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Rewitalizacja centrum 
Belska Dużego zakończona

Jako Wójt Gminy Ja-
sieniec, i jednocześnie jej 
mieszkaniec, informuję, 
iż – po przeprowadze-
niu licznych spotkań i 
rozmów z mieszkańca-

mi, konsultacjach z różnymi in-
stytucjami i organizacjami, jak 
również po szczegółowej analizie 
informacji na temat powstania 
lądowiska w Słomczynie (plano-
wanego do przekształcenia przez 

inwestora w lotnisko użytku pu-
blicznego o ograniczonej certy-
fikacji) - odnoszę się negatywnie 
do realizacji tej inwestycji. 

Czytaj str. 7
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Podczas poniedziałkowej se-
sji Rady Miejskiej w Grójcu Radni 
podjęli jednogłośnie uchwałę do-
tyczącą obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej.

Uchwała daje możliwość gru-
pie co najmniej 300 mieszkańców 
Gminy Grójec, posiadających 
czynne prawo wyborcze do Rady  
Miejskiej  w  Grójcu,  wystąpienia  
z  obywatelską  inicjatywą uchwa-
łodawczą.

Czynności związane z przygo-
towaniem projektu uchwały sta-
nowiącej przedmiot obywatelskiej 
inicjatywy uchwałodawczej, zbie-
raniem poparcia projektu uchwa-
ły oraz jego wniesieniem do Rady 
wykonuje Komitet Obywatelskiej 
Inicjatywy Uchwałodawczej.

Komitet może utworzyć grupa 
co najmniej 5 osób.

Od dnia złożenia oświadcze-
nia o utworzeniu Komitetu można 
zbierać podpisy poparcia pod pro-
jektem uchwały oraz prowadzić 
promocję obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej.

Całą uchwałę publikujemy w 
prawej  kolumnie, załącznik do 
uchwały znajduje się na stronie 
grójeckiej e-sesji.

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w Grójcu



Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl

Rewitalizacja centrum Belska Dużego zakończona
Zakończyły się prace 

przy rewitalizacji terenów 
centrum Belska Dużego 
Etap II przed budynkiem 
Urzędu Gminy, a odbioru 
prac dokonała komisja po-
wołana przez Wójta Gminy 
Belsk Duży.

Skaryszewska firma 
Przedsiębiorstwo Usługowo-
-Handlowe BRUK - BUD, 
która złożyła najkorzystniej-
szą ofertę i wygrała postę-
powanie przetargowe zakoń-
czyła zaplanowane prace.

Zakres umowy obejmo-
wał przeprowadzenie m.in. 
prac budowlanych w zakresie 

rozbiórek nawierzchni, wykona-
nia nowych nawierzchni, montaż 
oświetlenia ulicznego, montażu 
elementów małej architektury.

Na zrewitalizowanym terenie 
mieszkańcy Gminy Belsk Duży 
mogą cieszyć się nowymi bez-
piecznymi oświetlonymi chodni-
kami oraz ciekawie rozplanowany-
mi elementami małej architektury 
takimi jak pergole i ławeczki.

Inwestycja jest objęta dofinan-
sowaniem z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Urząd Gminy Belsk Duży
E. Tomasiak

Remont drogi w Zaborowie
Rozpoczęła się przebudo-

wa drogi gminnej nr 160113W 
w miejscowości Zaborów. Za-
kres prac będzie polegać na 
wykonaniu nowych warstw 
konstrukcyjnych jezdni i 
poboczy na długości 520 m. 
Przebudowana droga będzie 
posiadać jezdnię o szerokości 
5,00 m oraz obustronne pobo-
cza.

W postępowaniu prze-
targowym ogłoszonym przez 
Urząd Gminy Belsk Duży 
wzięło udział siedmiu ofe-
rentów. Finalnie umowę pod-
pisano z firmą Zyko-Dróg Sp. 
z o.o. z Radom na kwotę 406 
236zł. Ukończenie inwesty-
cji jest planowane na koniec 
maja 2021 roku.

Urząd Gminy Belsk Duży
E. Tomasiak

Działania grupy SPEED na terenie 
miasta i powiatu grójeckiego

Grupa Speed została po-
wołana, by zatrzymywać 
kierowców, którzy za nic 
mają przepisy. Drogowi 
piraci nie zwracają uwagi 
na innych użytkowników 
dróg, lekceważą bezpie-
czeństwo i bywają agresyw-
ni. Dla takiego zachowania 
nie ma taryfy ulgowej. Kie-
rowcy tracą prawa jazdy, a 
sprawy trafiają do sądu.

