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WIELOMILIONOWE WSPARCIE 
DLA NOWOMIEJSKIEGO SZPITALA

Dzień Dziecka z Ferrero
Z okazji Dnia Dziecka w 

ramach programu realizo-
wanego przez Grupę Ferre-
ro wszystkie dzieci ze szkół 
Gminy Belsk Duży otrzyma-
ły zestawy upominkowe, w 
których znalazły się koszul-
ki, komin, torba i słodkości.

Na spotkaniach z przed-
stawicielami szkolnej spo-
łeczności w Lewiczynie 
prezenty przekazywał Wójt 
Władysław Piątkowski, 
kierownik GOSiR Marek 
Szewczyk wraz z dyrektor 
Justyną Błońską.

Podczas spotkania z re-
prezentantami Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Belsku Du-

żym prezenty dzieciom i młodzieży 
przekazał osobiście przedstawiciel 
Grupy Ferrero Michał Kulpiński. Tu 
uczniowie specjalnie dla zaproszo-
nych gości przygotowali ciekawy i 
różnorodny program artystyczny. 

„Kinder Joy of moving” to pro-
gram Grupy Ferrero z zakresu spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu...

Czytaj str. 4
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Szpital w Nowym Mieście nad 
Pilicą uczestniczy w projekcie 
„Zakup niezbędnego sprzętu oraz 
adaptacja pomieszczeń w związku 
z pojawieniem się koronawirusa 
SARS-CoV-2 na terenie wojewódz-
twa mazowieckiego” realizowanego 
w ramach RPO WM 2014-2020”.  Li-
derem projektu jest  Samorząd Wo-
jewództwa Mazowieckiego. SPZOZ 
w Nowym Mieście nad Pilicą jest  
partnerem w tym projekcie.

WIELOMILIONOWE WSPARCIE DLA NOWOMIEJSKIEGO SZPITALA

Projekt jest w znacznej części 
finansowany ze środków unijnych 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Ma-
zowieckiego na lata 2014-2020. 

W ostatnim czasie (od stycznia 
2021 do czerwca 2021) otrzymali-
śmy następujący sprzęt oraz środki 
ochrony indywidualnej:

Kombinezony ochronne 
MMK-34 w różnych rozmiarach – 

600 sztuk
Rękawice nitrylowe 
- 90 000 sztuk
Fartuchy chirurgiczne w róż-

nych rozmiarach – 1670 sztuk
Maski FFP2 i KN95 
– 2000 sztuk
Pulsoksymetry – 40 sztuk
Pompy infuzyjne – 5 sztuk
Aparaty do wysokoprzepływo-

wej terapii tlenowej – 10 sztuk

W najbliższym czasie 
otrzymamy:
Rękawiczki – 80 000 sztuk
Maski FFP3 – 600 sztuk
Defibrylatory dwufazowe 
– 2 sztuki

W ramach projektu w najbliż-
szym czasie przekazany zostanie 
nam Ambulans typu C. Otrzyma-
my również Tomograf kompute-
rowy, oprócz samego urządzenia 
sfinansowane zostaną prace ada-
ptacyjne. 

Decyzją Zarządu i Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego cał-
kowity budżet projektu w grudniu 

2020 r. został zwiększony do 360 
mln zł, z czego 314,9 mln zł to 
środki europejskie, blisko 30 mln 
to wkład własny Województwa 
Mazowieckiego a 15,2 mln zł po-
chodzi z budżetu państwa. 

#funduszeUE #Fundu-
szeEuropejskie #Fundusze-
dlaMazowsza #UEpomaga 
#covid19. 

SPZOZ 
Nowe Miasto nad Pilicą

Podziękowania 
SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą składa 

serdeczne podziękowania dla firmy 
Cechini - Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą 

w: 33-370 Muszyna, ul. Zazamcze 23, 
za przekazanie 10 palet wody mineralnej 

CECHINI MUSZYNA. 
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W 2011 roku został zbu-
dowany najdłuższy most 
drewniany w Polsce. Powi-
nien być on  atrakcją tury-
styczną naszej gminy, nie-
stety nie jest, bo powstał za 
mojej kadencji. Przez ostat-
nie lata obecna władza nie 
dbała o niego należycie. Jest 
on w „opłakanym stanie”.  
Brak konserwacji i impre-
gnacji drewna przyczynił się 
do  degradacji tej budowli. 
Belki poprzeczne oraz jezd-
nia zaczynają  być spróchnia-
łe. Widoczne są uszkodzenia 
nawierzchni.

