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Jasieniec, jako jedna z zaledwie kilku gmin w Polsce, zdobył dotację dla seniorów (z miejscowego Klubu Senior +)
w ramach ogólnokrajowego konkursu grantowego Fundacji BGK „Generacja 6.0”. Beneficjentami konkursu zostało,
łącznie, jedynie 30 podmiotów, w tym organizacje pozarządowe i instytucje publiczne. Pomoc finansowa w wysokości
15 tys. zł (maksymalnie możliwy do uzyskania poziom wsparcia), przeznaczona jest na realizację zadania pn. „SENIORZY interAKTYWNI i COOLturalni”, które ruszyło na wiosnę tego roku.
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Radni przeciw lądowisku w Słomczynie.

19 radnych za uchwałą, 2 wstrzymało się od głosu
W poniedziałek Rada Miejska w
Grójcu podjęła uchwałę „w sprawie
przyjęcia stanowiska dotyczącego
lokalizacji lądowiska w Słomczynie”. W uzasadnieniu do podjętej
uchwały zawarto między innymi
„Stanowisko Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 26.04.2021 roku w sprawie
lokalizacji lądowiska w Słomczynie.
Rada Miejska w Grójcu pragnie wyrazić swoją dezaprobatę co do lokalizacji lądowiska w Słomczynie.
W naszej ocenie lokalizacja lądowiska będzie powodować konflikty
społeczne z powodu nadmiernego
hałasu. Dla mieszkańców miejscowości Słomczyn, Mięsy, Janówek,
Marianów, Żyrówek, Lisówek, Maciejowice lądowisko będzie zakłócało ich komfort i jakość życia”.
Poniżej treść uchwały
i uzasadnienie:
UCHWAŁA NR XXXIV/.. /21
RADY MIEJSKIEJ
W GRÓJCU
z dnia 26 kwietnia 2021 r.
w sprawie przyjęcia stanowiska
dotyczącego lokalizacji lądowiska
w Słomczynie.
Na podstawie art. 18 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 roku poz.713), Rada
Miejska w Grójcu uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się stanowisko Rady
Miejskiej w Grójcu dotyczące lokalizacji lądowiska w Słomczynie
w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Grójcu
do przesłania niniejszego stanowiska:
1) Prezesowi Rady Ministrów.
2) Ministrowi Infrastruktury.
3) Ministrowi Obrony Narodowej.

4)
Polskiej Agencji Żeglugi
Powietrznej.
5) Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
6)
Szefowi Wojewódzkiego
Sztabu Wojskowego w Warszawie.
7) Szefowi Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego.
8) Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia.
załącznik Nr 1
do uchwały nr …..
Rady Miejskiej w Grójcu
Stanowisko Rady Miejskiej w
Grójcu z dnia 26.04.2021 roku w
sprawie lokalizacji lądowiska w
Słomczynie.
Rada Miejska w Grójcu pragnie wyrazić swoją dezaprobatę co
do lokalizacji lądowiska w Słomczynie.
W naszej ocenie lokalizacja
lądowiska będzie powodować
konflikty społeczne z powodu
nadmiernego hałasu. Dla mieszkańców miejscowości Słomczyn,
Mięsy,
Janówek, Marianów, Żyrówek,
Lisówek, Maciejowice lądowisko
będzie zakłócało ich komfort i jakość życia.
Z informacji uzyskanych od
Prezesa Just Fly Sp. z o.o. wiemy,
iż na lądowisku będzie wykonywanych miesięcznie od 1000 do 1500
operacji. Wiąże się to z bardzo
dużą ilością lotów, w szczególności
startu samolotów i wznoszeniem
się ich, a następnie lądowań. Poza
samolotami ultralekkimi w przestrzeni powietrznej pojawią się samoloty certyfikowane, helikoptery,
wiatrakowce, szybowce, motolotnie oraz samoloty szkolno-treningowe. Takie natężenie lotów będzie generowało dodatkowy hałas
dla otoczenia. Mieszkańcy, którzy
osiedlili się lub wybudowali domy

