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Uczcili pamięć Żołnierzy AK
Obwodu „Głuszec” - Grójec
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Trwają prace polegające na przystosowaniu
budynku należącego do
Powiatu, położonego przy
ul. P.O.W. w Grójcu na
nowe pomieszczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR).
Prace polegają między
innymi na: wymianie instalacji elektrycznej, teletechnicznej i przeciwpożarowej,
wymianie instalacji CO,
kanalizacji i klimatyzacji,
wymianie dachu, stolarki
okiennej i drzwiowej, termomodernizacji elewacji,
wykonaniu tynków wewnętrznych oraz posadzek.
Prace mają potrwać do końca czerwca.
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Nowa siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Trwają prace polegające na przystosowaniu
budynku należącego do
Powiatu,
położonego
przy ul. P.O.W. w Grójcu na nowe pomieszczenia
Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR).
Prace
polegają
między
innymi na: wymianie instalacji elektrycznej, teletechnicznej
i przeciwpożarowej, wymianie instalacji CO, kanalizacji
i klimatyzacji, wymianie dachu,
stolarki okiennej i drzwiowej,
termomodernizacji
elewacji,
wykonaniu tynków wewnętrznych oraz posadzek. Prace mają
potrwać do końca czerwca.
Jak
podkreśla
Starosta
Grójecki Krzysztof Ambroziak
inwestycja jest bardzo potrzebna klientom oraz pracownikom
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie. Obecnie PCPR mie-

ści się w budynku Powiatowego
Urzędu Pracy, jednakże ilość
miejsca przeznaczonego dla tej
powiatowej jednostki jest zdecydowanie za mała, dlatego podjęto decyzje o przeniesieniu centrum do innej siedziby.

Zadanie jest dofinansowane
ze środków PFRON w ramach
„Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B w kwocie 49 999,95 zł.
Wartość całej inwestycji to blisko 600 tys. złotych.

Justyna Kozdryk na podium Pucharu Świata w podnoszeniu ciężarów
Srebrny medal w wyciskaniu
sztangi leżąc zdobyła w Manchesterze reprezentantka Polski - Justyna
Kozdryk, a na co dzień pracownica
cywilna Komendy Powiatowej Policji w Grójcu. Justyna rywalizowała
w kategorii wagowej 45 kg. Gratulujemy!
W ubiegłym tygodniu, reprezentacja Polski w wyciskaniu sztangi leżąc uczestniczyła w zawodach
Pucharu Świata w Manchesterze.
W składzie reprezentacji znalazła
się oczywiście Justyna Kozdryk.
Sztangistka w trzeciej kolejce zaliczyła 90 kg. Ten wynik dał jej
drugie miejsce. Wicemistrzyni paraolimpijska z 2008 r. w kategorii
do 45 kg ustąpiła jedynie Nigeryj-

ce Latifat Tijani. Justyna Kozdryk,
na co dzień reprezentantka Kraski
Jasieniec i Radomskiego Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych „Start”, pracuje
jako pracownik cywilny Wydziału
Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Grójcu. Z wykształcenia jest pedagogiem.
Swoją mistrzowską karierę roz-

poczęła w 1999 roku. Wtedy to, po
raz pierwszy, za namową swojej
starszej siostry, trafiła do profesjonalnej siłowni klubu sportowego.
Tam też jej nieprzeciętną siłę zauważył trener Mirosław Malec. Tak
rozpoczęła się jej sportowa kariera
w wyciskaniu sztangi, która trwa
nadal.
nadkom. Agnieszka Wójcik
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Uczcili pamięć Żołnierzy AK
Obwodu „Głuszec”- Grójec

Starosta Krzysztof Ambroziak wraz z Wicestarostą Jolantą Sitarek oraz Przewodniczącym Rady Powiatu Grójeckiego Januszem
Karbowiakiem 26 marca uczcili pamięć Żołnierzy AK Obwodu
„Głuszec”- Grójec składając kwiaty i zapalając znicze pod tablicą
upamiętniającą „Akcję na Caritas”. Ze względu na panującą pandemię obchody miały symboliczny i ograniczony charakter.
„Akcja na Caritas”, której efektem było uwolnienie 26 Polaków
z gestapowskiego więzienia, była największą akcją zbrojną w latach
okupacji niemieckiej na terenie Obwodu Grójec - "Głuszec".

Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl

Konkurs „Bezpiecznie na wsi”
– rozstrzygnięty
Rozstrzygnięto
konkurs
plastyczny "Bezpiecznie na wsi
mamy - od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy" w którym
wzięli udział uczniowie szkół
podstawowych z Gminy Belsk
Duży.

Belsku Dużym.
III miejsce - Wiktor Kilijański klasa 0 z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ziemi Grójeckiej w Zaborowie
i Julia Mydłowska - klasa I z Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Belsku Dużym.

Prace w etapie gminnym
XI Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego oceniali radna Ewa
Łubińska, dyrektor GZOPO Maria Walewska - Żółcik, pracownik ds. promocji UG Emilia Tomasiak oraz pracownik GZOPO
Krzysztof Kowalski.
Prace były wykonane przeróżnymi technikami, a ich wysoki poziom wykonania i ciekawy
sposób przedstawienia tematu
bezpieczeństwa na wsi sprawił,
że bardzo trudno było jednoznacznie określić czyje prace
powinny zostać przesłane do kolejnego etapu konkursu.
Wśród 43 uczniów z trzech
szkół podstawowych laureatami
etapu gminnego zostali:

W II grupie wiekowej (klasy 4-8)
I miejsce - Bartosz Kilijański - klasa VI - Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Ziemi Grójeckiej w Zaborowie
i Piotr Czapski - klasa VI - Publiczna
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Belsku Dużym.
II miejsce - Piotr Legucki - klasa
VI i Oliwia Frączak - klasa VI - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II w Belsku Dużym.
III miejsce - Zofia Pacek - klasa VII
i Kinga Wojtczak klasa V - Publiczna
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Belsku Dużym.
Ponadto Komisja przyznała wyróżnienia dla:
Jakuba Czerwińskiego - kl. O, Zofii
Kołacz, kl. II z PSP w Belsku Dużym
oraz Julii Ślusarczyk z kl. II w Zaborowie, a także Weronice Bibrowskiej - kl.
VII z PSP w Belsku Dużym i Marcie
Fidos z kl. VIII z PSP w Łęczeszycach.
Wszystkim młodym artystom
gratulujemy talentu i zaangażowania,
a laureatom życzymy powodzenia w
kolejnych etapach konkursu.

W I grupie wiekowej
(klasy 0-3)
I miejsce - Dawid Ślusarczyk
- klasa O z Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Ziemi Grójeckiej w Zaborowie
II miejsce - Hanna Łoboda - klasa III - Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Jana Pawła II w

Urząd Gminy Belsk Duży
E. Tomasiak

Bezpłatne WiFi4eu w naszej Gminie
Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że
w naszej gminie zostanie uruchomiony bezpłatny dostęp do
Internetu w ramach projektu
WIFI4EU realizowanego przez
Komisję Europejską.
Inicjatywa WiFi4EU wspiera bezpłatny dostęp do bezprzewodowego Internetu w
przestrzeniach
publicznych,
takich jak parki, place, budynki publiczne, biblioteki, ośrodki
zdrowia i muzea w gminach w
całej Europie.
Już niebawem na terenie gminy Belsk Duży będzie
funkcjonować bezpłatna sieć
dostępu do Internetu. Zadanie
zrealizowane zostało w ramach
programu WiFi4Eu. Na ten cel
nasza gmina pozyskała ze środków Unii Europejskiej dotację
w wysokości 100% kosztów tj.
64 368 zł. Urządzenia umożliwiające dostęp do bezpłatnej
sieci zostaną zamontowane w
następujących lokalizacjach:

Belsk Duży
- centrum miejscowości na
skwerze przy Urzędzie Gminy
(na zewnątrz)
- boisko GOSIR przy ul.
Szkolnej 9
- boisko PSP im. Jana Pawła
II przy ul. Szkolnej 3
- teren nad zbiornikiem
wodnym
Lewiczyn
- teren sportowy przy Publicznej Szkole Podstawowej
im. UNICEF
Łęczeszyce
- plac zabaw przy Publicznej

Szkole Podstawowej im. Romualda Traugutta
Odrzywołek
- siłownia plenerowa
Rożce
- siłownia plenerowa przy
strażnicy OSP
Stara Wieś
- teren sportowy przy Świetlicy Wiejskiej
Zaborów
- teren sportowy przy Publicznej Szkole Podstawowej
im. Ziemi Grójeckiej.
Z poważaniem,
Wójt Gminy Belsk Duży
Władysław Piątkowski

Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl
GMINA
BŁĘDÓW

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych rusza do realizacji

Na terenie Gminy Błędów
rusza budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków. W ramach
przetargu wyłoniono wykonawcę
tj. Firmę Inwestycji Budowlanych
ALU-MIX z Olecka. Przedmiotem
zamówienia była: budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, dla budynków
mieszkalnych
jednorodzinnych
położonych na terenie Gminy Błędów wraz z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynków miesz-

kalnych, zasilaniem elektrycznym,
rozruchem technicznym i technologicznym.
Wyłoniono również wykonawcę na realizację inwestycji pn.„Termomodernizacja budynku PSP w
Lipiu w formule zaprojektuj i wybuduj” . Jest to Konsorcjum Firm:.
TOPAZ SP. ZO.O. i Spółdzielnia
Rzemieślnicza „Budowlana” z Radomia. Obecnie trwają prace projektowe.
Firma PPU DOMED Sp. z o.o.,

z Wrocławia wykonała dokumentację projektową oczyszczalni ścieków w Bielanach. Obecnie złożono
dokumentację w starostwie powiatowym o uzyskanie pozwolenia na
budowę. Po uzyskaniu pozwolenia
zostanie ogłoszony przetarg na realizację projektu.
Ogłoszono również przetarg na
kolejną inwestycję tj. na przebudowę drogi gminnej wraz z budową
sieci kanalizacji deszczowej we wsi
Wilków Drugi.

Uczniowie ZS w Jasieńcu na warsztatach z ekonomii
eksperymentalnej „Pogromcy mitów ekonomicznych”
Uczennice klasy drugiej Technikum Handlowego uczestniczyły
w projekcie szkoleniowym skierowanym do osób, które pragną poszerzać swoją wiedzę i rozwijać
umiejętności w obszarze nauk
ekonomicznych, matematycznych
i przedsiębiorczości. Rezultatem
ukończenia warsztatów są otrzymane certyfikaty ich ukończenia.
Do projektu zgłosiły się osoby,
które chcą w przyszłości, jak najdłużej zachować aktywność zawodową i społeczną.
Udział w projekcie umożliwia
uczestnikom podniesienie kompetencji uznanych za kluczowe i
niezbędne zarówno w życiu społecznym, jak i ekonomicznych.
Młodzież miała szansę przygotowania się do podejmowania dalszej edukacji na wyższych poziomach kształcenia, co zmniejsza
ryzyko społecznego wykluczenia
oraz zwiększa aktywność zawodową.
Adresatami warsztatów byli
uczniowie szkół ponadpodstawowych z całej Polski, czyli młodzież
w wieku 15-19 lat.
Celem zajęć było wykazanie
przydatności analizy ekonomicznej w naukach społecznych i w
codziennym życiu. Kurs opierał
się na metodach ekonomii eksperymentalnej. Uczestnictwo w eksperymentach on-line pozwoliło
zrozumieć, jak działa ekonomia.
Druga część kursu to wykłady,
które objaśniały mechanizmy eksperymentu. Hasłem kursu była
maksyma Sokratesa: Poznaj samego siebie.
Uczestnicy poznali jak działa
ekonomia przez doświadczenie, a
nie na zasadzie zapamiętania formułek z podręczników. Uczestnicy
jako króliki doświadczalne brali
dział w eksperymentach. Po eks-

perymentach została dokonana
analiza, uczestnicy wchodzili w
rolę naukowców. Wyniki eksperymentów były odnoszone do teorii
ekonomicznej.
Ekonomia jest jedną z najbardziej rozwiniętych i zaborczych
nauk społecznych, ale nadal jest to
nauka o człowieku. W podręcznikach ekonomii jest zawarta opowieść o nas ukryta pod pokładem
wzorów matematycznych – warsztaty miały za zadanie pomóc rozszyfrować te opowieści. Uczestnicy
mieli okazję Poznać Samych Siebie

konfrontując opowieści z tym jak
zachowywali się podczas eksperymentów.
Zajęcia w ramach warsztatów
były realizowane w formie hybrydowej: częściowo w postaci
spotkań on-line, a częściowo jako
samodzielna praca z materiałami
na platformie Moodle WNE UW
pt. "Szkolenia". Czas trwania zajęć
to 10 godzin dydaktycznych.
Opiekun Szkolnego
Koła Ekonomicznego
Renata Zwolińska

