parku maszynowego Powia-
towego Zarządu Dróg. W minioną 
środę 17 lutego nowy traktor mar-
ki KUBOTA wraz z pługiem został 
oficjalnie przekazany do PZD przez 
Zarząd Powiatu Grójeckiego.

 Fabrycznie nowy Ciagnik KU-
BOTA model 7133 o wadze 7,2t 
i mocy maksymalnej 150 KM to 
sprzęt, który zastąpi mocno wy-
służony, czterdziestoletni ciągnik 
Ursus C380.  KUBOTA będzie 
wykorzystywany do bieżących 
prac PZD (Powiatowego Zarządu 
Dróg). Zimą posłuży do odśnieża-
nia, a  latem  do wykaszania rowów 
i poboczy.  Ten nowoczesny sprzęt 
znaczenie przyśpieszy prace i dzia-
łania PZD przy utrzymaniu dobre-
go stanu dróg powiatowych. Po-
wiat Grójecki posiada 600 km dróg 

Nowy sprzęt dla Powiatowego Zarządu Dróg

na terenie 10 gmin, infrastruktura 
drogowa wymaga ciągłych prac 
konserwacyjnych oraz utrzymania 
odpowiedniego oznakowania.

Koszt ciągnika wraz z hy-
draulicznym pługiem typu „V” to 

390832,50 zł. W trakcie przygo-
towania jest zapytanie ofertowe 
na zakup kosiarki na wysięgniku 
do poboczy oraz koszenia rowów 
z dodatkową głowicą do wycinki 
przydrożnych zakrzaczeń.

W niedzielę 14 Lutego 
w Świeto Zakochanych klub 
motocyklowy COBRA FG 
GRÓJEC wraz z OCHOT-
NICZA STRAŻ  POŻARNA 
W BELSKU DUŻYM  oraz 
OSP ZALESIE zorganizo-
wał pierwsze w tym roku w 
Polsce MOTOSERCE 2021 
pod Grójeckim Ośrodkiem 
Kultury. Akcja miała trochę 
innych charakter niż zawsze! 
Zbieraliśmy pieniążki na le-
czenie Dominika Wojdalskie-
go. Działo się Bardzo dużo. 
Zawodnicy klubu Dukes 
Ząbki zachęcali wszystkich 
do wspólnej gry, Strażacy 
chętnie pokazywali najmlod-
szym jak i starszym uczestni-
kom wydarzenia swój  sprzęt  
pożarniczy i wozy bojowe, 
dużą  popularnością cieszyly 
sie również motocykle oraz 
quady członków klubu mo-
tocyklowego. W tak mroźny 
dzień dzięki zaangażowaniu 
mieszkańców gminy Pnie-
wy można było rozgrzać się 
pysznym gorącym barszczem 
czy też ciepłymi napojami. 
Bardzo serdecznie dziękuje-
my Wszystkim za przybycie, 
oddawanie krwi i wrzucanie 
do puszek,

- Krwiodawcom, dzięki któ-
rym uzbieraliśmy 30,15 litrów co 
daje nam rekord odnośnie naszych 
akcji i fantastyczny wynik 

Podziękowania dla : 
- COBRA GRÓJEC FG
- Ochotnicza Straż Pożarna 
w Belsku Dużym 
- Ochotnicza Straż Pożarna 
w Zalesiu 
- Grójecki Ośrodek Kultury
- Pracowników Urząd Gminy 
Pniewy i GOPS Pniewy 
- Urząd Gminy w Belsku Dużym 
- Fruit-Group 
- Mazowiecka TV 
- MARCINA GRZĘDOWSKIEGO
- Magdalena Michalczyk 
- fotografia 
- Dukes Zabki 
- Warsaw Sirens 
- Armia Wojdala 
- Dominik Wojdalski 
- Klubom Zrzeszonym w KPKM, 
które nas odwiedziły 
- AUTO Pomoc 
Mateusz Słowikowski 
-oraz wszystkim osobom, 
które były razem z nami!