w tej okolicy planowali życie na
uboczu, w ciszy i spokoju, a lądowisko zdecydowanie pogorszy ich
warunki.
Budowa lądowiska negatywnie
wpłynie na żyjące w pobliskich
lasach zwierzęta oraz ptaki, które
zostaną wypłoszone przez huk silników.
Zarówno w naszej jak i mieszkańców gminy ocenie, kolejnym
negatywnym czynnikiem niewątpliwie będzie spadek wartości
nieruchomości znajdujących się
na terenie wsi, gdyż potencjalni
nabywcy zrezygnują z ich kupna
z uwagi na funkcjonujące lądowisko. Dużym zagrożeniem dla
mieszkańców Słomczyna mogą
być szkolenia lotnicze. Mieszkańcy obawiają się, że podczas takich
lotów może dojść do katastrofy
lotniczej.
Pragniemy również zaznaczyć,
iż w sąsiedztwie lądowiska znajduje się jednostka wojskowa, która może negatywnie wpływać na
szkolenia prowadzone na lądowisku i bezpieczeństwo lotów.
Mając na uwadze dobro mieszkańców naszej gminy radni Rady
Miejskiej w Grójcu sprzeciwiają się
powstaniu oraz funkcjonowaniu lądowiska w miejscowości Słomczyn.
Uzasadnienie
Zgodnie z Art. 18. 1. ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym do właściwości rady
gminy należą wszystkie sprawy
pozostające w zakresie działania
gminy, o ile ustawy nie stanowią
inaczej.
Rada Miejska w Grójcu podejmuje stanowisko w związku licznymi protestami mieszkańców naszej gminy w sprawie usytuowania
lądowiska w Słomczynie.
W naszej ocenie taki rodzaj
działalności nie jest do końca
zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
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uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w
Grójcu nr XLVI/367/09 z dnia
31.08.2009 roku w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego obszar części wsi Słomczyn. Przyjęcie przez Radę Miejską w Grójcu
stanowiska w sprawie lądowiska,
to przyłączenie się do głosu mieszkańców Gminy Grójec podno-

szących problem lokalizacji
lądowiska w ich najbliższym
otoczeniu.
Mając na uwadze powyższe zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały”.
Sprawę lądowiska opisaliśmy jako pierwsi w artykule: Lotnisko w Słomczynie?
Mieszkańcy protestują!
RED.
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Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie
i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Zachowaj najwyższy
poziom skuteczności
i bezpieczeństwa!

Redukuj liczbę
zabiegów!

Skuteczność
93%

dodatkowy zysk 346 PLN/ha

baza systemu
Delan Pro, Faban, Sercadis

Skuteczność
89,7%

baza systemu
ditianon i kaptan*

Skuteczność
90,4%

04.03.2021 16:11

Stosuj nowoczesną
chemię, która to
umożliwia!

Wydłużaj okresy
między zabiegami!

* Doświadczenie wdrożeniowe BASF
Polska, sad produkcyjny w okolicach
Sochaczewa, 2020.
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Przykładowe programy ochrony

EKONOMIA KORZYŚCI: Jak zarobić więcej w sadach
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Boisko w Jasieńcu coraz bliżej…
W Jasieńcu w ostatnią część robót
wkroczyła budowa boiska syntetycznego do piłki nożnej. Przypomnijmy,
iż na realizację tej inwestycji gminie
udało się zdobyć znaczącą dotację
z Ministerstwa Sportu (obecnie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu). Zatem koszt
zadania będzie dla budżetu gminy (w
kontekście wkładu własnego) o połowę mniejszy.

Gmina planuje zakończenie
prac budowlanych w okolicy połowy roku, zgodnie z zapisami umowy
dotacyjnej oraz tej z wykonawcą.
A wszystko to z zachowaniem odpowiedniej jakości zrealizowanych
prac i zastosowanych materiałów.
Roboty ziemne zostały już zakończone. Obecnie trwają te dotyczące
nawierzchni boiska, po czym nastąpi
montaż piłkochwytów, ogrodzenia,
a także osprzętu. Władze gminy dokładają wszelkich starań, by efekty
realizacji opisywanej inwestycji służyły w możliwie najlepszy sposób,
przez długie lata, wielu mieszkańcom.
Szymon Woźniak