W tym roku Rada Miej-
ska przyjęła uchwałę, w któ-

Co dalej z mostem w Gostomii?

rej  45 000 zł. zostało przeznaczone 
na remont tego mostu.

Szkoda, że tak późno i tak 
mało.

Barbara Gąsiorowska

Poszukujemy ogrodni-
ka, który chciałby zająć się 
ogrodem i zapleczem gospo-
darczym pod Warszawą w 
gminie Jasieniec.

Ważne jest wykształcenie 
kierunkowe (ogrodnicze, nie 
sadownicze!) oraz posiadanie 
własnego samochodu lub pra-
wa jazdy.

Doświadczenie i odbyte re-
alizacje w założeniach ogrodo-
wych będą atutem.

Oczekujemy zamiłowania 
do przyrody, zwierząt i pszczół.

Do obowiązków ogrodnika 
będzie należało dbanie o ogród 
warzywny oraz ogród kwia-
towy. W przypadku miłośnika 
pszczół, również o pszczoły.

Ogrodnik będzie mógł ko-
rzystać z pomocy dochodzą-

PRACA: Poszukujemy ogrodnika

cych pracowników.
Oferujemy zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę lub 
umowy zlecenie.

Zainteresowane osoby 
proszę o kontakt 

telefoniczny: 
605 457 030
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Z okazji Dnia Dziecka w ramach 
programu realizowanego przez Gru-
pę Ferrero wszystkie dzieci ze szkół 
Gminy Belsk Duży otrzymały zestawy 
upominkowe, w których znalazły się 
koszulki, komin, torba i słodkości.

 
Na spotkaniach z przedstawicielami 
szkolnej społeczności w Lewiczynie 
prezenty przekazywał Wójt Włady-
sław Piątkowski, kierownik GOSiR 
Marek Szewczyk wraz z dyrektor Ju-
styną Błońską.

 
Podczas spotkania z reprezentanta-
mi Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Belsku Dużym 
prezenty dzieciom i młodzieży 
przekazał osobiście przedstawiciel 
Grupy Ferrero Michał Kulpiński. 
Tu uczniowie specjalnie dla zapro-
szonych gości przygotowali ciekawy 
i różnorodny program artystyczny. 

 
"Kinder Joy of moving" to program 
Grupy Ferrero z zakresu społecznej 
odpowiedzialności biznesu u pod-
staw którego leży przekonanie, iż 
ułatwiając dzieciom oraz młodzieży 
dostęp do aktywności fizycznej, in-
spirujemy je do dołączenia do kul-
tury ruchu, a tym samym wierzymy, 
iż w przyszłości staną się aktywnymi 
dorosłymi. Zestawy upominkowe 
trafią w czerwcu także do uczniów w 
Zaborowie i Łęczeszycach. 

 
Na uroczystości w hali GOSiR-u nie 
zabrakło także Przewodniczącego 
Rady Gminy Bogusława Sikorskie-
go, Przewodniczącej Komisji Oświa-
ty Ewy Łubińskiej, Sekretarz Gminy 
Renaty Ostatek, Skarbnika Gminy 
Hanny Grotek, dyrektora GZOPO 
Marii Walewskiej-Żółcik oraz dy-
rektorek PSP im. Jana Pawła II Te-
resy Bogdańskiej, Moniki Kapciak i 
Ewy Szewczyk.

 
Kierownik GOSiR Belsk Duży Ma-
rek Szewczyk dziękował Grupie Fer-
rero za zaangażowanie w promocję 
sportu w naszej Gminie, a w szcze-
gólności nieobecnej koordynatorce 
programu Magdalenie Szozda. 