Zdjęcia: Magdalena Michalczyk,  
Radosław Michalak
Tekst: Jakub Michalak, Dominik 
Dyga

COBRA FG GRÓJEC wraz z OCHOTNICZA 
STRAŻ  POŻARNA W BELSKU DUŻYM  

oraz OSP ZALESIE zorganizował pierwsze 
w tym roku w Polsce MOTOSERCE

Oczekujemy oficjalnego sprostowania

Informuję, że tekst zamieszczony na profilu społecznościowym p. Posła Arkadiusza Iwaniaka nie był au-
torstwa portalu grojeckie24.pl. Z nieznanych mi przyczyn tak został podpisany. Poprosiłem o usunięcie tego 
podpisu, co zostało zrobione. Nikt nie poinformował mnie dlaczego podpisano w ten sposób artykuł.

                                                                                                   Artur Banasiewicz - Redaktor naczelny grojeckie24.pl.

W poniedziałek, 22 stycznia z 
inicjatywy  przedstawicieli SLD w 
Powiecie Grójeckim zostało zorga-
nizowane spotkanie działaczy tej 
Partii (z Przewodniczącym tego 
ugrupowania na czele - Włodzimie-
rzem Czarzastym) z władzami Po-
wiatu Grójeckiego. 

Rozmawiać trzeba z każ-
dym – tak twierdzę i tak twierdzą 
członkowie  Zarządu Powiatu - z 
każdym komu zależy na rozwoju 
naszego regionu – musiałem szyb-
ko korygować swoje przekonania 
po spotkaniu.  Oprócz czołowych 
osobistości tej Partii w kraju, na 
spotkaniu zjawili się lokalni dzia-
łacze ugrupowania - między in-
nymi Janusz Dulemba – ostatni 
I sekretarz PZPR w Błędowie i w 
Grójcu czy też Andrzej Wenda, I 
sekretarz PZPR w Grójcu – powia-
ło stęchlizną  niechlubnych cza-
sów. Spotkanie, które - w naszym 
mniemaniu, miało być poświęcone 
problemom gospodarczym Powia-
tu Grójeckiego szybko przerodziło 
się w dyskurs historyczny i atak, 
skierowany głównie w moją osobę. 

Moja ocena historyczna czasów 
komuny i jednoznacznie określony 
pogląd na obchody niechlubnych 
rocznic historycznych w Grójcu 
– szeroko komentowany i uzasad-
niany przeze mnie w lokalnej pra-
sie („A jednak w Grójcu świętują” 

styczeń, Jabłonka 2019 rok) – po-
mimo upływu czasu nie jest do za-
akceptowania przez ugrupowanie 
polityczne, którego korzenie bar-
dzo głęboko tkwią w zbrodniczych 
stalinowskich czasach. Oskarżenia 
wobec mojej osoby stwierdzają-
ce, że zabroniłem świętowania 
„Wyzwolenia Grójca przez Armię 
Czerwoną” to kolejna nadinterpre-
tacja i przekłamanie. Prawdą jest 
fakt, że tłumaczyłem na łamach 
prasy lokalnej niezasadność tego 
świętowania – zwracałem uwa-
gę nie tylko działaczom SLD, ale 
również przedstawicielom Prawa 
i Sprawiedliwości, którzy w tych 
uroczystościach uczestniczyli – ar-
gumentując – nie zaś zakazując!!!   

Kolejny raz powtarzane propa-
gandowe hasła z czasów komuny 
i przez siłę, wbrew faktom histo-
rycznym, gloryfikowanie postaci 
historycznych określonych przez 
historyków jako zdrajców ojczy-
zny i bandytów, którzy na sumie-
niu mają wiele istnień ludzkich, 
świadczy o niereformowalności  
tego środowiska. Niewątpliwie 
smutnym jest fakt, że środowisko 
lewicowe – rozumiane jako środo-
wisko prospołeczne, socjalne – po-
winno być takim bezpiecznikiem 
społeczeństwa demokratycznego. 
Jednak pod warunkiem krytycz-
nej, jednoznacznej oceny czasów 

komuny - jako czasów systemu to-
talitarnego i zbrodniczego. 

Po tym spotkaniu stwierdzam, 
że część tego środowiska (pomimo 
szyldu, że takim środowiskiem nie 
jest) tkwi w środowisku antypol-
skim, zakorzenionym głęboko w 
czasach stalinowskich. Pomimo 
wielu lat od czasów transformacji, 
powolnej nauki demokracji i zasad 
funkcjonowania w społeczeństwie 
demokratycznym, pomimo rozwi-
niętej edukacji – ciągle spotykam 
się z działaniem, co gorsza u ludzi 
z mandatem społecznego zaufania 
- dla których te zasady są obce. 