Prędkość jest jedną z głównych 
przyczyn wypadków drogowych. 
Nadmierna lub niedostosowana 
do warunków na drodze prędkość 
niesie za sobą zagrożenie nie tylko 
braku opanowania pojazdu, a w 
konsekwencji doprowadzenia do 
zdarzenia drogowego, ale w istotny 
sposób wpływa na rozmiar obra-
żeń uczestniczących w nim osób.

W dniach 17-23 maja 2021 
roku grójeccy policjanci wcho-
dzący w skład mazowieckiej grupy 
SPEED ujawnili 138 wykroczeń 
na drogach naszego powiatu. 136 
z nich dotyczyło przekroczenia 
dopuszczalnej prędkości, w tym 2 
to przekroczenie prędkości powy-
żej 50 km/h na obszarze zabudo-
wanym. Funkcjonariusze nałożyli 
mandaty karne oraz sporządzili 
wnioski o ukaranie do sądu. Za-
trzymali także 2 prawa jazdy za 
przekroczenie dozwolonej pręd-
kości w terenie zabudowanym.

nadkom. Agnieszka Wójcik
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WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 
PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Zarząd Powiatu Grójeckiego, działając na podstawie art. 35 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 roku   o gospodarce nieruchomościami /tekst jed-
nolity Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze zm./ podaje do publicznej wiadomości 
o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę części działki nr 1839/19 poł. 
w Warce.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru 
nieruchomości.

Działka o numerze ewidencyjnym gruntu 1839/19 o pow. 0,6192 ha 
położona w Warce przy ul. Kazimierza Pułaskiego, dla nieruchomości 
w Sądzie Rejonowym w Grójcu prowadzona jest księga wieczysta Nr 
RA1G/00069433/9. 

Właścicielem nieruchomości jest Powiat Grójecki. 
Dzierżawa obejmuje część działki o wymiarach 80m x 6m, 
o powierzchni 480 m2.

Forma zbycia – bezprzetargowo.
 
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
Działka nr 1839/19 położona w Warce nie jest objęta miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego miasta Warka. W ewidencji 
gruntów działka stanowi grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach 
rolnych (Lzr-RIVa, Lzr-RIVb) oraz grunty orne (RIVa).

Termin zagospodarowania nieruchomości.
Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat.

Wysokość opłat z tytułu najmu.
Cena czynszu dzierżawnego wynosi 1 200,00 zł za m-c brutto
(słownie: jeden tysiąc dwieście złotych).

Terminy wnoszenia opłat
Czynsz jest płatny 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.
Część działki o powierzchni 480 m2 jest przeznaczona do oddania w 

dzierżawę w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na prowadzenie 
pasieki.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. 

6 Mazowiecka Brygada Obrony 
Terytorialnej zaprasza do wstąpie-
nia w swoje szeregi i połączenia 
pracy ze służbą w Wojskach Obro-
ny Terytorialnej. Czy to możli-
we? Oczywiście. Michał od ponad 
dwóch lat służy w szeregach, brał 
aktywny udział w działaniach pan-
demicznych, a mimo to nie miał 
problemu z pogodzeniem służby 
i pracy jako nauczyciel w Zespole 
Szkół w Jasieńcu.  

Dlaczego nauczyciele wstępują 
do Wojsk Obrony Terytorialnej? - 
Wstąpiłem do WOT ze względów 
patriotycznych, ale też chciałam 
sprawdzić siebie i swoje możli-
wości. Poza tym czuje potrzebę 
pomagania innym, wspierania tej 
naszej lokalnej społeczności i tej 
największej, jaką jest Ojczyzna - 
mówi kpr. Michał Gutkowski.   

Nauczyciel, żołnierz 61 bata-
lionu lekkiej piechoty w Grójcu 
swoim zaangażowaniem i pasją do 
munduru dzieli się z innymi: - To 
nie tylko służba Ojczyźnie, to nie-
samowita przygoda, sprawdzenie 
jak wysoko wisi nasza poprzeczka 
a dodatkowo niesienie pomocy 
innym. Działania, które podej-
mowaliśmy podczas pandemii, 
były bardzo motywujące, dlatego 
zachęcam do wstąpienie w szere-
gi innych nauczycieli i uczniów. 
Chciałbym, żeby mogli doświad-
czyć tego wszystkiego osobiście, 
przeżyć to i zobaczyć jak to wyglą-
da od środka. Służba to coś bardzo 
pozytywnego, a dodatkowo można 
z tego wynieść dużo wiedzy i do-
świadczenia.    

