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Na skwerze przed Urzędem 
Gminy Belsk Duży miała miejsce 
inauguracja projektu "Miniqu-
esting w Belsku Dużym" objęta ho-
norowym patronatem wójta gminy 
Władysława Piątkowskiego.

Autorów gry terenowej, której 
celem jest poznanie historii zabyt-
ków znajdujących się na terenie 
naszej gminy przedstawiła dyrek-
tor Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Belsku Dużym 
Teresa Bogdańska. Są nimi grupa 
uczniów klasy VIIIa: Bartłomiej 
Potrzebowski, Agata Sibilska, 
Natalia Krzyżanowska, Szymon 

„Miniquesting w Belsku Dużym”

Stańczyk i Agata Jarocewicz oraz 
nauczycieli: Beaty Jarząb, Ilony 
Szymańskiej i Katarzyny Jasińskiej. 

To oni wspólnie z wójtem Wła-
dysławem Piątkowskim dokonali 
symbolicznego rozpoczęcia pro-
jektu poprzez wypuszczenie w nie-
bo żółtych i czerwonych balonów 
w kolorach belskiego herbu. 

Questing to gra, której głów-
nym celem  jest  zwrócenie uwagi 
na wyjątkowe elementy i historie 
związane z lokalnym dziedzic-
twem. Ważne  jest  odkrycie nie-
zwykłego w miejscach, które zna-
my na co dzień. Pierwszy quest 
jest związany z Pałacem Mała Wieś 

drugi z kościołem pod wezwaniem 
Świętej Trójcy w Belsku Dużym. I 
tu właśnie we współpracy z pro-
boszczem ks. Jarosławem Siuch-
tą odbyło się poszukiwanie fraz 
i haseł w grze. Autorzy zaprosili 
w tym dniu młodzież z klas VI z 

belskiej podstawówki i przedsta-
wicieli wszystkich szkół gminnych. 
Obecni byli także przewodniczą-
ca komisji edukacji rady gminy 
Ewa Łubińska i dyrektor GZOPO 
Maria Walewska – Żółcik a także 
emerytowani nauczyciele. Jesie-

nią odbędzie się też konkurs 
międzyszkolny na kolejny 
quest z nagrodami ufundo-
wanymi przez Wójta Gminy 
Belsk Duży. 

Urząd Gminy Belsk Duży
E. Tomasiak 



Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl

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

W związku z realizacją 
zadań wyznaczonych przez 
Rząd, Wojewoda Mazowiecki 
udostępnił bezpłatnie mają-
tek Skarbu Państwa w celu 
przeciwdziałania zagrożeniu 
epidemiologicznemu spo-
wodowanego rozprzestrze-
nianiem się koronawirusa 
SARS-CoV-2 do czasu obowią-
zywania stanu epidemii – dla 
Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Nowym Mieście nad Pilicą.

Sprzęt przekazany przez 
Mazowiecki Urząd Woje-
wódzki w Warszawie to:

1. Przepływomierz 
do tlenu, 20 szt., 
2. Pulsoksymetr 
napalcowy, 8 szt.,
3. Kardiomonitor 
C80, 5 szt.,
4. Kardiomonitor 

Pomoc Wojewody Mazowieckiego dla szpitala 
w Nowym Mieście nad Pilicą związana 

z przeciwdziałaniem zagrożeniu epidemiologicznemu

X3, 2 szt. ,
5. Kardiomonitor 
mobilny CO2 P450GE, 
3 szt.,
6. Pompa strzykawkowa
P500, 10 szt., 
7. Dozowniki 
rotametryczne, 67 szt.,
8. Zestaw do terapii 
wysokoprzepływowej
AIRVO 2Set, 20 szt.,
9. Przepływomierz 
tlenu 70l/min, 10 szt.,
10. Rura i komora 
AirSpiral, 100 szt.,
11. Kaniula donosowa 
rozmiar M, 70 szt.,
12. Kaniula donosowa 
rozmiar L, 20 szt.,

13. Reduktor do butli- 2 szt.,
14. COVID-USG Affinity 
30 – 1 szt.,
15. Covid- Aparat do sztuczne-

go oddychania (Resuscytator jed-
norazowego użytku AMBU SPUR 
II)

Pragniemy złożyć serdeczne 
podziękowania Wojewodzie Ma-
zowieckiemu za okazaną pomoc 
i tak niezbędne wsparcie dla na-
szego szpitala w celu przeciw-
działaniu oraz leczeniu pacjen-
tów z objawami COVID i innymi 
schorzeniami.