Twoja reklama w Nowych Dniach - reklama@nowedni.pl

Kwiecień to Światowy
Miesiąc Wiedzy o Autyźmie

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. ks. J. TWARDOWSKIEGO W GRÓJCU
przypomina, że Kwiecień to
Światowy Miesiąc Wiedzy o
Autyźmie. W dniu 2 kwietnia
światowe instytucje niosące
pomoc osobą z autyzmem
szerzą wiedzę oraz zwracają szczególną uwagę całego
świata na dyskryminacę i niezrozumienie z jakimi spotykają się osoby dotknięte tym
zaburzeniem.
Od 2015 roku nasza szkoła również aktywnie włącza
się w obchody. Corocznie w
naszej szkole organizowany
był NIEBIESKI MARSZ DLA
AUTYZMU.
Pierwszy odbył się 29
marca 2015r. Solidaryzując
się z osobami dotkniętymi

autyzmem szliśmy ulicami naszego miasta z hasłem ,,NA NIEBIESKO DLA AUTYZMU”. Razem z
uczniami okolicznych szkół podstawowych, przedszkoli, policji,
wojska, wesoło kroczyliśmy ulicami naszego miasta. Podczas marszu, ci których mijaliśmy mogli
usłyszeć, co to jest autyzm, gdzie
szukać pomocy i wsparcia.
Sytuacja epidemiologiczna w
kraju nie pozwala nam zorganizować naszej akcji.
Ale pamiętamy i solidaryzujemy się z osobami z autyzmem.
Możesz zrobić również to Ty...
dołącz do nas na:
https://www.facebook.com/
Zespół-Szkół-Specjalnych-w-Grójcu-246029856346553 #naniebiesko#dlaautyzmu

Areszt za usiłowanie zabójstwa i czynną napaść na policjantów
Zarzut usiłowania zabójstwa
przedstawiono w prokuraturze
32-latkowi, który zaatakował nożem i ranił 33-letniego mężczyznę.
Drugi zarzut usłyszał za czynną napaść na policjantów z użyciem noża.
Sąd zastosował wobec podejrzanego areszt. Za popełnione przestępstwo kodeks karny przewiduje karę
nawet dożywotniego pozbawienia
wolności.
W minioną środę policjanci z
Grójca otrzymali zgłoszenie, że w
jednym z mieszkań w Grójcu doszło do pchnięcia nożem. Ranny
mężczyzna został zabrany do szpitala. Z informacji świadków zdarzenia wynikało, że sprawca uciekł
do swojego mieszkania.
W mieszkaniu funkcjonariusze
zobaczyli mężczyznę trzymającego
długi nóż. Mężczyzna nie reagował
na polecenia policjantów i w pewnym momencie ruszył w kierunku
jednego z nich, próbując go ugodzić. Dzięki szybkiej i sprawnej reakcji funkcjonariuszy mężczyzna
został obezwładniony.
Zatrzymany 32-latek trafił do
policyjnej izby zatrzymań. Dochodzeniowcy przygotowali materiał
dowodowy i wraz z zatrzymanym
przekazali go do prokuratury. Tam
przedstawiono mężczyźnie zarzuty dotyczące usiłowania zabójstwa
33-latka oraz czynnej napaści na
funkcjonariusza publicznego z
użyciem niebezpiecznego narzędzia.
Sąd, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, na
wniosek prokuratury zastosował
wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3
miesięcy.
Za popełnione przestępstwo
kodeks karny przewiduje karę nawet dożywotniego pozbawienia
wolności.
nadkom. Agnieszka Wojcik

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

Sprawca usiłowania włamania zatrzymany
Operacyjni z Grójca zatrzymali
29-latka. Mężczyzna podejrzany
jest o usiłowanie włamania do budynków w Goszczynie. Za to przestępstwo może mu grozić kara do
10 lat pozbawienia wolności.