To najlepszy moment! Zamień 
książkę na kamasze 

Trwa projekt "Wakacje z 
WOT”, który jest skierowany do 
uczniów, studentów i nauczycieli, 
ale nie tylko. Każdy w wieku od 
18 do 55 roku życia może wakacje 

Pracują i służą. Ty też tak możesz!  
Kpr. Michał Gutkowski z powiatu grójeckiego

spędzić na poligonie. Ochotnicy 
odbędą szkolenie podstawowe, 
złożą przysięgę wojskową i wstąpią 
w szeregi 6 MBOT bez konieczno-
ści rezygnowania z zajęć.

Zostało mało czasu, nie trać 
go! 

16 dniowe szkolenie roz-
pocznie się 26 czerwca 2021 r.  i 
odbywać się będzie w Ośrodku 
Szkolenia Poligonowego Wojsk 
Lądowych w Wędrzynie.  Kandy-
daci do służby w mazowieckiej 
brygadzie OT mogą zgłosić się 
do nas na trzy sposoby. Wnioski 
o powołanie szkolenia podstawo-
wego można wypełnić z pomocą 
rekruterów 6 Mazowieckiej BOT 
(powiat grójecki: szer. Agnieszka 
Pawelec, agnieszka.pawelec@wot.
ron.mil.pl, tel. 609983597), zgła-
szając się bezpośrednio do najbliż-
szego WKU lub za pośrednictwem 
strony internetowej ePUAP(Elek-
tronicznej Platformie Usług Ad-
ministracji Publicznej). 

 6 Profitów Terytorialsa
1. Ulga w transporcie kolejo-

wym - żołnierzowi WOT, który 
zamieszkuje poza miejscem peł-
nienia służby, przysługuje prawo 
do zwrotu kosztów dojazdu na 
szkolenie wojskowe w obie stro-
ny. Dodatkowo żołnierz OT jest 
uprawniony do ulgi przy dojaz-

dach środkami publicznego 
transportu kolejowego - ulga 
78%.

2. Cały proces szkolenia 
został stworzony w taki spo-
sób, aby możliwe było po-
godzenie służby wojskowej 
z nauką w szkole i życiem 
osobistym. Otrzymasz na po-
czątku służby roczny termi-
narz ze swoimi szkoleniami 
rotacyjnymi. W razie potrze-
by będziesz mógł zmienić ter-
min swojego szkolenia. 

3. Zalety finansowe- w 
zależności od stopnia wojsko-
wego, żołnierzom wypłacany 
jest uposażenie w przypadku 
szeregowego wynosi 117,14 zł 
za każdy dzień (za szkolenie 
podstawowe otrzymasz wy-
nagrodzenie 1874,24 zł). 

Dodatkowo raz w miesią-
cu otrzymasz dodatek za go-
towość bojową (411 zł) oraz 
za każdy dzień ćwiczeń. 

4. Kursy dla terytorialsów 
- Kursy uprawniające do ob-
sługi maszyn inżynieryjnych, 
kursy prawa jazdy na upraw-
nienia dla kierowców pojaz-
dów wszystkich kategorii, 
kursy kwalifikowanej pierw-
szej pomocy (KPP) dający 
tytuł ratownika oraz kurs ra-
townictwa pola walki (TC3), 
który może być przydatny w 
działaniach WOT w przy-
padku zdarzeń kryzysowych, 
kursy dowódcze w zakresie 
dowodzenia i zarządzania, 
organizowane na wojskowych 
uczelniach wyższych.

5. Rozwój - możliwość 
odbycia kursów podoficer-
skich i oficerskich.

6. Ubezpieczenie zdro-
wotne - każdy żołnierz OT 
rotacyjnie podlega ubezpie-
czeniu zdrowotnemu.
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W niedzielę obchodziliśmy uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 
która dla ludowców w całej Polsce jest świętem wyjątkowym. O godzinie 
10.00 wspólnie z Posłem na Sejm RP panem Mirosławem Maliszewskim, 
Marszałkiem Województwa Mazowieckiego panem Adamem Struzi-
kiem, Radnym Sejmiku Woj. Mazowieckiego panem Leszkiem Przybyt-
niakiem ludowcy uczestniczyli w mszy świętej.

Barbara Gąsiorowska
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Marszałek Województwa 
Mazowieckiego w Nowym Mieście

Kolejny spektakularny sukces uczennicy Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi!

12 maja lutego 2021 r. uczen-
nice klasy trzeciej Technikum im. 
Tomasza Nocznickiego w CKZiU 
w Nowej Wsi, kształcące się w 
zawodzie technik ekonomista – 
Marta Krawczak i Natalia Czyż, 
wzięły udział w etapie okręgo-
wym corocznego konkursu Po-
wiatowej Inspekcji Pracy o pra-
wie pracy i bhp dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych „Poznaj 
Swoje Prawa w Pracy”. Tegorocz-
ną VIII edycję konkursu, objął 
honorowym patronatem Minister 
Edukacji i Nauki.