 
Wójt Władysław Piątkowski po-
dziękował dzieciom i  młodzieży za 
wyjątkowy występ oraz złożył im w 
tym niepowtarzalnym dniu jakim 
jest Dzień Dziecka życzenia, aby jak 
najdłużej byli dziećmi i jak najdłużej 
cieszyli się radosnym dzieciństwem.

Urząd Gminy Belsk Duży
E. Tomasiak

Program artystyczny został przy-
gotowany przez Samorząd Uczniowski 
i jego opiekunów (p. Ilonę Szymańską, 
p. Katarzynę Jasińską, p. Łukasza Wi-
śnika).

Dzień Dziecka z Ferrero
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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.

 Zastosuj nowoczesny fungicyd do ochrony jabłoni i gruszy 
przed najważniejszymi chorobami grzybowymi

 Przekonaj się, jak bezpiecznie działa Xemium®

nawet w warunkach stresowych dla roślin

 Sprawdź elastyczność w zakresie mieszania i działania 
niezależnie od temperatury

 Korzystaj z niskiej dawki i wygodnego opakowania

BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl
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Policjanci zabezpieczyli 
papierosową kontrabandę wartą 

ponad 230 tysięcy złotych

Praca policjantów zajmu-
jących się przestępczością go-
spodarczą z Grójca doprowa-
dziła do zatrzymania 54-latka, 
który posiadał prawie 10 ty-
sięcy paczek papierosów bez 
polskich znaków akcyzy. Jak 
wyliczyli policjanci, gdyby po-
dejrzanemu udało się wpro-
wadzić papierosy na nielegal-
ny rynek, naraziłby on Skarb 
Państwa na straty rzędu po-
nad 230 tysięcy złotych.

Wtorek okazał się wyjątkowo 
pechowy dla jednego z mieszkań-
ców gminy Grójec, który miał w 
planach zarobić sporo gotówki – 
jedyny „szkopuł” polegał na tym, 
że chciał wzbogacić się w nielegal-
ny sposób.

Wczoraj 54-latek został zatrzy-
many przez grójeckich policjantów 
zajmujących się przestępczością 
gospodarczą, gdy w prowadzonym 
przez niego sklepie ujawniono 
nielegalne papierosy bez polskich 

zanków akcyzy, które ofero-
wał do sprzedaży. Kolejny 
nielegalny towar znaleziono 
podczas przeszukania w jego 
miejscu zamieszkania. Dzięki 
wnikliwej pracy operacyjnej 
łącznie zabezpieczono blisko 
10 tysięcy paczek papierosów 
bez polskich znaków akcyzy.

Jak wyliczyli policjanci, 
gdyby podejrzanemu udało 
się wprowadzić papierosy na 
nielegalny rynek, naraziłby 
on Skarb Państwa na straty 
rzędu ponad 230 tysięcy zło-
tych wynikających z uszczu-
plenia podatku akcyzowego i 
podatku VAT. Za popełnione 
przestępstwo karno-skar-
bowe mężczyźnie grozi wy-
soka grzywna. Stając przed 
wymiarem sprawiedliwości 
musi on także liczyć się z 
karą pozbawienia wolności 
do 3 lat.

nadkom. 
Agnieszka Wojcik
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W dniu 25.05.2021 r. w  
siedzibie Starostwa Powia-
towego w Grójcu odbyło się 
uroczyste posiedzenie człon-
ków Powiatowej Rady Rynku 
Pracy kadencji 2017-2021, 
oraz członków Powiatowej 
Rady Rynku Pracy kadencji 
2021-2025. W posiedzeniu 
uczestniczył Przewodniczą-
cy Rady Powiatu Grójeckie-
go – Pan Janusz Karbowiak 
oraz Starosta Powiatu Gró-
jeckiego Krzysztof Ambro-
ziak, który  złożył ustępują-
cej radzie podziękowania za 
owocną współpracę, cenne 
wskazówki i wsparcie w pro-
wadzeniu lokalnej polity-
ki rynku pracy. Powiatowa 
Rada Rynku pracy jest orga-
nem opiniodawczo-dorad-
czym. W jej skład wchodzą 
przedstawiciele organizacji 
pracodawców, organizacji 
związkowych i rolniczych, 
nauki o szczególnej wiedzy i 
autorytecie oraz samorządu. 
Działania rady mają na celu 

UROCZYSTE POSIEDZENIE CZŁONKÓW POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY
na celu zwiększenie roli partnerów 
społecznych w procesie zarządza-
nia środkami Funduszu Pracy, 
programowania i monitorowania 
lokalnej polityki rynku pracy.