Uczniowie CKZiU wyróżnieni w konkursie
,,Żołnierze Wyklęci. Walka o pamięć i cześć”

Do zdarzenia doszło 27 marca
br., dyżurny Komendy Powiatowej
Policji został powiadomiony, że na
jednej z posesji w Goszczynie ktoś
próbował się włamać do budynku
mieszkalnego oraz pomieszczenia
gospodarczego, ale dzięki interwencji sąsiada nie osiągnął zamierzonego celu.
Dzięki pracy policjantów pionu
kryminalnego grójeckiej komendy wczoraj zatrzymano 29-latka
przebywającego na terenie gminy
Goszczyn. Po zebraniu materiału

dowodowego mężczyzna usłyszał
zarzut usiłowania kradzieży z włamaniem, do którego się przyznał.
Za to przestępstwo kodeks karny

przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności.
nadkom. Agnieszka Wójcik

„Oni nie prosili,
Nie kłaniali się w pas.
Oni uwierzyli.
Tak nam dopomóż!
Przyszedł nasz czas!”
Paweł Pytel, 1 marca 2014r.
Już po raz dziewiąty uczniowie
Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi wzięli
udział w konkursie historycznym:
"Żołnierze Wyklęci. Walka o pamięć
i cześć". Konkurs organizowany przez
senatora RP Stanisława Karczewskiego, cieszy się dużym zainteresowaniem
uczniów. W tegorocznej edycji wzięło
udział aż 119 uczestników z powiatu
grójeckiego, przysuskiego, białobrzeskiego, kozienickiego oraz Gminy Tarczyn.
Tym razem należało przygotować
prezentację multimedialną, w której
przybliżono sylwetkę wybranego przez
siebie Żołnierza Niezłomnego.
Naszą szkołę reprezentowało 15
uczniów z klas pierwszych i drugich:
- Natalia Cendrowicz, kl. I Technik
Organizacji Turystyki z prezentacją o
Mieczysławie Dziemieszkiewiczu, ps.„
Rój”,
- Alicja Dąbrowska, kl. II Technik
Ekonomista z prezentacją o Witoldzie
Pileckim, ps.,,Witold”,
- Izabela Gabler, kl. I Technik Spedytor z prezentacją o Franciszku Jaskulskim, ps. ,,Zagończyk”,
- Sandra Gąsiorowska, kl. I Technik Spedytor z prezentacją o Witoldzie
Pileckim,
- Adrian Kamiński, kl. II Technik
Spedytor z prezentacją o Henryku
Bąku,
- Ewa Korzeniewska, kl. II Technik
Architektury Krajobrazu z prezentacją
o Edwardzie Taraszkiewiczu, ps.,,Żelazny”,
- Karolina Krasowska, kl. II Technik Architektury Krajobrazu z prezentacją o Danucie Siedzikównie, ps.,,Inka”,
- Patrycja Łuszczyk, kl. II Technik
Architektury Krajobrazu z prezentacją
o Zdzisławie Badocha, ps.,,Żelazny”,
- Dominika Nankiewicz kl. II
Technik Spedytor z prezentacją o Marianie Bernaciaku,ps.,,Orlik”,
- Kinga Nankiewicz kl. II Technikum Spedycyjnego z prezentacją o Da-

nucie Siedzikównie,
- Dominik Narojczyk, kl. I
Technik Spedytor z prezentacją
o Auguście Emilu Fieldorfie,
ps.,,Nil”,
- Aleksandra Sachanowska,
kl. II Technik Architektury Krajobrazu z prezentacją o Danucie
Siedzikównie,
- Weronika Sobieraj z klasy
II Technik Ekonomista z prezentacją o Marku Kublińskim,
- Przemysław Stępień, z kl.
I Technik Ekonomista z prezentacją o Lucjanie Janie Minkiewiczu, ps. „Wiktor”,
- Julia Wąsiewicz, kl II Technik Architektury Krajobrazu
z prezentacją o Mieczysławie
Dziemieszkiewiczu,ps.,,Rój”.
Starannie
przygotowane
prezentacje uczniów znalazły
uznanie komisji konkursowej
;zawierały one nie tylko najważniejsze fakty, dotyczące opisywanych bohaterów, ale także
ciekawe zdjęcia ze zbiorów prywatnych, cytaty, muzykę oraz
fragmenty listów i filmów.
26 marca ogłoszone zostały
wyniki IX edycji konkursu. W
kategorii szkoły ponadpodstawowe nagrodzone zostały 3 osoby, ale wysoki poziom prac konkursowych był uzasadnieniem
do dodatkowego wyróżnienia
20 osób. Wśród wyróżnionych
prac, znalazły się prezentacje
uczniów naszej szkoły:
Sandry Gąsiorowskiej, Adriana Kamińskiego i Weroniki
Sobieraj.
Wysłuchanie
koncertu:
,,Młodzi Niezłomnym” przez
uczniów naszej szkoły w dniu 1
marca i udział w konkursie, był
jedną z form uczczenia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych.
Dziękujemy uczestnikom
naszej szkoły za zaangażowanie
i udział w konkursie ,,Żołnierze Wyklęci. Walka o pamięć i
cześć”, uczniom wyróżnionym
gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.
Małgorzata Bosak,
Elżbieta Kwiatkowska

Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl

Dzień Pracownika Służby Zdrowia
Corocznie, od 1950 r., w
dniu 7 kwietnia, w rocznicę
powstania Światowej Organizacji Zdrowia obchodzony
jest Światowy Dzień Zdrowia
oraz Dzień Pracownika Służby
Zdrowia. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie
zdrowia publicznego. Jego celem jest zwrócenie szczególnej
uwagi na problemy zdrowotne
społeczeństw na świecie. Jest to
również dzień, w którym warto zauważyć i docenić starania,
poświęcenie i zaangażowanie
pracowników więziennej służby zdrowia, która każdego dnia
rozwiązuje problemy medyczne
ponad 70 tysięcy osadzonych w
zakładach karnych i aresztach
śledczych.
Każdego
roku
motyw
przewodni Światowego Dnia
Zdrowia poświęcony jest innej
tematyce, która podkreśla priorytetowy obszar problemów w
sferze zdrowia publicznego na
świecie. W 2021 roku Światowy
Dzień Zdrowia obchodzony jest
wokół zagadnień związanych z
budowaniem sprawiedliwszego
i zdrowszego świata i konieczności zapewnienia wszystkim
ludziom dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych wtedy,
kiedy ich potrzebują, zapewnienie wszystkim i wszędzie prawa
do dobrego zdrowia.
W tym roku święto ma
szczególny charakter – pracownicy służby zdrowia walczą z
pandemią koronawirusa, która
stała się najważniejszym wyzwaniem w obszarze zdrowia
publicznego. Również w jednostkach penitencjarnych od
ponad roku najwyższy priorytet
ma przestrzeganie reżimu sanitarnego w celu unieszkodliwienia wirusa SARS-CoV-2 i
zapobieganie przecięcia się dróg
szerzenia choroby COVID-19.
Główną rolę w minimalizowaniu zagrożeń epidemiologicznych w zakładach karnych i
aresztach śledczych odgrywają
funkcjonariusze i pracownicy

więziennej służby zdrowia. To oni,
oprócz codziennych obowiązków, stale kontrolują wszelkie zagrożenia epidemiczne i monitorują szczegółowo
każdego dnia stan zdrowia wszystkich
osadzonych. W Areszcie Śledczym
w Grójcu w ramach podstawowej
opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności funkcjonują dwa
ambulatoria z izbą chorych, w tym
jedno zlokalizowane jest w Oddziale
Zewnętrznym w Stawiszynie. Pełnią
w nich służbę lub są zatrudnieni lekarze różnych specjalności oraz pielęgniarki. Wśród codziennych zadań
personelu medycznego w grójeckiej
jednostce penitencjarnej można wymienić m.in. przyjmowanie zgłoszeń
do lekarza, przygotowywanie indywidualnych dawek leków, prowadzenie
dokumentacji medycznej, przyjmowanie osadzonych na badania lekarskie
i porady medyczne, przeprowadzanie
badań wstępnych dla osób po przyjęciu do zakładu karnego, wykonywanie
profilaktycznego radiologicznego badania klatki piersiowej, wykonywanie
badań kontrolnych, organizowanie - w
zakresie niezbędnym (np. w przypadkach konieczności natychmiastowego
udzielenia świadczeń w związku z zagrożeniem życia lub zdrowia, koniecznością przeprowadzenia specjalistycznych badań, leczenia lub rehabilitacji)
- świadczeń zdrowotnych realizowanych w pozawięziennych podmiotach
leczniczych, konwojowanie, wspólnie
z funkcjonariuszami działu ochrony,
osadzonych do szpitali i podmiotów
medycznych poza jednostką penitencjarną. W naszej jednostce najwięcej
porad i konsultacji odnotowuje się w
gabinecie lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej, lekarza psychiatry oraz
lekarza dentysty. Wszystkie te działania to wycinek pracy więziennych
medyków i służą przede wszystkim
zapewnieniu realizacji prawa osób
pozbawionych wolności do opieki medycznej podczas przebywania w zakładach karnych i aresztach śledczych.
Więzienna Służba Zdrowia jest
integralną częścią struktury Służby
Więziennej. W całym kraju Służba
Więzienna dysponuje siecią 155 ambulatoriów. Lecznictwo szpitalne Służby Więziennej dysponuje 11 szpitalami
z 27 oddziałami specjalistycznymi o

