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Inwestycji ciąg dalszy w Błędowie

Czytaj str. 7

Starostwo Powiatowe
w Grójcu przebudowało drogę relacji Kępina
– Czachów o długości
1030 m. Inwestycja została zrealizowana na
odcinku od zjazdu z
drogi krajowej w Kępinie do Wólki Turowskiej (gm. Grójec). Koszt
przebudowy
wyniósł
273 090,82 zł, koszty pokryły wspólnie powiat
grójecki i gmina Grójec
w relacji 50% do 50%. W
zakres inwestycji wchodziło m.in. wykonanie
warstwy wyrównawczej,
wykonanie
warstwy
ścieralnej z mieszanki
mineralno-asfaltowej
oraz zabezpieczenie kra-

Na zdjęciu (od lewej): sołtys Kępiny Roman Katana, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Daniel Marcinkowski, mieszkaniec Roman Merski, sołtys
Wólki Turowskiej Agata Krajewska, Przewodniczący Rady Powiatu Janusz
Karbowiak

wędzi destruktem.
Inicjatorami
przebudowy
drogi byli Przewodniczący Rady

Zamieszkaj na cichym
i zielonym osiedlu.

www.osiedleprzyparku.pl
biuro@mpapartment.pl • 609 343 237 • 607 201 150

Powiatu Janusz Karbowiak oraz
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Daniel Marcinkowski.
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BURMISTRZ GRÓJCA BEZ WOTUM ZAUFANIA
Burmistrz Grójca Dariusz
Gwiazda drugi raz z rzędu
nie otrzymał wotum zaufania
od Radnych Rady Miejskiej
w Grójcu. Rajcy natomiast
udzielili Burmistrzowi absolutorium.

Policjanci wareckiego komisariatu zatrzymali 33-letniego mężczyznę,
podejrzanego o rozbój w Warce, bijąc
a następnie kradnąc m. in. telefon komórkowy i portfel. Podejrzany usłyszał
w tej sprawie zarzuty. Sąd w Grójcu zadecydował o zastosowaniu wobec niego
3-miesięcznego aresztu.
W nocy z piątku na sobotę policjanci z komisariatu w Warce podczas
patrolu w okolicy Pilicy zauważyli grupę mężczyzn. Rozpoznali wśród tych
osób mężczyznę, który był poszukiwany w związku z podejrzeniem rozboju w kwietniu 2021 roku. Na widok
mundurowych poszukiwany zaczął
uciekać. Policjanci natychmiast podjęli
pościg za mężczyzną.
Podczas policyjnych czynności
33-latek zachowywał się bardzo agresywnie. Stawiał czynny opór uniemożliwiając funkcjonariuszom wykonanie
czynności. Policjanci byli zmuszeni
użyć środków przymusu bezpośredniego. Dzięki działaniu policjantów,
mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany. Dodatkowo podczas przeszukania miejsca zamieszkania okazało się, że posiada narkotyki. Mężczyzna
został przewieziony do grójeckiej komendy, gdzie trafił do pomieszczenia
dla osób zatrzymanych.
Wynikiem
przeprowadzonych
ustaleń i zgromadzonego w sprawie
materiału dowodowego, zatrzymany

Zarówno rok temu jak i
podczas poniedziałkowej sesji Radni nie udzielili wotum
zaufania Burmistrzowi Gwieździe. Siedmiu radnych głosowało przeciw, pięciu wstrzymało się od głosu, pięciu radnych
było za wotum. Burmistrzowi
do uzyskania wotum potrzebnych było jedenaście głosów za.
W obecnej sytuacji możliwe
jest rozpisanie referendum o
odwołanie burmistrza Dariusza Gwiazdy, lecz żeby do tego
doszło Rada Miejska musiałaby
podjąć stosowną uchwałę w tej
sprawie. Gdyby doszło do referendum a w nim Burmistrz nie
zostałby odwołany, to rozwiązaniu ulegnie Rada.
RED.
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Podejrzany o rozbój naruszył nietykalność
policjantów i trafił do aresztu
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usłyszał 4 zarzuty popełnione w
tak zwanej recydywie: rozboju,
naruszenia nietykalności cielesnej policjantów, przystosowania urządzenia do rozdrabniania
do niedozwolonej konsumpcji
środków odurzających oraz posiadania marihuany.
Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i policji, i zastosował wobec podejrzanego
środek zapobiegawczy w postaci
tymczasowego aresztowania na
okres 3 miesięcy. Mężczyzna był
już karany za podobne przestępstwa. Za te zarzuty w warunkach
recydywy grozi kara do 18 lat
pozbawienia wolności.
W sprawie rozboju już w
kwietniu br., bezpośrednio po
zdarzeniu zatrzymano dwóch
mężczyzn w wieku 22 i 25 lat.
Mężczyźni od kwietnia są w
tymczasowym areszcie. Grozi
im kara do 12 lat pozbawienia
wolności.
Autor: nadkom.
Agnieszka Wójcik

Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl

Dotacje PROW 2014-2020
MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH

-INWESTYCJE W GOSPODARSTWACH ROLNYCH DO 400 000 ZŁ NETTO
-REFUNDACJE OD 50% DO 60%
-MAKSYMALNY ZWROT DO 200 000 ZŁ

Nowy nabór wniosków w terminie do:

19.08.2021

Chcesz wiedzieć więcej?

Zadzwoń: tel. 661-777-870 oraz 607-847-147
Piszemy Wnioski i Biznesplany o dotacje unijne z ARiMR.
doradca ds funduszy europejskich Michał Walczak,
Lewiczyn 5, 05-622 Belsk Duży
email: michal.walczak@gazeta.pl oraz biuro.dotacje@gazeta.pl

Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl

Zakończenie akcji „Daj pluszaka dla dzieciaka”
Zakończyła się wielka zbiórka pluszaków dla ofiar wypadków
zainicjowana przez pracowników
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Do akcji włączyły się społeczności szkolne z belskiej gminy,
osoby prywatne, Szkoła Specjalna
w Nowej Wsi oraz Niepubliczna
Szkoła Podstawowa w Kozietułach,
a także pracownicy firmy Ferrero
Polska. Maskotki można było zostawiać w specjalnym koszu znajdującym się w budynku Urzędu Gminy
Belsk Duży przez cały czerwiec.
Kierownik GOPS Urszula Kopycka przekazując paczki ratownikom
przybliżyła ideę akcji „Daj misiaka
dla dzieciaka”. Strażacy, policjanci
jak również pracownicy socjalni
będą mogli przekazać maskotkę
dziecku, które uczestniczyło w wypadku, było świadkiem lub ofiarą
przemocy domowej albo innego traumatycznego wydarzenia.

SPRZEDAM

Rok 2012, 2.0 diesel 126konny + chip 25 koni = 151
koni, rozrząd na łańcuchu, stan idealny. Cena 38 000 zł.

TEL. 796 164 825

Podarowane pluszaki stają się
najprawdziwszymi ratownikami,
w momencie przekazywania ich
najmłodszym ofiarom wypadków

otrzymują własne imię, łagodząc
stres i odwracając uwagę od bolesnej rzeczywistości, podkreślał
zastępca Komendanta KP PSP w
Grójcu st.kpt. Marcin Błoński.
Paczki z zapakowanymi maskotkami zostały uroczyście przekazane ratownikom pierwszego
kontaktu wśród których znaleźli
się przedstawiciele Państwowej
Straży Pożarnej z Grójca, Komen-

dy Powiatowej Policji oraz
jednostek gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych.
Wójt Gminy Belsk Duży
pogratulował
wszystkim
zaangażowania się w tą wyjątkową akcję i podziękował pracownikom belskiego
GOPS-u za organizację zbiórki.
Urząd Gminy Belsk Duży
E. Tomasiak

Lądowisko w Słomczynie nie zostało wpisane
do ewidencji Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Jak podał portal Radia Dla
Ciebie rdc.pl: „Jak dowiedziało
się Radio dla Ciebie, lądowisko w
Słomczynie koło Grójca nie zostało wpisane do ewidencji Urzędu
Lotnictwa Cywilnego.... Co brak
wpisu do ewidencji oznacza dla
inwestorów, wyjaśnia zastępca dyrektora Departamentu Lotnisk w
ULC Katarzyna Krzysztofik: – Prawo lotnicze dopuszcza taką możliwość, że istnieje lądowisko, której