Marta Krawczak zajęła III 
miejsce i została zakwalifiko-
wana do etapu centralnego 
konkursu. Natalia Czyż zajęła 
również wysoką lokatę w kon-
kursie. Dziewczęta, mimo pew-
nych trudności, wynikających 
z pandemicznych obostrzeń, 
rzetelnie i systematycznie przy-
gotowywały się do konkursu, 
dając świadectwo swojej odpo-
wiedzialności i zaangażowania. 
Dzięki efektywnej współpracy z 

nauczycielem przed-
miotów zawodowych 
– panią Marią Koce-
wiak – wykazały się 
doskonałą formą in-
telektualną i umiejęt-
nością opanowania 
stresu, co niewątpli-
wie przyczyniło się 
do osiągnięcia suk-
cesu.

Etap centralny 
konkursu odbędzie się 28 maja 2021 w 
siedzibie PIP w Warszawie, Marta bę-
dzie reprezentowała w nim wojewódz-
two mazowieckie. Mamy nadzieję, że 
nasza finalistka wykaże się po raz ko-
lejny wiedzą, wytrwałością, spokojem 
i uzyska wysoki wynik w etapie cen-
tralnym. 

To już niemal tradycja naszej szko-
ły – sukcesy uczniów Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Ustawicznego w 
konkursach ogólnopolskich. Nieza-
leżnie od branży osiągamy dobre re-

zultaty dzięki efektywnej współpracy 
nauczycieli i uczniów. Odpowiedzial-
ność za swoją pracę – to nie są dla nas 
tylko puste słowa, ale wartość, która 
nieustannie motywuje społeczność 
CKZiU w Nowej Wsi do aktywnego 
działania.

Serdecznie gratulujemy Marcie i 
Natalii dotychczasowych osiągnięć i 
życzymy kolejnych sukcesów.

Maria Kocewiak, Ewa Malowaniec
Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Nowej Wsi
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REPERTUAR KINA GOK 
28 - 30 MAJA 2021

Piątek, 28 Maja
20:30 Kino Plenerowe: Jak być dobrą 

żoną [wstęp wolny, seans przy parkingu 
GOK]

Sobota, 29 Maja
15:00 Słynny najazd niedźwiedzi na 

Sycylię
17:00 Oto My

Niedziela, 30 Maja
15:00 Słynny najazd niedźwiedzi na 

Sycylię
17:00 Oto My

POKAZ PLENEROWY: JAK BYĆ 
DOBRĄ ŻONĄ (Komedia)

Wreszcie zaświeciło słońce!!! W 
ramach Majówki z Kwitnącym GO-
Kiem zapraszamy Państwa na pierwsze 
w tym roku kino plenerowe. Wyświe-
tlimy francuską komedię obyczajową 
pt. "Jak być dobrą żoną".

To pełna wdzięku i humoru opo-
wieść o kobiecości, równości płci oraz 
o tym, że małżeństwo to prawdziwa… 
szkoła przetrwania. W rolach głów-
nych: laureatka Oscara i Złotej Palmy 
– Juliette Binoche, oraz jedenastokrot-
nie (!) nominowana do Cezara – No-
émie Lvovsky. Inspiracją do filmu były 
autentyczne poradniki dla kobiet oraz 
własne, rodzinne wspomnienia reży-
sera.

Paulette (Juliette Binoche) wraz 
z małżonkiem prowadzą prywatną 
szkołę dla dziewcząt, w której na-
stolatki uczą się, jak być perfekcyjną 
żoną i panią domu. Niestety po na-
głej śmierci męża Paulette odkrywa, 
że szkoła jest na skraju bankructwa i 
ona sama musi wziąć sprawy w swoje 
ręce. Sytuacji nie ułatwiają feminizm 
i rewolucja seksualna, które z dnia na 
dzień zmieniają społeczeństwo i świat 
dookoła. Aby ratować szkołę, Paulette 
łączy siły ze swoją pierwszą miłością – 
André (Edouard Baer), ekscentryczną 
szwagierką Gilberte (Yolande Moreau) 
oraz surową zakonnicą Marie-Thérèse 
(Noémie Lvovsky). Nieoczekiwanie 
jednak sama zaczyna mieć wątpliwości 
co do własnych poglądów i przekonań. 
Czy to możliwe, żeby miała stać się… 
wyzwoloną kobietą?

Pokaz jest bezpłatny, przygotuje-

WRACA KINO W GRÓJCU
my dla państwa setkę koloro-
wych leżaków, na którym moż-
na się wygodnie rozsiąść przed 
ekranem. Dobrym pomysłem 
jest zebranie ze sobą poduszki 
oraz kocyka, gdyż majowe wie-
czory bywają zdradliwe.