SP ZOZ Nowe Miasto 
nad Pilicą

Spółka z o. o. CECHINI 
przekazała SP ZOZ Nowe 
Miasto nad Pilicą 6 500 litrów 
wody mineralnej Muszyna. 
Serdecznie dziękujemy wła-
ścicielowi firmy: Panu Cechi-
ni oraz Panu Senatorowi RP 
Stanisławowi Karczewskiemu 
za pomoc w zorganizowaniu 

Bezinteresowny gest solidarności i wsparcia 
dla SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą

tak cennego w okresie letnim na-
poju.

Pragniemy podziękować rów-
nież firmie Provident, z którą zo-
stała podpisana umowa dotycząca 
przekazania dla szpitala w Nowym 
Mieście kwoty 10  000 zł na cele 
zapisane w budżecie i związane z 
trudną sytuacją pocovidową. 

Dziękujemy wszystkim, którzy 
dostrzegają potrzeby szpitala zwią-
zane ze skutkami ubocznymi pan-
demii. Szpitale potrzebują wspar-
cia, a każdy gest będący odbiciem 
bezinteresownej pomocy jest dla 
nas dużym wsparciem.

SP ZOZ 
Nowe Miasto nad Pilicą

STAROSTA GRÓJECKI                                        Grójec, 14 czerwca 2021 r. 
ul. Józefa Piłsudskiego 59
        05-600 Grójec

BiA.6740.94.2021.PD

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szcze-
gólnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.).) oraz art. 49 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamia się, że:

STAROSTA GRÓJECKI

w  dniu 14 czerwca 2021 r. wydał decyzję nr 592/2021 o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka ulicy 
o numerach planistycznych 10 KDL na odcinku od km 0+000,00 do km 
0+226,03 wraz z 36 KDW na odcinku od km 0+000,00 do km 0+112,37 
(część ul. Reymonta) od ul. Słowackiego do ulicy o numerze planistycz-
nym 32KDD w Grójcu.

Pod realizację wyżej wymienionej inwestycji przeznaczone są działki 
o nr ewid.:  

Działki inwestora w pasie drogowym: 872/22, 873/6, 875/4, 3615/25 
(powstała w wyniku podziału działki o nr ewid. 3615/8) poł. w obrębie 
ewidencyjnym 0001 Grójec, w jednostce ewidencyjnej 140605_4 Grójec.

Działki przechodzące pod pas drogowy wyma-
gające wykupu: 875/7 (powstała z podziału działki 
o nr ewid. 875/5) poł. w obrębie ewidencyjnym 0001 Grójec, w jednostce 
ewidencyjnej 140605_4 Grójec.

W związku z powyższym strony postępowania, tj. właściciele nierucho-
mości, których działki przewidziane są pod inwestycję budowy drogi oraz 
właściciele nieruchomości sąsiednich, mogą zapoznać się z dokumenta-
cją wyżej opisanej inwestycji i składać ewentualne wnioski  i zastrzeżenia  
w Starostwie Powiatowym w Wydziale Budownictwa i Architektury 
mieszczącym się przy ul. Józefa Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec, pokój 
nr 25,  tel. (48) 665-11-61, godz. 8.00-15.00, w terminie 14 dni od dnia 
publikacji niniejszego „Obwieszczenia”. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. 
zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie 
uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego 
ogłoszenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazo-
wieckiego za pośrednictwem Starosty Grójeckiego w terminie czterna-
stu dni od dnia opublikowania obwieszczenia o jej wydaniu (odwołania 
składa się w Starostwie Powiatowym w Grójcu  - 05-600 Grójec, ul. Józefa 
Piłsudskiego 59).

Z up. Starosty Grójeckiego
/-/ Ewa Kapis-Pyza

Naczelnik Wydziału
Budownictwa i Architektury
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W roku szkolnym 2020/2021 
odbył się szkolny konkurs z ję-
zyka angielskiego pt. Happy bir-
thday dla sześciolatków na naj-
ładniejszą kartkę urodzinową. 
Kartki zostały wykonane samo-
dzielnie przez uczniów zerówki 
szkolnej i oddziału sześciolatków 
podczas zajęć w szkole.