W kolejnym punkcie spotkania 
Starosta wręczył akty powołania 
członkom rady na lata 2021-2025. 
Aktualny skład Rady przedstawia 
się następująco:

1. Jolanta Sitarek – reprezen-
tuje Radę Powiatu Grójeckiego

2. Grzegorz Górski - repre-
zentuje Radę Powiatu Grójeckie-
go

3. Grażyna Sowa – repre-
zentuje Zarząd Regionu Ziemia 
Radomska NSZZ „SOLIDAR-
NOŚĆ"

4. Leszek Przybytniak – re-
prezentuje Związek Sadowników 
RP – Oddział Grójec

5. Remigiusz Kępka – repre-
zentuje NSZZ Rolników Indywi-
dualnych „SOLIDARNOŚĆ"

6. Marta Cytryńska – repre-
zentuje Radę Gminy Jasieniec

7. Teresa Świątek – repre-

zentuje Powiatowy Związek Na-
uczycielstwa Polskiego w Grójcu 
OPZZ Województwa Mazowiec-
kiego

8. Sławomir Zieliński – repre-

zentuje Mazowiecką Izbę Rolni-
czą Parzniew

9. Teresa Knyzio – reprezen-
tuje Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

Powołana Rada Rynku Pra-

cy wybrała spośród członków na 
Przewodniczącego Rady Panią 
Martę Cytryńską, a na Wiceprze-
wodniczącego Pana Leszka Przy-
bytniaka.
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REPERTUAR KINA GOK 
11 - 13 CZERWCA 2021

Piątek, 11 Czerwca
16:00 Co w duszy gra
18:00 Babyteeth

Sobota, 12 Czerwca
14:00 Co w duszy gra
16:00 DKF: 
Nasze miejsce na Ziemi
18:00 Babyteeth

Niedziela, 13 Czerwca
15:00 Co w duszy gra
17:00 Babyteeth

CO W DUSZY GRA (Animacja)
W filmie śledzimy losy Joe Gard-

nera, który prowadzi zespół muzycz-
ny w gimnazjum. Jego prawdziwą 
pasją jest jednak jazz. Joe przeżywa 
kryzys, jaki jest udziałem wszystkich 
artystów. Coraz wyraźniej dostrzega, 
że marzenie jego życia, by być muzy-
kiem jazzowym, nie spełni się i dla-
tego zadaje sobie pytania "Po co tu 
jestem? Jaki jest cel mojego życia?".

 Ale nadchodzi moment, kie-
dy Joe stwierdza, że jego marzenie 
może być w zasięgu ręki. Przez jedno 
nieoczekiwane zdarzenie trafia do 
fantastycznego miejsca, gdzie zostaje 
zmuszony, by ponownie zastanowić 
się nad tym, co to znaczy mieć duszę. 
Tam spotyka, a ostatecznie również 
zaprzyjaźnia się z 22 – duszą, która 
uważa, że życie na Ziemi nie toczy 
się tak, jak powinno.

BABYTEETH (Dramat miłosny)
Poważnie chora nastolatka Milla 

zakochuje się w drobnym handla-
rzu narkotyków Mojżeszu. Ten fakt 
staje się najgorszym koszmarem jej 
rodziców. Nie tak wyobrażali sobie 
chłopaka córki. Okazuje się, że wraz 
z pierwszymi pocałunkami w Millę 
wstępuje nieznane dotąd pragnienie 
życia. Sprawy wymykają się spod 
kontroli, a tradycyjna moralność 
przestaje obowiązywać. Milla poka-
zuje rodzicom, Mojżeszowi i wszyst-
kim wokół jak żyć, kiedy nie masz 
nic do stracenia. Jak dobrze jest nie 

być martwym. Pełen humoru 
portret nastolatki, która uczy 
się przekraczać wszelkie grani-
ce w ekstremalny sposób.