Prosimy o zachowanie obo-
wiązujących zasad sanitarnych.

SŁYNNY NAJAZD... (Anima-
cja)

Animowana baśń o istnieniu 
odmiennych od siebie światów, 
poszukiwaniu tożsamości oraz 
potędze miłości i władzy na pod-
stawie książki Dino Buzzatiego. 
Początkiem niezwykłej przygo-
dy jest zaginięcie królewskiego 
syna. Targany tęsknotą Leoncjo, 
władca sycylijskich niedźwiedzi, 
wyrusza wraz z poddanymi do 
krainy człowieka na poszuki-
wania potomka. Dobre intencje 
władcy zostają jednak mylnie 
odebrane przez ludzi, którzy – 
kierowani żądzą władzy i chci-
wością – atakują przybyszów. W 
świecie pełnym magicznych po-
staci i gdzie wszystko jest moż-
liwe zaczyna się walka o miłość, 
wpływy i władzę!

OTO MY (Dramat)
Historia jednoczesnego do-

rastania ojca i jego autystycz-
nego syna oraz podróży, która 
odmieni ich życie. Aharon z 
oddaniem wychowuje swojego 
syna, Uriego. Żyją we dwóch, za-
nurzeni we własnej codziennej 
rutynie, tak bardzo różniącej się 
od świata, jaki znamy. Gdy Uri 
staje się formalnie dorosły, ma 
zamieszkać w specjalistycznym 
domu opieki. Czy jest na to go-
towy? Aharon uważa, że nie, ale 
może w rzeczywistości sam nie 
dorósł do rozstania… W drodze 
do placówki ojciec podejmuje 
decyzję o wspólnej ucieczce.

Chwytający za serce, pogod-
ny, czuły i zaskakujący film wie-
lokrotnie nagradzanego izrael-
skiego reżysera Nira Bergmana, 
który znalazł się w oficjalnej se-
lekcji MFF Cannes 2020. Znako-
mite kreacje aktorskie na długo 
zapadają w pamięć. Szczególne 
brawa należą się odtwórcy roli 
autystycznego syna Noamowi 
Imberowi, który porywa niczym 
Dustin Hoffman w Rain Manie.

OBOSTRZENIA:
a) na terenie Kina należy za-

słaniać usta i nos maseczką
b) zakazuje się spożywania 

posiłków i napojów
c) dostępne jest 50% miejsc 

na sali kinowej
d) przy wejściu należy zde-

zynfekować dłonie
Cennik biletów:
bilet normalny, 18 zł

bilet ulgowy, 15 zł
bilet rodzinny (3 osoby, rodzice 
z dziećmi), 40 zł
Karta Dużej Rodzinny, Honoro-
wi Dawcy Krwi, 13 zł
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Jako Wójt Gminy Ja-
sieniec, i jednocześnie jej 
mieszkaniec, informuję, 
iż – po przeprowadzeniu 
licznych spotkań i rozmów 
z mieszkańcami, konsul-
tacjach z różnymi instytu-
cjami i organizacjami, jak 
również po szczegółowej 
analizie informacji na te-
mat powstania lądowiska w 
Słomczynie (planowanego 
do przekształcenia przez 
inwestora w lotnisko użytku 
publicznego o ograniczonej 
certyfikacji) - odnoszę się 
negatywnie do realizacji tej 
inwestycji. 

Stanowi ona poważne 
przedsięwzięcie ingerujące 
w dość szeroki obszar, na-
rażony na bezpośrednie lub 
pośrednie oddziaływanie 
funkcjonowania lądowiska. 
Poza zabudową mieszkal-
ną usytuowaną w miejsco-
wościach Słomczyn, Mięsy, 
Janówek, Marianów, Żyró-
wek, Lisówek, Maciejowice, 
Kukały, lądowisko będzie 
także zakłócało komfort  
i jakość życia mieszkańców 
innych terenów, w tym gmi-
ny Jasieniec czy gminy Chy-
nów. 

Korytarze powietrzne
Należy bowiem zwrócić 

uwagę, iż w przypadku tego 
typu inwestycji bardzo istot-
nym czynnikiem jest nie tyl-
ko sama lokalizacja lądowi-
ska (w tym pasa startowego 
i całej niezbędnej infrastruk-

Opinia Wójta Gminy Jasieniec ws. lokalizacji lądowiska w Słomczynie
tury), lecz również kwestia wyty-
czenia korytarzy powietrznych.  
W tychże korytarzach będą poru-
szać się - oprócz samolotów ultra-
lekkich - również samoloty certyfi-
kowane, helikoptery, wiatrakowce, 
szybowce, motolotnie oraz samo-
loty szkolno-treningowe. Innymi 
słowy, lądowisko w Słomczynie 
(gmina Grójec) będzie oddzia-
ływało także na obszar gmin są-
siednich ze względu na wzmożoną 
ilość lotów w regionie, generującą 
dodatkowy hałas dla otoczenia. 