Tak też ma to miejsce dziś w 
kontekście poniedziałkowego spo-
tkania – nie wiedzieć czemu na 
portalu społecznościowym Pana 
Posła Arkadiusza Iwaniaka ukazu-
je się informacja o spotkaniu zaty-
tułowana „Rząd PiS niszczy Powiat 
Grójecki” i podpisana grójeckie24.  
Temat na spotkaniu nie był dysku-
towany, zaś samo stwierdzenie jest 
kłamstwem. Kłamstwem jest rów-
nież fakt, że materiał został przy-
gotowany przez portal grójeckie24. 

Oczekujemy oficjalnego spro-
stowania – Panie Pośle !        

Przewodniczący 
Rady Powiatu Grójeckiego

Janusz Karbowiak
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W Zespole Szkół w Grójcu po-
wstaje Sala Pamięci Żołnierzy Armii 
Krajowej Obwodu „Głuszec” - Grójec  
w Grójcu oraz będzie wykonana 
replika Sztandaru Żołnierzy Armii 
Krajowej.

Szanowni Państwo,

Rok szkolny 2020/2021 jest ro-
kiem jubileuszu 80-lecia istnienia 
Zespołu Szkół im. Armii Krajo-
wej Obwodu „Głuszec”- Grójec w 
Grójcu.

W związku z powyższym w 
Naszej Szkole tworzona jest Sala 
Pamięci Żołnierzy Armii Krajo-
wej Obwodu „Głuszec” - Grójec w 
Grójcu.

Ponadto  szkoła zleciła wyko-
nanie repliki sztandaru Żołnierzy 
Armii Krajowej Obwodu „Głu-
szec” - Grójec w Grójcu (orygi-
nał znajduje się w Sanktuarium  
w Lewiczynie). Sztandar zo-
stał ufundowany przez rodzi-
ców i uczniów Naszej Szkoły. 
Będzie stanowił bardzo ważny ele-
ment wyposażenia Sali Pamięci.

Zwracam się do Państwa z na-
stępującą prośbą:

Czy nie posiadają Państwo 
pamiątek po Żołnierzach Armii 
Krajowej Obwodu „Głuszec” - 
Grójec w Grójcu, które mogliby 
przekazać (albo wypożyczyć) jako 
elementy wyposażenia ekspozycji 

Sala Pamięci Żołnierzy Armii 
Krajowej Obwodu „Głuszec”

Sali Pamięci Żołnierzy Armii 
Krajowej Obwodu „Głuszec” 
- Grójec w Grójcu, tworzonej 
w Naszej Szkole.

W przypadku dokumen-
tów lub zdjęć, społeczność 
szkolna będzie wdzięczna  
za ofiarowanie zarówno ory-
ginałów, jak i kopii (lub ska-
nów) opatrzonych krótkim 
opisem. 

Pamiątki można przeka-
zywać do sekretariatu szkoły 
lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres  se-
kretariat.zspgrojec@grojec.
pl  (w tytule wiadomości 
proszę umieścić: Sala Pamię-
ci Żołnierzy AK) lub skon-
taktować się telefonicznie  
na numer tel. 48 664 26 20.

Z góry dziękuję za życzli-
wość i liczę na Państwa zain-
teresowanie tym projektem, 
który przyczyni się do kulty-
wowania pamięci Bohaterów, 
Żołnierzy Armii Krajowej i 
upowszechnienia wiedzy o 
Nich nie tylko w szkole, ale i 
w środowisku lokalnym.

Dyrekcja, Nauczyciele i 
Pracownicy 

Administracji i Obsługi  
  Zespołu Szkół im. Armii 

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

– rehabilitację, 
- wizyty umawiane na kon-

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

pokarmowej
-iniekcje dostawowe przeciw-

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

topedyczną, diabetologiczną, en-
dokrynologiczną, osteopatyczną. 