nie jest ewidencjonowane, a może być wykorzystywane nie częściej
niż 14 dni w ciągu kolejnych 12 miesięcy.”
Więcej: www.grojeckie24.pl
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NOWA DROGA W DŁUGOWOLI
W piątek 2 lipca 2021
r. odbył się odbiór końcowy robót wykonanych w
ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr
1646W Goszczyn – Długowola w miejscowości
Długowola”.
Wykonawcą inwestycji była firma
Zyko- Dróg Sp. z o.o z Radomia.
Odbioru
końcowego
oraz podpisania protokołu
końcowego dokonała komisja w składzie: Starosta
Krzysztof Ambroziak, Wicestarosta Jolanta Sitarek, Wójt
Gminy Goszczyn Waldemar
Kopczyński, Dyrektor PZD
Adrian Jachoski, przedstawiciele Wydziału Inwestycji,
Zamówień Publicznych i
Rozwoju Powiatu, Inspektor
Nadzoru Budowlanego oraz
przedstawiciel wykonawcy.

Rada powiatu zgodnie z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września
2001 r. Prawo farmaceutyczne ma obowiązek określenia w drodze
uchwały rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych. Przepis ten zobowiązuje radę powiatu do ustalenia harmonogramu całodobowych dyżurów
aptek na dany rok kalendarzowy (Uchwała Nr XXXI/204/2020 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 15 grudnia 2020 r.)
Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne apteki są placówkami ochrony zdrowia publicznego, w których są świadczone usługi
farmaceutyczne.
W sytuacjach nie do przewidzenia istotne znaczenie ma możliwość
uzyskania szybkiej porady farmaceuty, który dysponuje fachową i praktyczną wiedzą. Dlatego też został ustalony taki rozkład godzin pracy
aptek ogólnodostępnych, który stwarza możliwość jak najlepszego i najszybszego skorzystania z niezbędnej pomocy wówczas, gdy nie obowiązuje powszedni czas pracy aptek.
Zakres robót obejmował regulację pionową studzienek kanalizacyjnych, obustronną ścinkę poboczy o szerokości 1 mb,
Oczyszczenie i międzywarstwowe
skropienie bitumem, wykonanie
warstwy wyrównawczej i ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej na odcinku o długości
2210,00 mb oraz zabezpieczenie

krawędzi jezdni destruktem po
obu stronach drogi.
Koszt realizacji zadania wyniósł 580.644,45 zł. Swój udział
w inwestycji miała także Gmina
Goszczyn, która przeznaczyła na
ten cel 242.999,72 zł. Pozostałe
wydatki w wysokości 337.644,73
zł pokryte zostały ze środków budżetu Powiatu Grójeckiego.

Chynów Cup 2021
26 czerwca 2021 roku w
Chynowie odbył się turniej
piłkarski — Chynów Cup
2021. Była to już XIII edycja
odbywającego się regularnie
od wielu lat turnieju szóstek
piłkarskich. Tym razem do zawodów przystąpiło 10 drużyn.
Zespoły rywalizowały w 2 grupach. Z każdej z grup awansowały po 2 najlepsze drużyny.
W 24 meczach turnieju padło 89 goli! Trzecie miejsce
w turnieju zajęła drużyna
Team Spiryt z Chynowa, która wygrała derby z będącym
w dobrej dyspozycji zespołem
Team Chynów.
W finale natomiast zmierzyły się drużyny Armia
Wojdala oraz Zawodowcy.
Lepsi okazali się Zawodowcy,
wygrywając 1:4 zostali nowy
mistrzem Chynów Cup 2021
Na tegorocznym turnieju
pojawiło się wiele nowych
drużyn i zawodników, co stanowi dobry prognostyk na
przyszłość.
Klasyfikacja turnieju:
1 miejsce: Zawodowcy
(zwycięzca, któremu za rok
przysługuje prawo do uczestnictwa w turnieju bez „wpisowego")