Liczne loty
Jest to tym bardziej prawdopo-

dobne, jeśli weźmie się pod uwagę 
fakt, iż ze wstępnych założeń inwe-
stycyjnych wynika, że na lądowi-
sku wykonywanych będzie, w skali 
miesiąca, od 1000 do 1500 opera-
cji. Wiąże się to zatem z licznymi 
lotami, a zatem: startami samolo-
tów, ich wznoszeniem się, porusza-
niem się nad istniejącą zabudową,  
a następnie lądowaniami.

Naruszenie ciszy
Dla bardzo wielu osób, w tym 

całych rodzin, będzie stanowić to 
znaczne pogorszenie komfortu 
ich życia, przede wszystkim naru-
szenie ciszy oraz spokoju, które są 
dla tych ludzi podstawowymi, naj-
ważniejszymi wartościami związa-
nymi z wyborem miejsca zamiesz-
kania. Co więcej, jeśli uważane do 
tej pory za zaciszne (i jednocze-
śnie znakomicie usytuowane) te-
reny będą poddane uciążliwemu 
odziaływaniu lądowiska, będzie 
oznaczać to spadek wartości nie-
ruchomości (z których sporo ob-
ciążonych jest kredytem czy hipo-
teką).

Ingerencja w środowisko 
naturalne
Funkcjonowanie lądowiska 

wpłynie ponadto negatywnie na 
lokalny ekosystem. Wzmożone 
loty nad terenami zielonymi, w 
tym lasami, zagrażają żyjącym tam 
zwierzętom, które nie będą już w 
stanie egzystować na tych terenach 
ze względu na szczególnie rażący 
dla nich hałas silników maszyn la-
tających. 

Dodatkowo należy zaznaczyć, 
że działalność lądowiska spowo-
duje znacznie większą niż dotych-
czas emisję paliw lotniczych do 
środowiska.

Inne zagrożenia
Co więcej:
- ze strony mieszkańców istnie-

ją obawy o to, iż podczas lotów tre-
ningowych (szkoleń), które będą 

odbywały się w ramach działalno-
ści obiektu, może nastąpić kata-
strofa lotnicza,

- w sąsiedztwie lądowiska 
znajduje się jednostka wojskowa, 
odpowiedzialna m.in. za obron-
ność kraju, a istnieje zagrożenie, iż 
nowo powstała inwestycja będzie 
zakłócać jej pracę.

Hałas nie do zniesienia
Już dziś widać i słychać samo-

loty latające nad naszą gminą. Na-
leży jednak podkreślić, że są to loty 
nieliczne. W przypadku pojawie-
nia się w powietrzu kilkudziesięciu 
różnego rodzaju maszyn dziennie, 
w tym helikopterów, hałas może 
być nie do zniesienia. Co bardzo 
istotne, loty odbywają się głównie 
w dni słoneczne, kiedy większość 
mieszkańców spędza czas na ze-
wnątrz, a okna domów są otwarte. 

Tymczasem inwestor mówi nawet 
o częstotliwości lotów rzędu jeden 
na minutę. Dodatkowo pojawić się 
też mogą loty służb porządku pu-
blicznego, loty nocne, a sezon lo-
tów trwa średnio 8 miesięcy. 

Brak konsultacji
Czuję się w obowiąz-

ku poinformować Państwa 
o istniejącym zagrożeniu  
i jednoznacznie wyrażam sprzeciw 
wobec tego typu inwestycji, która 
w żaden sposób, przez nikogo, nie 
była konsultowana z mieszkańca-
mi.

Wójt Gminy Jasieniec 

Marta Cytryńska

Szczepienia przeciwko COVID-19 w SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą

Pokonanie pandemii 
COVID-19 i powrót do 
normalności są możliwe, 
gdy przerwiemy łańcuch 
zakażeń. Szczepionka 
daje nam taką możli-
wość, a każdy z nas szcze-
piąc się może zatrzymać 
pandemię. 

Zgodnie z Narodowym Pro-
gramem Szczepień w punkcie 
szczepień przy SP ZOZ Nowe 
Miasto nad Pilicą w dniu 4 
stycznia 2021 r. rozpoczęto 
szczepienia przeciwko CO-
VID-19. Pierwszą zaszczepio-
ną grupą byli medycy, a od 25 
stycznia rozpoczęły się szczepie-
nia seniorów 80+. W styczniu 
zaszczepieni zostali pracownicy 
i pensjonariusze domów po-
mocy społecznej. Do szczepień 
wyżej wymienionych grup wy-
korzystywany był preparat firmy 
Pfizer.