SENIORZY interAKTYWNI i COOLturalni

Jasieniec, jako jedna z zaledwie
kilku gmin w Polsce, zdobył dotację
dla seniorów (z miejscowego Klubu
Senior +) w ramach ogólnokrajowego konkursu grantowego Fundacji BGK „Generacja 6.0”. Beneficjentami konkursu zostało, łącznie,
jedynie 30 podmiotów, w tym
organizacje pozarządowe i instytucje publiczne. Pomoc finansowa
w wysokości 15 tys. zł (maksymalnie możliwy do uzyskania poziom
wsparcia), przeznaczona jest na realizację zadania pn. „SENIORZY interAKTYWNI i COOLturalni”, które
ruszyło na wiosnę tego roku.
Wysokość dofinansowania sięga 100% kosztów przedsięwzięcia,
dlatego gmina Jasieniec nie dokłada do realizacji tego zakresu projektu żadnych środków własnych.
Przedmiotowa inicjatywa obejmuje następujące działania (realizowane sukcesywnie, w miarę
możliwości związanych z sytuacją
epidemiczną):
✓ warsztaty informatyczne "e-Seni@r", dotyczące rozwoju kompetencji cyfrowych (technologie
komputerowe, możliwości Inter-

netu i jego zagrożenia, wykorzystanie nowoczesnych technologii
komputerowych w życiu codziennym,
✓ zajęcia rehabilitacyjne na basenie "Sprawni z uśmiechem" (specjalistyczne ćwiczenia mające na
celu wzmocnienie poszczególnych
partii mięśni oraz poprawę ogólnej
sprawności fizycznej,
✓ zajęcia ruchowe (pilates/fitness) "Aktywni na co dzień",
✓ zajęcia z instruktorem nordic walking "Idź po zdrowie" wraz
z zakupem kijków dla seniorów,
✓ organizacja wyjazdu do teatru lub kina: "Cieszy nas COOLtura",
✓ organizacja akcji ekologicznej "Naturalnie wkręceni", dotyczącej sadzenia roślin w przestrzeni publicznej.
Główną grupą odbiorców
projektu są seniorzy powyżej 60.
roku życia. Cel przedsięwzięcia
to przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu i technologicznemu
oraz poprawa sprawności ruchowej u osób w wieku 60+ z gminy
Jasieniec.
Szymon Woźniak

Wójt Marta Cytryńska wręczyła seniorom kijki do nordic walking, zakupione przez gminę
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Tomasz biegnie dla Fundacji Spartanie Dzieciom
26 września 2021 r. pobiegnę w 43. Maratonie Warszawskim. Chcę, aby mój start był
czymś więcej niż tylko wyścigiem. Możesz mi w tym pomóc.
Wesprzyj cel charytatywny, na
który biegnę i pomóż tym, którzy potrzebują naszej pomocy!
Moje wyzwanie: Pomóżmy
podopiecznym Fundacji Spartanie Dzieciom :)
TOMASZ ZEBRAŁ JUŻ :
5 700 ZŁ
Link do zbiórki: https://rejestracja.maratonwarszawski.
com/pl/charity/11979?fbclid=I
wAR0JbYuv36zpKsV1dpjm1W
iNYYv6gdZkaF5fYN7uFPYTkzVs0_X53hSgtLM

Dzień Ziemi w Starej Wsi

Dzień Ziemi to międzynarodowe święto, które ma na celu promowanie postaw proekologicznych i
proklimatycznych.
Dzieci z Publicznego Przedszkola w Starej Wsi w kwietniu pogłębiały wiedzę na temat otaczającej nas przyrody i ekologii.
Dzięki wykorzystaniu kart pracy, prezentacji multimedialnych,
gier dydaktycznych i zabaw ruchowych dowiedziały się jak postępować aby chronić środowisko
naturalne. Dowiedziały się jakie
środki stosować aby dbać o przyrodę. Poznały niebezpieczeństwa
grożące środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka. Wie-

dzą, że wszyscy ludzie muszą
dbać o środowisko naturalne.
Poznały ekologiczny sposób
wyrzucania śmieci (pojęcia:
segregacja odpadów, recykling).
Na koniec zajęć wspólnie wykonały plakat przedstawiający planetę Ziemię i
odbiły na nim swoje dłonie,
które były ich podpisem i
świadectwem
„Przyjaciela
Przyrody”.
Przedszkole
Samorządowe
w Starej Wsi
Katarzyna Dalba

Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl

WSPARCIE DLA POWIATOWYCH JEDNOSTEK

Na terenie powiatu grójeckiego jest wiele jednostek, które zostały dotknięte skutkami
pandemii COVID-19. Z dnia na
dzień potrzeby zaopatrzenia w
środki ochrony osobistej DPS-ów
i Szpitali diametralnie wzrosły.
Dzięki zewnętrznemu wsparciu
w krótkim czasie udało się zaspokoić najpilniejsze potrzeby.
Nasz powiat jako jeden z
pierwszych w Polsce został doświadczony epidemią wirusa,
który pojawił się najpierw w
Szpitalu w Nowym Mieście nad
Pilicą, potem w Powiatowym
Centrum Medycznym w Grójcu
i Domu Pomocy Społecznej w

Tomczycach. W trudnym czasie znalazły się instytucje, firmy i osoby prywatne, które niejednokrotnie wsparły
te jednostki, a zarazem cały powiat.
Składamy wielkie podziękowania
dla Pracowników Domów Pomocy
Społecznej powiatu grójeckiego, a w
szczególności kadrze DPS Tomczyce,
która w początkach pandemii stanęła
w obliczu wyzwania z jakim nikt wcześniej się nie mierzył. Dziękujemy za
Wasze poświęcenie i wytrwałość.
Wielkie podziękowania kierujemy do Grupy Producentów Owoców
RAJPOL Sp. z o.o., która przekazała na
walkę z pandemią COVID-19 kwotę
100 000,00 zł. Połowa tych środków
została przekazana na rzecz grójec-

kiego szpitala, druga część pozwoliła
Powiatowi zakupić potrzebne na tamtą chwilę środki ochrony osobistej,
między innymi dla pracowników i
pensjonariuszy powiatowych domów
pomocy społecznej w Lesznowoli,
Tomczycach i w Nowym Mieście nad
Pilicą. Serdecznie podziękowania kierujemy do Wojewody Mazowieckiego
oraz pracowników Wydziału Polityki
Społecznej Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego, którzy wsparli samorząd powiatowy w najtrudniejszych
chwilach. Dziękujemy również Samorządowi Województwa Mazowieckiego za szybką pomoc i przekazanie
środków niezbędnych w walce z COVID-19.

Uchwała nr /2021
Zarządu Powiatu Grójeckiego
z dnia kwietnia 2021r.
w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do oddania w najem.
Na podstawie art. 25b, art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. z 2020
r. poz. 1990 ze zm./ Zarząd Powiatu Grójeckiego uchwala
co następuje:
§1
Z
zasobu
nieruchomości
Powiatu
Grójeckiego
przeznacza się do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na
rzecz najemców, lokale nr 35 i 36 położone w budynku przy
ul. Mogielnickiej 28C w Grójcu, opisane w załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały.
§2
Wykaz nieruchomości, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grójcu oraz umieszczeniu na stronie internetowej Powiatu
Grójeckiego, Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Grójcu na okres 21 dni, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Rozwoju Powiatu.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH
DO ODDANIA W NAJEM
Zarząd Powiatu Grójeckiego, działając na podstawie art. 35 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze zm./ podaje do publicznej wiadomości
o przeznaczeniu do oddania w najem lokalu położonego w budynku przy
ul. Mogielnickiej 28C w Grójcu.
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości.
Działki o numerach ewidencyjnych gruntu 1428/79 o pow.
0,0164 ha i 1428/81 o pow. 0,1447 ha położone w Grójcu przy
ul. Mogielnickiej 28C, dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym
w Grójcu prowadzona jest księga wieczysta Nr RA1G/00083945/5.
Właścicielem lokali jest Powiat Grójecki.
Forma zbycia – bezprzetargowo na rzecz dotychczasowych najemców.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego
obszar części miasta Grójca, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVIII/368/14 z
dnia 20 stycznia 2014r. Rady Miejskiej w Grójcu, działki o numerach ewidencyjnych gruntu 1428/79 i 1428/81 położone są na terenie oznaczonym UU16,
terenie usług – bez przesądzania o ich profilu.
Termin zagospodarowania nieruchomości.
Umowa najmu zostanie zawarta na okres 3 lat.
Wysokość opłat z tytułu najmu.
Wysokość czynszu wynosi 8,36 zł za 1m2 powierzchni lokalu plus opłaty
wynikające z eksploatacji lokalu, opłata za gospodarowanie odpadami, energia elektryczna, energia cieplna, ciepła i zimna woda.
Terminy wnoszenia opłat
Czynsz oraz opłaty są płatne z góry do 10 każdego miesiąca.
Zasady aktualizacji opłat.
Opłaty nie podlegają aktualizacji.
Termin
Umowa zostanie zawarta na czas określony - 3 lata.
Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem.
Lokal jest przeznaczony do oddania w najem w drodze bezprzetargowej
na rzecz dotychczasowego najemcy.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
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Dla każdego coś słodkiego