różnym profilu, zlokalizowanymi w 10
okręgowych inspektoratach. Poza wykonywaniem procedur diagnostyczno – leczniczych, personel medyczny
oddziałów szpitalnych dodatkowo zapewnia osadzonym przebywającym w
warunkach ambulatoryjnych, całodobową opiekę medyczną. Oprócz działalności leczniczej, więzienna służba
zdrowia realizuje szereg programów
profilaktycznych o charakterze ogólnopolskim i lokalnym, co pozwala zabezpieczyć potrzeby zdrowotne osób
pozbawionych wolności w stopniu
równoważnym wszystkim obywatelom państwa.
,,Choć zdrowie nie jest na pewno
wszystkim, to bez zdrowia wszystko
jest niczym”.
Te słowa Arthura Schopenhauera,
niech będą zachętą do dbania o swoje
zdrowie zarówno fizyczne, jak i psychiczne, co szczególnie dziś jest niezwykle ważne i znaczące.
Z okazji Światowego Dnia Zdrowia
oraz Dnia Pracownika Służby Zdrowia, składamy wszystkim pracownikom i funkcjonariuszom więziennej
służby zdrowia oraz wszystkim innym
przedstawicielom systemu ochrony
zdrowia podziękowania za ciężką i
ofiarną pracę w trudnej i bardzo odpowiedzialnej służbie. Dziękujemy za
poświęcenie i zaangażowanie oraz sumienność w wypełnianiu bardzo ważnej roli na rzecz drugiego człowieka.
Życzymy aby Wasza codzienna służba
przynosiła ogrom satysfakcji a także
dawała poczucie wiary w sens ratowania zdrowia i życia.
DZIĘKUJEMY!
Opracowanie: ppor. M. Pikulski

Ku pamięci ofiar zbrodni katyńskiej
i katastrofy smoleńskiej

W niedzielę 11.04.2021 roku
wspólnie z radnymi Rady Miejskiej
w Grójcu Tomaszem Justyńskim i
Ryszardem Krzyżanowskim uczciliśmy pamięć ofiar zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej.

śmy kwiaty i zapaliliśmy znicz pod
tablicami upamiętniającymi ofiary zbrodni katyńskiej i katastrofy
smoleńskiej, które znajdują się
przy kościele Miłosierdzia Bożego
w Grójcu.

W 81. rocznicę zbrodni katyńskiej i 11. rocznicę katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem w imieniu
Rady Miejskiej w Grójcu złożyli-

Karol Biedrzycki
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Grójcu
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Opieka nad pacjentem leżącym
Pielęgnacja, toaleta przeciwodleżynowa, karmienie. Kolejni
żołnierze 6 Mazowieckiej Brygady
OT zakończyli kurs wsparcia personelu medycznego w opiece nad
pacjentem leżącym. Łącznie wśród
terytorialsów z południowego Mazowsza jest już 50 gotowych do
wsparcia w każdej chwili pacjentów leżących.
W związku ze zwiększającą się
liczbą pacjentów chorych na COVID-19 w szpitalach, DPS-ach i
podmiotach sprawujących opiekę
nad pacjentem przewlekle chorym, dużym wyzwaniem staje się
nie tylko samo zakażenie wirusem
personelu, ale obciążenie opieką
nad pacjentem leżącym. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, w
WOT zakończono kolejne szkolenie, które ma na celu wsparcie personelu medycznego w codziennej
pracy.
Od jesieni ubiegłego roku, w
Wojskach Obrony Terytorialnej
prowadzone są kursy wsparcia
personelu medycznego w opiece
nad pacjentem leżącym. 50 żołnierzy z Grójca, Radomia, Płocka
i Pomiechówka ukończyło tego
typu szkolenie. Część z mazowieckich terytorialsów już jest zaangażowanych we wsparcie personelu
medycznego w obszarze zadań
związanych z opieką nad pacjentem leżącym.
Jedną z osób, które ukończyły kurs jest st.szer. Małgorzata
Nowicka: - Uważam, że każdy z
nas powienien zrobić taki kurs ze