Jury w składzie: Anna Kazi-
mierska i Justyna Banasiewicz oce-
niło prace pod względem estetyki i 
pomysłowości.

Wyniki konkursu:
I miejsce: Dominika Kozmana 

z oddziału sześciolatków
II miejsce: Tadevush Liakho-

vich z zerówki szkolnej
III miejsce: Natalia Mantorska 

z oddziału sześciolatków
Wyróżnienia: Natalia Kowal-

ska-Tokarska z oddziału sześcio-
latków i Lena Górska z zerówki 
szkolnej

Wszystkim uczestnikom kon-
kursu dziękuję i gratuluję.

Justyna Banasiewicz

Uzdolnione sześciolatki z PSP nr 2 w Grójcu

Zabezpieczone narkotyki, 
zatrzymane trzy osoby

Trzy osoby zatrzymane, zabezpieczonych prawie 30 gra-
mów amfetaminy, to efekt działań kryminalnych z Grójca. 
Kobieta najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie, wobec 
mężczyzn zastosowano dozór policyjny.

Kryminalni z Grójca realizując działania operacyj-
no-rozpoznawcze ukierunkowane na przestepcość nar-
kotykową, ustalili osoby mogące być zamieszane w ten 
nielegalny proceder. W czwartkowy wieczór zatrzymali 
22-letnią mieszkankę gminy Mogielnica. Podczas prze-
szukania jej miejsca zamieszkania ujawniono amfetaminę.

Następnie operacyjni ustalili dwóch mężczyzn, którym 
zatrzymana kobieta sprzedawała środki przychotropowe. 
Policjanci w trakcie czynności do tej sprawy zatrzymali 35 
i 45-latka, za posiadanie amfataminy.

Wobec mężczyzn decyzją Prokuratora zastosowano 
dozór policyjny, po przedstawieniu zarzutów posiadania 
narkotyków. Wiąże się z tym odpowiedzialność karna do 
trzech lat pozbawienia wolności. Natomiast 22-latka usły-
szała trzy zarzuty, posiadania znaczej ilości amfataminy 
oraz udzialania substancji psychotropowych. W niedzilę 
sąd zadecydował, że kobieta najbliższe trzy miesiące spę-
dzi w areszcie. Grozi jej do 10 lat więzienia.

nadkom. Agnieszka Wojcik
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Ania Matracka z Załusk od 
dziecka kocha psy i postanowi-
ła swą miłość do nich zamienić 
w pasję. Już w wieku 4 lat zaczęła 
zbierać figurki i maskotki czworo-
nogich przyjaciół a pierwszym eg-
zemplarzem była maleńka figurka 
cocker spaniela znaleziona w jajku 
z niespodzianką, potem pojawiały 
się kolejne i tak do tej pory. W jej 
kolekcji są takie przedmioty jak: 
figurki, maskotki, kubki, talerzyki 
ozdobne, ubrania, kapcie, brelocz-
ki, skarbonki, biżuteria, zegarki, 
magnesy, obrazki i pocztówki, 
puzzle i wiele innych przedmiotów 
codziennego użytku. 

W 2014 roku postanowiła, że 
pokaże światu jak dużą kolekcję 
udało się jej zgromadzić i zgło-
siła swoją chęć bicia Światowego 
Rekordu Guinnessa. Dokładnie 
6 lipca 2014 roku podczas Pikni-
ku w Błędowie ustanowiła swój 
pierwszy rekord i została wpisana 
do Księgi Światowych Rekordów 
Guinnessa liczbą 1401 sztuk w 
kategorii: „Największa kolekcja 
przedmiotów związanych z psami” 
a kolekcja wciąż się powiększała. 
Rekordem cieszyła się aż do 2019 
roku, kiedy to został pobity przez 
inną miłośniczkę psów mieszkają-
cą w Dubaju ilością 1496 sztuk.

W lipcu 2020 roku Pani Ania 
zapisała się na kartach historii po 
raz drugi i sięgnęła po najwyższy 
laur jakim jest kolejny wpis do 
Księgi Rekordów, tym razem no-
kautując poprzedniczkę niebanal-
ną liczbą 3799 sztuk dnia 24 lipca 
2020 roku. 