- profesjonalną i miłą obsługę
Wizytówką placówki nadal 

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

Gabinet Fizjoterapii Centrum Medyczne AXIS

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

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

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

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

Zapraszamy rodziców do zapisy-
wania swoich dzieci na bezpłatne ba-
dania. Telefon: 790210765. Zachęca-
my do polubienia i śledzenia naszego 
FB link https://www.facebook.com/
CentrumMedyczneAxis/ 
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Utworzony dzięki zdobytej, pół-
milionowej dotacji z programu Ma-
luch + Klub Dziecięcy „Owocowe 
Smyki” to nowoczesny, spełniający 
wszelkie standardy, funkcjonalny 
obiekt, który stwarza w gminie Ja-
sieniec nowe możliwości rozwojo-
we dla społeczności lokalnej. Ten 
miniżłobek powstał po przebudo-
wie części parteru budynku szko-
ły podstawowej. Znajdują się tam 
m.in. sale zabaw, pomieszczenie do 
leżakowania, łazienki i zaplecze so-
cjalne. Opiekę w Klubie znajdzie 21 
dzieci w wieku od roku do lat 3.

W uroczystości otwarcia obiek-
tu wzięli udział m.in. parlamenta-
rzyści z regionu grójeckiego: Poseł 
na Sejm RP Marek Suski, Poseł na 
Sejm RP Mirosław Maliszewski, 
Senator Stanisław Karczewski, a 
także: Radny Województwa Ma-
zowieckiego Leszek Przybytniak, 
wójt Martra Cytryńska, Starosta 
Powiatu Grójeckiego Krzysztof 
Ambroziak, radna gminy Grójec 
Weronika Piwarska, radni gmi-
ny Jasieniec, dyrektorzy placówek 
oświatowych, jak również pracow-
nicy merytoryczni Urzędu Gminy 
Jasieniec.

Przybyłych gości powitała kie-
rownik Klubu Danuta Kidacka. 
Następnie odbyło się odsłonięcie 
podświetlanego loga placówki, 
dokonane przez przewodniczące-
go Rady Gminy Jasieniec Marcina 
Manowieckiego oraz przewodni-
czącego gminnej komisji edukacji i 
kultury Arkadiusza Idzikowskiego. 
Symbolicznego przecięcia wstęgi 
dokonali natomiast parlamenta-
rzyści RP wraz z wójt Martą Cy-
tryńską. 

- Dzięki otwarciu tego obiek-
tu zapewniamy nie tylko fachową 
opieką dla naszych najmłodszych 
mieszkańców, lecz również – jedno-
cześnie – wspieramy ich rodziców  
w powrocie na rynek pracy, w 
poukładaniu swego codziennego 
funkcjonowania, w znalezieniu 
równowagi pomiędzy życiem ro-
dzinnym i zawodowym – zazna-
czyła wójt M. Cytryńska. - Dzięki 
konsekwencji i wspaniałej zespo-
łowej pracy wykonanej w Urzędzie 
Gminy, przy wsparciu Radnych 
Gminy Jasieniec, zbudowaliśmy 
ten piękny Klub Dziecięcy. Obiekt, 
z którego jako wójt i mieszkaniec 
tej gminy jestem naprawdę dumna. 
Dziękuję wszystkim osobom, które 
brały czynny udział w utworzeniu 
naszej nowej placówki oświato-
wej, w tym również projektantom, 
budowlańcom oraz specjalistom 

W gminie Jasieniec, przy wsparciu strażaków z OSP Jasieniec i 
OSP Gośniewice oraz jasienieckiej Gminnej Biblioteki Publicznej, 
otworzyliśmy ślizgawkę dla mieszkańców, która spotkała się z bardzo 
dużym zainteresowaniem i entuzjazmem całych rodzin.

Zorganizowaliśmy ponadto kolejny turniej sportowy: II Jasie-
niecki Festiwal Piłkarski. W cieszących się coraz większym uzna-
niem zawodach, koordynowanych przez klub GKS Kraska Jasieniec, 
wzięło udział wiele drużyn z całego regionu.