Funkcjonariusze
Aresztu Śledczego w Grójcu wraz z
fundacją Alfabet Doświadczeń
przeprowadzili zbiórkę słodyczy
dla podopiecznych Towarzystwa
Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie z siedzibą w Laskach.
Już po raz trzeci grójecka jednostka penitencjarna przeprowadziła wspólnie z fundacją Alfabet
Doświadczeń, zbiórkę słodyczy
dla podopiecznych Towarzystwa
Opieki nad Ociemniałymi. Akcja była realizowana na przełomie marca i kwietnia br. W całe
przedsięwzięcie hojnie zaangażowali się funkcjonariusze Aresztu
Śledczego w Grójcu oraz Oddziału Zewnętrznego w Stawiszynie.
Podczas czterech tygodni trwania
zbiórki zgromadziliśmy kilkadziesiąt kilogramów różnych słodkości. Dosłownie – dla każdego coś
słodkiego! Do projektu włączyli
się także osadzeni, dzieląc się batonikami, wafelkami, cukierkami,
które kupowali w kantynie na terenie aresztu. To wyraz ich społecznej readaptacji. Dając coś od siebie
osadzeni pokazali, że nawet będąc
odizolowanym od społeczeństwa,
można, przy odrobinie dobrej
woli, zrobić coś pożytecznego dla
innych ludzi.
Zbiórka skierowana była dla
najmłodszych
wychowanków
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych
im. Róży Czackiej w Laskach k.
Warszawy. Finałem akcji była wizyta w Ośrodku w Laskach funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w
Grójcu oraz przedstawicieli fundacji Alfabet Doświadczeń. Z uwagi
na obostrzenia sanitarne związane z epidemią koronawirusa, nasze spotkanie ograniczyło się do

przekazania zebranych darów
przedstawicielom Stowarzyszenia w Laskach. Mimo to,
wizyta w tym wyjątkowym
miejscu, spotkanie z wyjątkowymi ludźmi Ośrodka, na
długo pozostanie w pamięci
i motywować będzie do dalszych działań charytatywnych
w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga. Bo, jak
się okazało, przekazanych
słodkich niespodzianek wystarczyło do obdzielenia
wszystkich dzieci z Ośrodka –
i przedszkolaków, mieszkańców Domu Chłopców, Domu
Dziewcząt i Internatu Szkoły
Specjalnej.
Służba Więzienna stale
włącza się w szereg akcji charytatywnych, których celem
jest pomaganie tym, którzy
tej pomocy potrzebują. Odrobina zaangażowania, poświęcenie swojego czasu, kilka
gestów dobrej woli, pozwoliły
tym razem zebrać i dostarczyć
dla podopiecznych Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie z siedzibą
w Laskach kilka pudeł słodyczy, które wywołały wiele
radości u dzieci. Jak mówił
Janusz Korczak: „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały
świat”. To motto i doświadczenie z wizyty w Towarzystwie Opieki nad Ociemniałymi, będzie siłą napędową do
kolejnych akcji pomocowych
realizowanych przez Areszt
Śledczy w Grójcu.
Opracowanie:
ppor. Marek Pikulski
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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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