Próba bicia rekordu odbyła się 
w domu Pani Anny ze względu na 

Czerwcowy poniedziałek 
zapadnie w pamięci uczniów 
Publicznej Szkoły Podsta-
wowej im. Stanisława Fiedo-
rowicza w Lipiu na bardzo 
długo. 14 czerwca 2021 r.  
w placówce odbył się Dzień 
Sportu pod hasłem „Ze spor-
tem na TY”. To ciekawe wy-
darzenie zbiegło się w czasie z 
pierwszym meczem Polaków 
na Euro 2020. Nauczyciele i 
uczniowie chcieli wesprzeć 
naszych piłkarzy, dlatego 
ubrali się w barwy narodowe. 

Wydarzenie otworzyli: 
Dyrektor Szkoły Janina Ba-
chowicz, sekretarz Gminy 
Błędów Jacek Adamski oraz 
trener siatkówki Andrzej 
Stępniak.

Dzień Sportu przepro-
wadziła drużyna siatkarska, 
która na co dzień gra profe-
sjonalnie w IV lidzie. Nad 
przebiegiem całego wyda-
rzenia czuwał trener Andrzej 
Stępniak. Razem ze swoimi 
zawodnikami zorganizował 
dla uczniów wiele ciekawych 
konkursów, poprzedzonych 
tańcem i wspólną rozgrzew-
ką.

Dzieci świetnie się bawiły. 
Radość ze wspólnie spędza-
nego czasu przeplatała się ze 
sportową rywalizacją, którą 
było czuć na każdym kroku. 
Wszyscy mogli się zaanga-
żować w konkurencje spraw-
nościowe i pokazać swoje 
mocne strony. Siatkarze i 
ratownik medyczny czuwali 
nad prawidłowym wykony-

Ania pobiła Rekord 
Guinnessa po raz drugi!

pandemię Covid 19, gdyż tylko 
na to pozwalały wytyczne komisji 
Guinnessa. Oficjalnymi świadka-
mi, którzy potwierdzili autentycz-
ność kolekcji oraz wynik liczenia 
byli w tym dniu: Pan Wójt Gminy 
Błędów Mirosław Jakubczak, Pan 
Sekretarz Gminy Jacek Adamski 
oraz Dyrektor Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Błędowie Pani Re-
nata Śmiechowska. Jednak dopiero 
17 maja 2021 Komisja Guinness 
World Records z Wielkiej Brytanii 
po weryfikacji przesłanych dowo-
dów dokonała oficjalnego wpisu 
do Księgi. Proces ten był wydłużo-
ny z powodu pandemii.

Pani Anna chce w ten sposób 
pokazać dzieciom, młodzieży i 
rówieśnikom, że w życiu zawsze 
może być miejsce na pasję nieza-
leżnie od wieku i stara się prze-
kazywać tą pozytywną energię 
dzieciom z PSP w Błędowie gdzie 
obecnie pracuje i jest nauczycie-
lem.

GMINA
BŁĘDÓWDzień Sportu w PSP w Lipiu

waniem ćwiczeń. Po intensywnym 
treningu każdy uczeń wie, jak wy-
gląda prawidłowa postawa siatkar-
ska i jak należy odbijać piłkę spo-
sobem górnym oraz dolnym. 

Atrakcją wydarzenia były nie-
codzienne i pomysłowe ćwiczenia, 
pozwalające spojrzeć na sport z 
nowej perspektywy. Dzieci zagrały 
m.in. w sportowe „kółko i krzy-
żyk”. To pokazuje, że organizatorzy 
zadbali o to, aby połączyć rozwój 
umysłowy i fizyczny. 

Jak po każdym wydarzeniu 
sportowym, tak samo i w tym 
przypadku – po rywalizacji przy-
szedł czas na wręczenie nagród. 
Zwycięzcy w poszczególnych 
konkurencjach otrzymali piłki 
ufundowane przez Wójta Gminy 
Błędów oraz sok od sponsora tytu-
larnego klubu. Dodatkowo każdy 
uczeń dostał upominek w nagrodę 
za swoje zaangażowanie – okulary 
przeciwsłoneczne. 

Następnie przyszedł czas 
na pojedynek: siatkarze kontra 
uczniowie. Było to bardzo cenne 
doświadczenie dla młodych spor-
towców, którzy w przyszłości rów-
nież chcieliby grać na parkietach 
ligowych.