        SW

Super Moc Aktywnych Serc!W Jasieńcu swoją działalność rozpoczął Gminny Klub Dziecięcy

Owocny start dla maluchów!

od aranżacji jego kolorowych, 
praktycznych wnętrz. Dziękuję 
Wojewodzie Mazowieckiemu za 
przyznaną nam pomoc finansową. 
Jestem przekonana, że ten obiekt 
spełni oczekiwania maluchów i 
rodziców. Dzieci będą tu przeby-
wać w bezpiecznym, przyjaznym 
świecie, otoczone życzliwością i 
profesjonalną opieką. A całemu 
personelowi życzę sukcesów, zado-
wolenia i satysfakcji z wykonywa-
nej pracy - dodała.

Łączny koszt związany z budo-

wą i wyposażeniem Klubu Dzie-
cięcego wyniósł ok. 560 tys. zł, z 
czego pozyskana dotacja z progra-
mu Maluch wyniosła ok. 450 tys. 
zł, a wkład własny gminy ok. 100 
tys. zł. Do Klubu uczęszcza obec-
nie ok. 20 dzieci (wszyscy rodzice 
otrzymali od gminy symboliczne 
upominki: specjalnie wykonane 
przypinki, kubki oraz jabłka z logo 
Klubu), ale w przyszłości nie jest 
wykluczone zwiększenie liczby 
przyjmowanych tu maluchów. 

Szymon Woźniak
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KOSTECZKA DLA PIESECZKA - uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych 
im. ks. J. Twardowskiego w Grójcu wspierają schronisko dla zwierząt

Do Schroniska dla Bez-
domnych Zwierząt w Rado-
miu przybywa każdego roku 
mnóstwo zwierząt zagubio-
nych i porzuconych przez 
właścicieli. W naszej szkole, 
już po raz czwarty zorganizo-
wana została zbiórka karmy 
dla tego Schroniska. Celem 
akcji KOSTECZKA DLA 
PIESECZKA jest poprawa 
standardu życia zwierząt w 
schronisku, kształtowanie u 
dzieci postawy przyjaciela 
zwierząt, niesienia pomocy 
potrzebującym oraz wdraża-
nie dzieci i osób dorosłych do 
aktywnego udziału w zbiórce 
karmy. Organizatorem i ko-
ordynatorem akcji była na-
uczycielka pani Anna Kosela. 
Bardzo cieszymy się, że tak 
wielu uczniów odpowiedzia-
ło na nasz apel i wzięło udział 
w tej akcji. Los bezdomnych, 

porzuconych zwierząt nie jest 
obojętny dzieciom naszej szkoły. 
Dziękujemy serdecznie wszystkim 
dzieciom i rodzicom, za włączenie 
się w zorganizowaną zbiórkę.

Dzielenie się tym co mamy oraz pomoc 
słabszym i bezbronnym – to bardzo dobry 
nawyk.

Info ZSS Grójec
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Ubiegły rok, w którym 
ogłoszono pandemię był 
trudny dla nas wszystkich. 
Jednak dla organizacji takich 
jak Stowarzyszenie „Przy-
szłość Naszych Dzieci” , klu-
czowe stało się pytanie jak 
przetrwać w tej nowej i skom-
plikowanej rzeczywistości.

Sytuacja osób z niepełno-
sprawnością pogorszyła się z 
racji na bardzo ograniczony 
lub wręcz uniemożliwio-
ny dostęp do rehabilitacji i 
terapii. Nasza organizacja 
stanęła przed ogromnym 
dylematem, jak pozyskać 
środki na realizację statuto-
wych działań wspierających 
podopiecznych, jeśli wiele 
z jej inicjatyw musi zostać 
wstrzymanych (m.in. loteria 
fantowa, czy charytatywna 
sesja świąteczna „Fajnie, że 
jesteś”). I tutaj przyszli nam 
z pomocą darczyńcy, którzy 
zdecydowali się wesprzeć 
Stowarzyszenie przekazując 
swój 1% podatku dochodo-
wego za rok 2019 w kwocie 
31117,70 zł. Otrzymana po-
moc pozwoliła nam znów 
z optymizmem spojrzeć w 
przyszłość i utwierdziła nas 
w przekonaniu, że są wokół 
nas ludzie, na których zawsze 