Od 9 lutego rozpoczęło się 
szczepienie nauczycieli.  Grupa 
ta została zaszczepiona prepara-

tem AstraZeneca. 
W miesiącu marcu rozpo-

częły się zapisy dla osób 70+. 
Również w tym miesiącu udało 
się zaszczepić grupę 1B, czyli 
pacjentów onkologicznych, po i 
przed przeszczepem, dializowa-
nych i wentylowanych mecha-
nicznie. 

Dla pacjentów z grupy 60+, 
których szczepienia rozpoczęły 
się w połowie kwietnia otrzyma-
liśmy preparat Moderna. W tym 
miesiącu otrzymaliśmy również 
50 dawek preparatu  Johnso-
n&Johnson, który został do-
starczony dla grupy 60+ zamiast 
AstryZeneci. 

W kwietniu zwiększyła się 

liczba zaszczepionych z powodu 
możliwości zamawiania większej 
ilości szczepionek. Nieustannie, 
ubiegamy się o zwiększenie do-
staw kontaktując się bezpośred-
nio z koordynatorem Rządowej 
Agencji Rezerw Strategicznych. 
Niestety, nie zawsze takie dodat-
kowe zamówienia otrzymujemy, 
wynika to bowiem z wielkości 
dostaw do Polski i rozdyspo-
nowania szczepionek w kraju. 
Gdybyśmy mieli większą ilość 
szczepionek, to moglibyśmy 
szczepić w soboty i niedziele. 

Proces szczepienia jest zgod-
ny z komunikatami otrzymywa-
nymi z Ministerstwa Zdrowia. 

Ogółem w naszym punkcie 

zaszczepiono 3120 osób, w tym 
1897 pierwszą dawką (stan na 
25.05.2021). 

Jesteśmy dumni, że w całym 
procesie szczepień udało nam 
się nie zutylizować ani jednej 
dawki szczepionki. 

Cały czas czynimy starania, 
by otrzymać dodatkową dosta-
wę szczepionki na czerwiec, by 
móc wszystkim zapisanym pa-
cjentom wyznaczyć dokładne 
terminy szczepienia.

Pamiętajmy, że ukończony 
schemat szczepień nie zwalnia 
nas z konieczności przestrzega-
nia reżimu sanitarnego .

SP ZOZ 
Nowe Miasto nad Pilicą
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„21 szy?” dawno zaplanowana, 
przez wszystkich wyczekiwana 

wystawa fotografii

Wkrótce nastąpi wielkie otwar-
cie. Wszystkich ciekawych oraz 
spragnionych estetycznych wrażeń 
zapraszamy. Wzruszenia i uśmiech 
gwarantowane.

Bohaterami wystawy są osoby 
z Zespołem Downa, uczniowie z 
Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. 
Jana Twardowskiego w Grójcu.

Przeniesiemy się w czasie, do 
lat 30-tych… Poznacie siedmio-
ro niezwykłych młodych ludzi: 
Gabrysię, Agnieszkę, Martynę, 
Mikołaja, Olafa, Jakuba i Mać-
ka. Młodzież ta, na co dzień to 
uczniowie ZSS Grójcu, z wyjątko-
wą osobowością. Są radośni, uczu-
ciowi, prawdomówni, otwarci, z 
poczuciem humoru. Spotkamy się 
z Nimi podczas otwarcia wystawy, 
chętnie podzielą się wrażeniami 
z sesji fotograficznej. Mamy na-
dzieję, że właśnie wtedy wyjatko-
wo ciepło pomyślicie o ludziach 
z trisomią 21., a w Waszych ser-
cach zagości radość i na twarzach 
pojawi się uśmiech, które zostaną 
na dłużej… Pomysłodawczynia-
mi projektu są nauczycielki z ZSS 
Joanna Nowotnik-Stanios i Beata 

Lipińska, a autorem zdjęć fo-
tograf Łukasz Wykrota (ab-
solwent Europejskiej Akade-
mii Fotografii w Warszawie, 
zamieszkały w Radomiu, 
gdzie pracuje w Muzeum 
Polskich Rowerów. Pasjonat 
świata "retro", a zwłaszcza lat 
30. ubiegłego wieku i historii 
rowerowej Radomia. "21szy?" 
to siódma indywidualna wy-
stawa fotograficzna autora).

Sesja fotograficzna w stylu 
retro odbyła się w Muzeum 
Polskich Rowerów w Rado-
miu.