Sportowa rywalizacja była 
okazją do zbiórki funduszy na 
cel charytatywny. Samorząd 
Uczniowski jak zwykle  stanął na wyso-
kości zadania. Przygotował pyszne  
biało-czerwone galaretki oraz le-
moniadę. Cały dochód ze sprzeda-
ży produktów zostanie przekazany 
na leczenie chorej dziewczynki z 
Białej Rawskiej.

Zakończeniem wydarzenia był 
mecz pokazowy zaprezentowany 
przez gości oraz wspólne piecze-
nie kiełbasek ufundowanych przez 
Urząd Gminy w Błędowie. 

                                                     
Anna Stępniak – PSP w Lipiu
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W środę, 16.06 w ZSS im. ks. 
J. Twardowskiego w Grójcu odbył 
się turniej piłkarzyków stołowych 
"Szkolne EURO 2021", organi-
zowany przez Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób z  Niepełnosprawno-
ściami "NIEPOKONANI". Uczest-
niczyły w nim osoby z  niepełno-
sprawnością intelektualną z terenu 
Powiatu Grójeckiego. Gościliśmy 
uczniów ze SOSW z Jurek i ze 
SOSW z Nowego Miasta. Zawod-
nicy poza piłkarzykami rywalizo-
wali też w konkurencjach takich 
jak piłkarskie kręgle, podbijanie 
piłki czy tor przeszkód. Zawody 
zostały dofinansowane ze środków 
z konkursu ofert organizowanego 
przez Powiat Grójecki. Wydarze-
nie zostało objęte patronatem Sta-
rosty Grójeckiego pana Krzysztofa 
Ambroziaka, a podczas wręczania 
medali i nagród obecna była pani 
Jolanta Sitarek Wicestarosta Gró-
jecki.

Zawody przebiegały w atmos-
ferze fair play i z pewnością przy-
bliżyły uczestnikom oraz kibicom 
sposób rozgrywania turnieju ta-
kiego jak Mistrzostwa Europy w 
Piłce Nożnej.

SZKOLNE EURO 2021 
w ZESPOLE SZKŁÓŁ SPECJALNYCH W GRÓJCU

Oprócz atrakcji sporto-
wych na uczestników czekały 
grillowane kiełbaski, pysz-
ne ciasta i owoce, popcorn i 
wata cukrowa częściowo za-
kupione z dotacji, a częścio-
wo przekazane przez spon-
sorów, którym ogromnie 
dziękujemy: sklep spożywczy 
Leviatan, Zakład Piekar-
sko-Ciastkarstki Dojutrek, 
Piekarnię Kazana oraz Cu-
kiernię Klepacz. Organizację 
wydarzenia wspierał WO-
LONTARIAT UCZNIOW-
SKI z grójeckiego LO- ser-
deczne podziękowania.

Było sportowo, słodko i 
gorąco z powodu pogody i 
emocji! Takie właśnie, słod-
kie i gorące wspomnienia 
„Szkolnego EURO 2021” 
będą towarzyszyć jego 
uczestnikom podczas kibi-
cowania reprezentacji Polski 
w piłce nożnej nie tylko pod-
czas trwającego turnieju.

Info ZSS

szkolaspecjalna.grojec.pl
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Wójt Gminy Jasieniec z pełnym zaufaniem Rady Gminy
Radni Gminy Ja-

sieniec jednogłośnie 
udzielili wójt Marcie 
Cytryńskiej wotum za-
ufania oraz absoluto-
rium. 

Raz jeszcze dziękuję wszystkim Radnym i Sołtysom za owocną współ-
pracę i ich realne przyczynienie się do dokonującego się na naszych oczach, 
powszechnie zauważalnego przez licznych obserwatorów, szybkiego roz-
woju Gminy Jasieniec. Dziękuję też wszystkim osobom oraz podmiotom 
współpracującym z naszą gminą i jednocześnie aktywnie nas wspierającymi. 
Swoje wyrazy wdzięczności kieruje też wobec wszystkich pracowników 
Urzędu Gminy Jasieniec i innych jednostek organizacyjnych. To zaufanie 
jest także Ich wielką zasługą. Bo RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ. Razem 
tworzymy niezmiennie zgraną drużynę, potrafiącą, w merytoryczny spo-
sób, wypracowywać możliwie najlepsze rozwiązania dla Gminy Jasieniec. 
Dostarcza mi to na co dzień bezcennej energii i ogromnej satysfakcji z 
naszej pracy na rzecz Mieszkańców. 