1% nadziei

możemy liczyć.
Mimo wielu trudności człon-

kowie Stowarzyszenia nie ustają w 
działaniach i na tyle na ile obecna 
sytuacja pozwala, starają się ak-
tywnie uczestniczyć w życiu na-
szej organizacji. Przykładem tego 
może być „Zakręcona Akcja”, w 
ramach której w ostatnich tygo-
dniach kolejne Eko-Serca znalazły 
swoje miejsce. Tym razem jedno z 
nich przyjęło zaproszenie Dyrekcji 
Zespołu Placówek Oświatowych w 
Przybyszewie, a drugie zagościło 
na placu przed Szkołą Podstawową 
nr 340 im. Prof. Bogusława Mol-
skiego w Warszawie. Oczywiście, 
realizacja projektu nie byłaby moż-
liwa bez pomocy darczyńców, któ-
rzy w różnej formie wsparli tę ini-
cjatywę. To także kolejny przykład 
na to, że w trudnych sytuacjach 
zawsze znajdą się wspaniali ludzie 
gotowi nieść pomoc innym.

Mamy nadzieję, że także w tym 
roku możemy liczyć na Państwa 
nieocenione wsparcie w ramach 
akcji 1%, dzięki któremu nasi nie-
pełnosprawni podopieczni będą 
mogli kontynuować zajęcia reha-
bilitacyjno-terapeutyczne.

Z góry pięknie dziękujemy,
Zarząd Stowarzyszenia 

„Przyszłość Naszych Dzieci”

KGW Grupa Retro w ramach 
zadania publicznego pn. ”Zakup 
instrumentu muzycznego-akor-
deonu” w obszarze „Działalność 
wspomagająca rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych” wzboga-
ciła się o nowy akordeon. Celem 
zadania jest aktywacja i rozwój ko-
biet w środowisku wiejskim oraz 
integracja społeczności wiejskich 
na Mazowszu. Samorząd Woje-
wództwa Mazowieckiego przeka-
zał dotację w wysokości 5000 zł. 
Grupa RETRO ma nadzieję, że 
okres pandemii wkrótce się skoń-
czy i umożliwi grupie liczne kon-
certy w nowym brzmieniu.

Na ostatniej sesji Rady Gmi-
ny w Błędowie radni jednogłośnie 
uchwalili budżet na 2021 wraz ze 
zmianami i autopoprawkami wójta 
Mirosława Jakubczaka. Plan do-
chodów gminy w tym roku to kwota 
38,5 mln złotych. Wpływy z podat-
ków planuje się na kwotę 11,8 mln 
zł., z tytułu gospodarki komunalnej 
i ochrony środowiska na kwotę 1,5 
mln. zł. Na podkreślenie zasługuje 
kwota 3,2 mln złotych pochodząca 
z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Pozwoli ona na realiza-
cję następujących inwestycji:

-termomodernizację budynku 
szkoły podstawowej w Lipiu – do-
tacja 800 000zł., 

- budowę oczyszczalni ścieków 
BIOFIT 300 NST w miejscowości 
Bielany-  dotacja 1 000 000zł., 

-budowę przydomowych 

Wójt Gminy Błędów podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. z ustawy z dnia 
8 marca 1990r, o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2020r. poz. 713 ze zm.) zgodnie z Uchwałą Rady 

Gminy Błędów Nr. XXXIX.243.2021 z dnia 10 lutego 2021r. 
oraz Uchwalą Nr. XXXIX.244.2021 z dnia 10 lutego 2021r. 

 w roku 2021 oddaje się w dzierżawę nieruchomości gminne

Uchwała Budżetowa dla Gminy Błędów 
na 2021 rok przyjęta jednogłośnie

oczyszczalni ścieków na tere-
nie gminy Błędów - dotacja 
1 000 000zł., wkład własny gminy 
207 000zł.

- przebudowę drogi gminnej 
wraz z budową sieci kanalizacji 
deszczowej we wsi Wilków Drugi- 
dotacja 400  000zł., wkład własny 
gminy 108 308 zł, dodatkowo na 

rozszerzenie realizacji tej inwesty-
cji radni zaplanowali kwotę 56 735 
zł.

Samorządowcy zaplanowali 
również dofinansowanie zakupu 
samochodu ratowniczo-gaśnicze-
go dla OSP Błędów oraz współfi-
nansowanie zakupu radiowozu dla 
posterunku policji w Błędowie.

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Nowe Rytmy w GRUPIE RETRO
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