Stanowisko Rady Powiatu Grójeckiego
w sprawie całodobowych dyżurów aptek

W obecnym stanie epidemii wirusa SARS-CoV-2 dostęp do podmiotów leczniczych został znacznie ograniczony, co stanowi niepodważalny
dowód potrzeby pełnienia całodobowych dyżurów przez apteki jako placówki ochrony zdrowia publicznego.
W związku ze skargami na brak całodobowych dyżurów aptek, chcemy poinformować, że władze Powiatu Grójeckiego nie dysponują instrumentami prawnymi pozwalającymi:
1. wymusić pełnienie dyżurów całodobowych przez apteki wytypowane do harmonogramu dyżurowania,
2. uzupełnić braki kadrowe w aptekach, ani finansować działalność
aptek,
3. finansować aptekom realizację obowiązku zapewnienia dostępu do
świadczeń w porze nocnej, oraz niedziele i święta (koszty z tym związane
stanowią koszt określonej działalności gospodarczej, są wkalkulowane w
ryzyko jej prowadzenia. Koszty te są rekompensowane poprzez dopłatę
za ekspedycję leku w porze nocnej, o której mowa w art. 94 ust. 3 ustawy
Prawo farmaceutyczne).
W celu zweryfikowania informacji dotyczących braku pełnienia dyżurów przez grójeckie apteki wytypowane do harmonogramu, zostało
wystosowane pismo w sprawie potwierdzenia czy dana apteka pełni całodobowe dyżury.
Tylko dwie apteki potwierdziły pełnienie całodobowych dyżurów w
wyznaczone dni:
1. Apteka, Aleja Niepodległości 19
2. Apteka, ul. Józefa Piłsudskiego 4

2 miejsce: Armia Wojdala
3 miejsce: Team Spiryt
W zawodach wyróżnieni zostali:
Najlepszy bramkarz: Dominik
Wojdalski (Armia Wojdala)
Najlepszy zawodnik: Damian
Żórawski (Team Spiryt)
Król strzelców: Karol Prasek
(Zawodowcy) – 10 goli strzelonych
w całym turnieju.
Gratulujemy zwycięzcom turnieju, a uczestnikom dziękujemy
za podjęcie wyzwania i walkę do
końca.
Firmie EwmajTop Market z

Chynowa dziękujemy za okazane
i nieocenione wsparcie w realizacji
turnieju.
Pani dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chynowie
dziękujemy za udostępnienie boiska oraz infrastruktury szkolnej.
Wolontariuszom i działaczom
Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy
Chynów dziękujemy za pomoc w
organizacji zawodów.
Zapraszamy za rok!
Więcej zdjęć na fb spgch
Z poważaniem
Piotr Bernaciak

Apteka mieszcząca się przy ul. Jana Pawła II 46 potwierdziła
pełnienie dyżurów do godziny 24:00.
Poniższa lista przedstawia apteki, które potwierdziły pełnienie
dyżurów do godziny 22:00:
1. Apteka, Osiedle Polna
2. Apteka, ul. Bankowa 1
3. Apteka, ul. Mogielnicka 1
4. Apteka, ul. Józefa Piłsudskiego 33
5. Apteka, Aleja Niepodległości 1
Apteki, które nie udzieliły odpowiedzi:
1. Apteka, ul. Armii Krajowej 7
2. Apteka, ul. Armii Krajowej 50 B
3. Apteka, ul. Jana Pawła II 26
4. Apteka, ul. Mogielnicka 28 C
5. Apteka, ul. Olimpijska 8
Informujemy, że organem właściwym do rozpatrywania skarg w zakresie działalności aptek z terenu powiatu grójeckiego jest Mazowiecki
Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny Delegatura–Placówka Zamiejscowa w Radomiu, ul. Żeromskiego 53 pok. 353, 26-600 Radom, tel./fax: 48
363 89 50, e-mail: radom@wif.waw.pl
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Uroczyste zakończenie roku
szkolnego w PSP w Lipiu

25 czerwca 2021 r. w Publicznej Szkole im. Stanisława
Fiedorowicza w Lipiu odbyło
się uroczyste zakończenie roku
szkolnego. Dzieci i nauczyciele
uczestniczyli w mszy świętej w
kościele parafialnym pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej, a następnie spotkali się na
sali gimnastycznej.
Podczas wydarzenia gościliśmy w murach naszej szkoły Sekretarza Gminy Błędów
Jacka Adamskiego, proboszcza
parafii w Lipiu Ewarysta Tomasiewicza oraz przedstawicieli Stowarzyszenia Bezbłędna
Gmina Błędów z grupy historycznej. Goście ze Stowarzyszenia wręczyli podziękowania
wolontariuszom z klas 6,7 i 8 za
prace w budynku starej plebanii, gdzie aktualnie znajduje się
muzeum.
Uczniowie z bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz
wyróżniający się wzorowym
podejściem do obowiązków
szkolnych zostali nagrodzeni
książkami. Szczególne gratulacje należą się trzem uczen-