DYSKUSYJNY KLUB FIL-
MOWY: NASZE MIEJSCE NA 
ZIEMI (Dokument)

Znakomity reżyser John 
Chester wraz z żoną Molly mu-
szą opuścić swoje małe miesz-
kanko w Los Angeles. Wszyst-
ko za sprawą ukochanego psa 
Todda, którego szczekanie 
drażni sąsiadów. Chesterowie 
traktują swoje wygnanie jako 
pretekst do realizacji marzenia 
o własnej farmie funkcjonują-
cej w zgodzie z prawami natu-
ry. 80 hektarów ziemi w upal-
nej Kalifornii staje się odtąd 
ich nowym domem. Z pomocą 
przyjaciół i zapaleńców z całe-
go świata, John i Molly realizu-
ją wyjątkowy projekt: 10 tysię-
cy drzew, ponad 200 rodzajów 
upraw i dziesiątki gatunków 
zwierząt żyjących w zgodzie ze 
sobą i swoją naturą, a wszystko 
to bez udziału szkodliwej che-
mii i bezdusznej technologii.

Z każdym kolejnym dniem 
Chesterowie uczą się czegoś 
nowego o świecie i sobie sa-
mych. Przeżywają małe porażki 
i wielkie zwycięstwa, a otacza-
jący ich ludzie i zwierzęta stają 
się źródłem inspiracji, radości, 
a czasem niezłych kłopotów.

Ich idealistyczna wizja nie-
zwykłej utopii powoli zaczyna 
nabierać realnych kształtów 
mimo niekończących się prze-
ciwności losu. A widoki takie 
jak przyjaźń między świnią 
Emmą i kogutem Greasym, 
psia troska o owcze stado czy 
gęsi pomagające ratować upra-
wy przed inwazją ślimaków 
uświadamiają jak wielka moc i 
piękno kryje się w otaczającej 
nas naturze, której przecież je-
steśmy częścią.

OBOSTRZENIA:
a) na terenie Kina należy 

zasłaniać 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, ro-

dzice z dziećmi), 40 zł
Karta Dużej Rodzinny, Ho-

norowi Dawcy Krwi, 13 zł

W środę, 2 czerwca br. 
mieliśmy przyjemność spędzić 
wspólnie miły czas na terenie 
Pałacu Mała Wieś z okazji Dnia 
Dziecka. Nasi zawodnicy otrzy-
mali prezenty oraz rozegrali mecz 
z rodzicami. Po zaciętym meczu 
udaliśmy się na grilla. Jeszcze raz 
składamy wszystkim Dzieciom 
życzenia samych sukcesów oraz 
uśmiechu każdego dnia!

Zapraszamy do Akademii 
Sportu GALAKTIKOS, rocznik 
2010, 2011, 2012, 2013 i młodsi, 
zapisy: tel. 504 198 135

Dzień Dziecka

Podaruj dziecku Prezent życia!
Czy pamiętasz swój najukochańszy 

prezent z dzieciństwa? Pluszowy miś, lal-
ka czy klocki, które do tej pory budzą miłe 
wspomnienia? Dziś, w tym szczególnym 
dniu, możesz podarować dziecku prezent, 
który nie tylko zapamięta na wiele lat, ale 
który może uratować mu życie.

Dzień Dziecka to szczególny dzień w 
życiu najmłodszych. Wielu rodziców za-
stanawia się, jak umilić tę okazję swoim 
pociechom. Wyprawa na lody, wspólna 
zabawa czy drobny upominek to naj-
częstsze pomysły rodziców. A gdyby tego 
dnia obdarować nie tylko swoje dzieci, 
ale też te, które nawet nie wiedzą, że jest 
ich święto? Możesz zostać ich bohaterem 
i podarować prezent, który zapamiętają 
do końca życia. Taką możliwość daje ak-
cja UNICEF Polska „Prezenty bez Pudła”.