Oba głosowania poprze-
dziła debata nad Rapor-
tem o stanie gminy, który 
jest podstawą do udzielenia 
Wójtowi wotum zaufania. 
Dokument ten przedsta-

wia zbiorczo główne sfery 
z zakresu działania gminy, 
a także szereg danych, sta-
tystyk, informacji i przy-
kładów związanych z funk-
cjonowaniem samorządu. 

Ponadto, po wysłuchaniu 
stanowiska Komisji Rewi-
zyjnej oraz odczytaniu opi-
nii Regionalnej Izby Obra-
chunkowej, radni - również 
jednogłośnie - udzielili wójt 

Marcie Cytryńskiej absolu-
torium za realizację budżetu 
gminy w 2020 roku.

SW 
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VI edycja Konkursu Dwa Oblicza Pułaskiego rozstrzygnięta!
15 czerwca na obiektach 

sportowych w Warce roze-
grany został II etap konkur-
su Dwa Oblicza Pułaskiego. 
Przypomnijmy, że konkurs 
skierowany jest do uczniów 
szkół średnich z terenu wo-
jewództwa mazowieckie-
go. Jego organizatorami są 
Muzeum im. Kazimierza 
Pułaskiego w Warce oraz 
Dowództwo ORP „Gen. K. 
Pułaski”. Konkurs ma na 
celu m.in. popularyzację 
postaci Kazimierza Puła-
skiego oraz Marynarki Wo-
jennej RP.

 Obecna edycja zosta-
ła ogłoszona już w 2019 r. Z 
uwagi na pandemię Covid-19 
jej przeprowadzenie rozcią-
gnęło się mocno w czasie. 
W lutym 2020 r. rozegrano I 
etap – test wiedzy historycz-
nej oraz marynistycznej. Na 
kolejne zmagania konkurso-
we w tej edycji musieliśmy 
czekać aż do chwili kiedy sy-
tuacja sanitarna w Polsce po-
zwoli na organizację zmagań 
sportowych, które stanowiły 
II etap. Najlepsi uczestnicy 
testu wiedzy stanęli do rywa-
lizacji biegowej na dystansie 
600 metrów na Kompleksie 
Lekkoatletycznym w Warce 
oraz pływackiej na odcin-
ku 50 metrów, która została 
przeprowadzona na warec-
kiej pływalni Olimpic.

Do konkurencji sporto-
wych przystąpiło kilkadzie-
siąt osób reprezentujących 13 
mazowieckich szkół średnich 
z: Warszawy, Ostrołęki, Wo-
łomina, Kozienic, Radomia, 
Pionek, Nowej Wsi k. Warki, 
Warki, Jasieńca, Grójca, Bia-
łobrzegów i Mińska Mazo-
wieckiego.

Zarówno biegi jak i pły-
wanie stało na wysokim po-
ziomie i dostarczyło wielu 
emocji. Zmagania były nie-
zwykle wyrównane. Końco-
we różnice punktowe były 
często niewielkie. Zdarzały 
się również miejsca ex aequo, 
w tym na czołowych loka-
tach. Zwyciężczynią II etapu 
konkursu została Magda Ko-
walska z I LO im. Gen. Józe-
fa Bema w Ostrołęce, tuż za 
nią uplasowali się ex aequo 
na 2 pozycji: Julia Goszczyń-
ska z LO im. Piotra Skargi w 
Grójcu i Mikołaj Bartkowski 
z XXXVII LO im. Jarosława 

Dąbrowskiego w Warszawie. Na 
trzecim stopniu podium znalazło 
się ex aequo aż trzech uczniów: 
Konrad Jóźwicki z LO im. Piotra 
Wysockiego w Warce, Jakub Le-
bioda reprezentujący V LO z Od-
działami Dwujęzycznymi im. R. 
Traugutta w Radomiu oraz Patryk 
Wekwejt z I LO im. Gen. Józefa 
Bema w Ostrołęce.