nicom z naszej szkoły,
którym zostało przyznane
stypendium Wójta Gminy
Błędów. Są to: Julia Wojtunik i Natalia Gniadzik
(uczennice klasy 7) oraz
Aleksandra Sokołowska
(uczennica klasy 8).
Piątkowe
spotkanie
to również pożegnanie z
klasą 8, której uczniowie
są już absolwentami naszej szkoły. Ósmoklasiści przedstawili ciekawy
program artystyczny, który podsumował ich lata
spędzone w placówce w
Lipiu. Absolwenci otrzymali pamiątkowe albumy z wpisem. Odbyło się
również uroczyste przekazanie sztandaru szkoły
młodszym koleżankom i
kolegom.
Wszystkim życzymy
bezpiecznych, ciepłych,
radosnych wakacji. We
wrześniu spotkamy się w
odnowionej placówce, w
której od czerwca trwa generalny remont.

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

TYDZIEŃ SPORTU W GMINIE BŁĘDÓW
"Z bezpieczeństwem i sportem
na TY" w Gminie Błędów. Pomysł
na ten cykl wydarzeń zrodził się po
powrocie wszystkich uczniów do
szkoły po izolacji i lockdown'ach,
spowodowanych pandemią Covid-19. Ponadto wielkimi krokami
zbliżały się wakacje, dlatego warto
było uświadomić uczniów, przez
policję, na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa w tym okresie.
Dodatkowo mogliśmy świętować
jubileusz pięciolecia istnienia klubu GKS YABU Sadownik Błędów.

Inwestycji ciąg dalszy w Błędowie
Wójt Gminy Błędów
Mirosław Jakubczak oraz
Skarbnik Angelika Szmulska podpisali w Urzędzie
Marszałkowskim kolejne
umowy o udzieleniu pomocy finansowej ze środków
własnych budżetu Województwa Mazowieckiego
w ramach „Mazowieckiego
Instrumentu
Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE
2021”. Dotacja do każdego
zadania wynosi 10 tys. zł.
Realizowane będą następujące projekty:
1.„Czyszczenie zbiornika
wodnego w sołectwie Pelinów”
Szacunkowa całkowita
wartość realizacji zadania
wynosi 20.962,85 zł,
2.„Remont zbiornika na
wodę w sołectwie Załuski”
Szacunkowa całkowita
wartość realizacji zadania
wynosi 20.000 zł.,
3. „Wymiana zbiornika
wodnego koło stawu wiejskiego we wsi Katarzynów”
Szacunkowa całkowita
wartość realizacji zadania
wynosi 21.502,50 zł.,
4. „Modernizacja zbiornika na wodę we wsi Huta
Błędowska”
Szacunkowa całkowita
wartość realizacji zadania
wynosi 23.756,47 zł,
5.„Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej w sołectwie Fabianów poprzez
ułożenie chodnika”
Szacunkowa całkowita
wartość realizacji zadania
wynosi 20.370,26 zł.,
6.„Zagospodarowanie
terenu w sołectwie Wilków
Pierwszy”

Szacunkowa całkowita wartość
realizacji zadania wynosi 20.000
zł.,
7. „Zagospodarowanie terenu
w sołectwie Trzylatków Mały”
Szacunkowa całkowita wartość
realizacji zadania wynosi 20.000
zł.,
8. „Zagospodarowanie terenu
w sołectwie Ziemięcin”
Szacunkowa całkowita wartość
realizacji zadania wynosi 20.000
zł.,
9. „Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dąbrówka Nowa”. Jest
to zadanie wieloletnie 2019-2021.
Kwota łączna projektu - 47.531,35
zł. Limit na 2021 - 23.460,18 zł.,
10. „Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Tomczyce”
Całkowita wartość zadania 29.219,92 zł.,
11. „Zabezpieczenie budynku
gminnego i zbiornika wodnego
poprzez utwardzenie burty stawu
we wsi Goliany”
Całkowita wartość zadania wynosi 57.661,21 zł.,
12. „Zagospodarowanie terenu
w sołectwie Kazimierki”