względu na to, że jest on przydatny nie tylko teraz gdy walczymy
z pandemią, ale też w przyszłości
będziemy wiedzieli jak pomagać
naszym bliskim. Kurs był bardzo profesjonalnie przygotowany,
przekazano nam ogrom wiedzy
praktycznej i teoretycznej, którą z
całą pewnością nie raz wykorzystamy.
Celem cyklicznie odbywających się kursów jest przygotowanie żołnierzy do wykonywania zadań opiekuńczo - pielęgnacyjnych
u pacjentów leżących, nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu opieki
nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz przygotowanie
żołnierzy do roli opiekuna pacjentów leżących.
Program szkolenia obejmuje takie aspekty jak pomoc w
codziennych czynnościach pielęgnacyjnych u osób leżących

(zmiana pościeli, codzienna toaleta osobista), karmienie pacjentów,
współpraca i pomoc personelowi
pielęgniarskiemu w zakresie realizowania planu opieki nad pacjentami leżącymi. Żołnierze poznają
psychologiczne aspekty i specyfikę
opieki nad pacjentem starszym,
niesamodzielnym, przewlekle chorym oraz nabywają praktyczną
wiedzę niezbędną do sprawowania
opieki nad pacjentem leżącym, nawiązywania i utrzymywania kontaktów z osobami chorymi i niesamodzielnymi. Są wprowadzeni do
tego, z czym trzeba się zmierzyć w
codziennej pracy.
Szczególnie cieszy fakt, że duża
liczba zgłaszających się na kursy
żołnierzy OT, to osoby w wieku
20-paru lat. Świadczy to o tym,
że młodzi Polacy są ideowi i pełni
chęci pomocy najbardziej potrzebującym rodakom.

Nazywam się Iwona Zelman, uległam wypadkowi i złamałam kręgosłup. Od tamtej pory potrzebuję ciągłej rehabilitacji
i w tym celu proszę Cię o przekazanie 1% podatku na poprawę
mojego zdrowia.

Twoja reklama w Nowych Dniach - reklama@nowedni.pl
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Gabinet Fizjoterapii Centrum Medyczne AXIS

TELEFON: 502 84 66 44

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

możemy wyeliminować alergeny z naszej diety likwidując przez to przyczynę choroby, nie lecząc jedynie objawów
za pomocą leków. Po wyeliminowaniu
produktów alergennych zwiększa się
odporność organizmu oraz zwiększa
się skutecznie leczenie choroby skóry
oraz chorób metabolicznych jak np.
cukrzyca czy problemy z tarczycą.
Centrum Medyczne Axis w ramach programu 'Zdrowe Plecy' prowadzi diagnostykę wad postawy u dzieci
i młodzieży. W związku z pandemią,
lockdown-em i brakiem regularnych
ćwiczeń w szkołach oraz zmniejszona
ilością ruchu stan zdrowia pod wzglę-

dem prawidłowej postawy znacznie się
pogorszył. Chcąc wesprzeć rodziców i
dzieci zachęcamy do wizyty w naszym
Centrum.
Rehabilitacja pracuje niezmiennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Zapraszamy rodziców do zapisywania swoich dzieci na bezpłatne badania. Telefon: 790210765. Zachęcamy do polubienia i śledzenia naszego
FB link https://www.facebook.com/
CentrumMedyczneAxis/
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Kącik malucha

Przejdź przez labirynt
Podpisz swoją pracę
..............................................................................

Foldery, katalogi, prospekty, czasopisma, broszury, gazety, plakaty,
ulotki, banery i inne. GWARANCJA DOSKONAŁEJ JAKOŚCI.

- PROJEKT - SKŁAD - DRUK.

Pokoloruj obrazek
Podpisz swoją pracę
..............................................................................

SolidnyDruk
510-005-664, solidnydruk@nowedni.pl, facebook.com/Solidnydruk/
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