W ramach współpracy 
naszej szkoły z Grójeckim 
Ośrodkiem Kultury i dzięki 
uprzejmości pani dyrektor 
Moniki Woźniak wystawę 
można będzie oglądać bez-
płatnie w Galerii GOK od 3 
do 23 czerwca 2021.

Zespół Szkół Specjalnych 
im. ks. J. Twardowskiego w 
Grójcu serdecznie zaprasza.

szkolaspecjalna.grojec.pl
facebook.com/ZESPOLSZ-

KOLSPECJALNYCHGROJEC

Z inicjatywy radnego powia-
towego Krzysztofa Fiksa w Staro-
stwie Powiatowym w Przysusze 
odbyło się spotkanie w sprawie 
uruchomienia nowego połącze-
nia autobusowego Grójec - Mo-
gielnica - Nowe Miasto nad Pilicą 
- Klwów - Odrzywół - Potworów 
- Przytyk – Zakrzew - Radom. 

W zebraniu wzięli udział Sta-
rosta Grójecki Krzysztof Ambro-
ziak, Starosta Przysuski Marian 
Niemirski, prezes PKS Grójec 
Sp. z o.o. Grzegorz Zalewski oraz 
radny Rady Powiatu Grójeckiego 
Krzysztof Fiks. Dodatkowo w tej 
sprawie została przeprowadzona 
rozmowa telefoniczna ze Starostą 
Radomskim Waldemarem Trel-
ką. Starostowie trzech powiatów, 
przez tereny których przebiega li-
nia komunikacyjna, jednogłośnie 

wyrazili chęć utworzenia nowego 
połączenia autobusowego.

Obecnie przygotowywane bę-
dzie stosowne porozumienie po-
między samorządami, które jest 
niezbędne do złożenia wniosku o 

Wspólnie dla rozwoju!

dofinasowanie w ramach Fundu-
szu rozwoju przewozów autobu-
sowych o charakterze użyteczno-
ści publicznej. Planowany termin 
uruchomienia linii autobusowej, 
to 1 września 2021 roku.

PARTNERSKA WIZYTA ZARZĄDU LIDL POLSKA
W GRUPIE PRODUCENTÓW RAJPOL

11 maja Grupę Producentów 
Owoców Rajpol zaszczycili swo-
ją wizytą przedstawiciele jednej z 
najprężniej rozwijających się sieci 
sklepów w kraju –Lidl Polska.

W spotkaniu z reprezentanta-
mi Grupy Producentów Owoców 
Rajpol uczestniczyli: Prezes Za-
rządu Lidl Polska –Włodzimierz 
Wlaźlak, Członek Zarządu -Piotr 
Rogowski, Adam Dziuba –kierow-
nik zakupów ds. warzyw, owoców i 
kwiatów w Lidl Polska oraz Alek-
sandra Robaszkiewicz -Corporate 
Communications Head of Corpo-
rate Communications and CSR w 
Lidl Polska.

Na wstępie Prezes Grupy Raj-
pol -Hubert Woźniak przybliżył 
gościom dzieje firmy, po czym 
przedstawiono strategię rozwoju 
na najbliższe lata i plany związa-
ne z kierunkami produkcji zrze-
szonych sadowników, co spotkało 
się z zainteresowaniem ze strony 
przedstawicieli Lidla.

W ramach spotkania zaprezen-
towano obiekt przechowalniczo-
-sortowniczy w Bielanach. Wska-
zano nowoczesną infrastrukturę, 
wykorzystywaną do przygotowy-
wania owoców do sprzedaży.

Po dyskusjach i zwiedzaniu fir-
my, dla lepszego poznania drogi 
owoców „od pola do stołu” wybra-
no się do pobliskiego, malowni-
czo położonego sadu wiśniowego, 
który w okresie kwitnienia i przy 
pięknej pogodzie wyjątkowo za-
chęcał gości do dalszych rozmów.

Spotkanie opierało się na wy-
mianie doświadczeń i wizji, ko-
rzystnych zarówno dla producen-

tów owoców jak i klientów sieci 
Lidl. Prezes Zarządu Lidl Polska 
zwrócił uwagę na podobieństwa 
przyświecających im prioryte-
tów jak np. spełnianie oczekiwań 
klientów.

Licząc na dalszą owocną 
współpracę z Lidl Polska zaprasza-
my ponownie w okresie zbiorów, 
który dla owoców miękkich za-
cznie się już niebawem.       

źródło: rajpol.com.pl
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TELEFON: 502 84 66 44

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 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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Kącik malucha

Przejdź przez labirynt
Podpisz swoją pracę

..............................................................................

SolidnyDruk

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

- PROJEKT - SKŁAD - DRUK.

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



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