Z uwagi na pandemię Covid-19 
i związane z tym ograniczenia, III 
etap konkursowych zmagań (gry 
i zabawy marynarskie) został od-
wołany. Tym samym – decyzją Or-
ganizatorów - zwycięzcą VI edycji 
konkursu została osoba, która po 
zsumowaniu punktów z I i II etapu 
zgromadziła ich najwięcej. Oka-
zało się, że w tym wieloboju łą-
czącym wiedzę i sport największą 
ilość punktów zgromadziła dwój-
ka uczniów z Ostrołęki: Magda 
Kowalska oraz Patryk Wekwejt i to 
oni zostali zwycięzcami VI edycji 
konkursu Dwa Oblicza Pułaskie-
go. W tej sytuacji, o tym kto z tej 
dwójki otrzyma nagrodę główną i 
popłynie w rejs po Morzu Bałtyc-
kim jachtem szkoleniowym Mary-
narki Wojennej RP musiał zade-
cydować… rzut monetą! Nagroda 
główna jest bowiem tylko jedna. 
Los uśmiechnął się do Patryka 

Wekwejta i to on wyruszy w rejs 
po Bałtyku.

Pomimo niecodziennego spo-
sobu wyłonienia szczęśliwca, który 
popłynie z członkami Załogi ORP 
„Gen. K. Pułaski” przez Bałtyk, 
Organizatorzy, w obliczu zaist-
niałej sytuacji, nie ustaną w stara-
niach by również Magda Kowal-
ska popłynęła w rejs. Uczennica z 
Ostrołęki także na niego zasłużyła. 
Wierzymy, że starania Organizato-
rów będą zakończone sukcesem i 
ostatecznie w morskiej przygodzie 
weźmie udział dwóch zwycięzców 
konkursu.

W klasyfikacji końcowej VI 
edycji konkursu na drugim miej-
scu uplasował się ex aequo: Kon-
rad Jóźwicki z LO im. Piotra Wy-
sockiego w Warce oraz Mateusz 
Amanowicz reprezentujący Cen-
trum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Pionkach, zaś na 
trzecim stopniu konkursowego 
podium stanął Jakub Lebioda z V 
LO z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. R. Traugutta w Radomiu.

Ponadto najlepszych dziesięć 
osób w klasyfikacji generalnej 
konkursu zostanie nagrodzonych 
wycieczką do Trójmiasta, która 
najpewniej – o ile sytuacja epide-
miczna na to pozwoli – odbędzie 

się we wrześniu br. Kto wie, może 
wówczas będzie okazja by uczest-
nicy wyprawy nad morze wypły-
nęli na Bałtyk fregatą ORP „Gen. 
K. Pułaski”. Z pewnością byłoby to 
niesamowite przeżycie dla wszyst-
kich.

VI edycja konkursu Dwa Obli-
cza Pułaskiego należy zatem uznać 
za zakończoną! Stanęła pod zna-
kiem wyjątkowo zaciętej rywaliza-
cji! Pomimo, że historia konkursu 
liczy już kilkanaście lat to pierwsza 
tak wyrównana edycja. Organi-
zatorzy mają nadzieję, że odbędą 
się kolejne edycje konkursu, które 

również przyciągną uwagę wielu 
uczniów i szkół z terenu całego 
województwa mazowieckiego.

Organizatorzy kierują szcze-
gólne podziękowania za pomoc 
w organizacji konkursu do władz 
samorządowych Warki i Powiatu 
Grójeckiego, Centrum Sportu i 
Rekreacji w Warce oraz Pana Mar-
cina Banacha – sędziego głównego 
zawodów sportowych, bez którego 
pomocy i osób go wspierających 
nie byłoby możliwe przeprowadze-
nie II etapu konkursu. 

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

– rehabilitację, 
- wizyty umawiane na kon-

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

pokarmowej
-iniekcje dostawowe przeciw-

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

topedyczną, diabetologiczną, en-
dokrynologiczną, osteopatyczną. 

- profesjonalną i miłą obsługę
Wizytówką placówki nadal 

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

Gabinet Fizjoterapii Centrum Medyczne AXIS

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

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

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

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

Zapraszamy rodziców do zapisy-
wania swoich dzieci na bezpłatne ba-
dania. Telefon: 790210765. Zachęca-
my do polubienia i śledzenia naszego 
FB link https://www.facebook.com/
CentrumMedyczneAxis/ 
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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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