Na stronie prezentybezpudla.pl 
znajduje się lista najbardziej potrzeb-
nych produktów humanitarnych, które 
UNICEF dostarcza dzieciom na całym 
świecie. Produkty te realnie ratują zdro-
wie dzieci oraz poprawiają warunki ich 
życia. Każdy może wybrać z listy kon-
kretny produkt-prezent, który chce po-
darować, a następnie przekazać organi-
zacji darowiznę na zakup tego produktu. 
UNICEF w imieniu darczyńcy, niczym 
najlepsza firma kurierska na świecie, do-
starczy produkt najbardziej potrzebują-
cemu dziecku, nawet w najodleglejszym 
zakątku globu.

Produkty-prezenty są bardzo zróż-
nicowane, a każdy z pewnością znajdzie 
coś dla siebie. Można wybrać spośród 
kilku kategorii produktów: od moski-
tiery, przez apteczkę pierwszej pomocy, 
po plecaki szkolne czy piłki nożne. Każ-
dy z tych prezentów sprawia dzieciom 
ogromną radość. Mamy pewność, że 
dziecko zapamięta ten prezent na wiele 
lat. Niejednokrotnie będzie to jedyny 
prezent, jaki otrzymały w swoim życiu.

„Prezenty bez Pudła” 
najlepiej prezentują się w 
użyciu

Produkty dostępne w 
ofercie „Prezentów bez Pu-
dła” być może nie wyglą-
dają spektakularnie. Swoją 
wartość zyskują w rękach 
dzieci i ich rodzin, którym 
pomagają przetrwać najcięż-
sze chwile. Dzieci ze szkoły 
w Niamey w Nigrze otrzy-
mały właśnie nowe plecaki 
szkolne od UNICEF. Dla 
wielu z nich to pierwszy tor-
nister w życiu! Rodziców nie 
stać na zapewnienie swoim 
dzieciom podstawowych 
materiałów edukacyjnych, 
dlatego mogą liczyć jedynie 
na pomoc od darczyńców UNICEF. Dwa 
plecaki szkolne to koszt niecałych 30 zł.

Wśród „Prezentów bez Pudła” są też 
produkty, które chronią zdrowie i życie 
dzieci. Jednym z takich produktów jest 
moskitiera. Na całym świecie co pięć 
minut jedno dziecko umiera na skutek 
malarii! Możemy ocalić ich życie po-
darowując moskitierę dzieciom takim 
jak 2-letnia Marie z Wybrzeża Kości 
Słoniowej. Dziewczynka przyszła wraz 
ze swoim tatą do punktu odbioru mo-
skitier, które UNICEF dostarczył dzięki 
wsparciu darczyńców. Dwie moskitiery 
to koszt 20 zł.

UNICEF nie zapomina także o spo-
rcie i zabawie. W wielu regionach świa-
ta, szczególnie w miejscach ogarniętych 
przez konflikty, dzieci potrzebują choć 
namiastki normalności. Piłki czy ska-
kanki dystrybuowane przez organizację, 
pozwalają dzieciom na przeżycie chwil 
beztroskiego dzieciństwa. Taki prezent 
to niejednokrotnie jedyna zabawka naj-
młodszych. Piłka do koszykówki to koszt 

niecałych 30 zł.
W dniu, w którym wszyscy myśli-

my o dzieciach i składamy im życzenia, 
zastanówmy się nad losem najbardziej 
potrzebujących najmłodszych. Być może 
przez podarowanie „Prezentu bez Pudła” 
staniemy się ich cichymi bohaterami, a 
każdy dzień będą przeżywać jak Dzień 
Dziecka. Wejdź na prezentybezpudla.pl 
i odmień życie dziecka!

O UNICEF
UNICEF to organizacja humani-

tarna i rozwojowa od 75 lat działająca 
na rzecz dzieci. Od ratujących życie 
szczepień, przez budowę szkół, po na-
tychmiastową pomoc w sytuacji klęski 
humanitarnej - UNICEF robi wszystko, 
aby dzieciom żyło się lepiej. Pracuje w 
małych wioskach i z rządami państw, bo 
uważa, że każde dziecko, niezależnie od 
miejsca urodzenia, koloru skóry czy re-
ligii, ma prawo do zdrowego i bezpiecz-
nego dzieciństwa. Więcej informacji na 
stronie unicef.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/ 



Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl

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/

Pokoloruj obrazek
Podpisz swoją pracę

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