Szacunkowa całkowita wartość realizacji zadania wynosi
22.063,37 zł.
W ramach dotacji ze środków
finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z
zakresu budowy i modernizacji
dróg dojazdowych do gruntów
rolnych zawarta została umowa
na realizację zadania pod nazwą
„Przebudowa drogi gminnej Tomczyce-Jadwigów” – dotacja wynosi
120.000 zł., wkład własny gminy to
kwota 311.028,33zł, Szacunkowa
całkowita wartość realizacji zadania wynosi 431.028,33 zł.
Wsparcie finansowe uzyskano
również dla OSP Błędów i Lipie.
Dotacja dla OSP Lipe to kwota
6000zł., wkład gminy to również
kwota 6000zł. Zakupione zostanie
wyposażenie w postaci: zestawu
lancy gaśniczej, detektora wielogazowego, opryskiwacza spalinowego, rozsiewacza do sorbetu, podnośnika i worka na rój owadów.
Dotacja dla OSP Błędów wynosi 25 tys. zł. z przeznaczeniem
na modernizację budynku OSP.

W ciągu tygodnia, od 12 do 16
czerwca, siatkarze wraz z władzami Gminy Błędów odwiedzili placówki oświatowe: PSP Lipie, PSP
Błędów, PSP Wilków, PSP Gołosze
i Przedszkole Błędów. Była to doskonała okazja, żeby szkoły mogły poznać lokalnych siatkarzy, a
dodatkowo się pobawić i nauczyć
chociaż w małym stopniu tego
wspaniałego sportu. Bardzo nam
zależało na połączeniu aktywności fizycznej i umysłowej, dlatego
proponowaliśmy zróżnicowane i
ciekawe konkurencje, takie jak np.
sportowe „kółko i krzyżyk”. Nieodłącznym elementem sportu jest
rywalizacja, dlatego uczniowie w
ramach dnia sportu mogli uczestniczyć w konkursach z nagrodami,
gdzie każdy otrzymywał upominki
od nas jako klubu i YABU. Nagrody

dla zwycięzców oraz niezbędne napoje i jedzenie ufundował p. Wójt
Mirosław Jakubczak. Dziękujemy
za możliwość przeprowadzenia na
terenie gminy takiego wydarzenia.
Podczas trwania Tygodnia Sportu
opiekę medyczną sprawowali bracia Paweł i Marcin Augustowscy stali meczowi medycy GKS YABU
Sadownik Błędów!!!
W całym cyklu uczestniczyli
zawodnicy:
Andrzej Stępniak- organizator
i pomysłodawca
Łukasz Stępniak
Konrad Szymański
Kacper Szymański
Jakub Banasiewicz
Filip Staszewski
Patryk Matyjasiak
Arkadiusz Dębowski
Sebastian Górski

Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl

Popłyń kajakiem z okazji
700-lecia Warki, w rytmie szanty!
Jubileusz 700-lecia Warki to okazja do aktywności różnych środowisk, organizacji i instytucji. Klub
Kajakowy KOREK Warka wspólnie z
licznymi partnerami wymienionymi
poniżej organizuje 17 lipca niecodzienne wydarzenie – 700 kajaków
na 700-lecie!
Będzie kolorowo, wesoło, rozrywkowo i przemiło gdyż organizatorzy zaplanowali sporo atrakcji dla
całych rodzin. Spływ odbywać się
będzie na trasie Budy Michałowskie
– Warka. Na każdego uczestnika
czekają specjalne gadżety – czapka
oraz pamiątkowy magnes. Finał z
koncertami i dobrą zabawą odbędzie się na Kempingu nad Pilicą. Na
scenie wystąpi znany wszystkim miłośnikom szanty, ale i nie tylko, zespół EKT GDYNIA oraz prawdziwy
korsarz Piotr KOSTKA-GODECKI.
Wszelkie informacje oraz kontakty do firm kajakowych znajdują
się na stronie www.700kajakow.pl
Jak wziąć udział? Wystarczy wynająć kajak z jednej z partnerskich
firm do których kontakty zawarte są
na stronie www.700kajakow.pl
Na jakiej trasie odbędzie się
spływ? Budy Michałowskie – Warka 16 km (ew. na specjalne życzenie
trasa krótsza)
Jaki jest koszt? 50zł od osoby
Co otrzymasz w zamian? Kajak z osprzętem, transport z Warki
do Bud Michałowskich, gadżety
700-lecia (czapeczkę, magnes-buton), zaproszenie na koncerty finałowe

Gdzie odbędzie się finał imprezy? Na Kempingu nad Pilicą (Warka, ul. Nowy Zjazd 6)
W jakich godzinach odbędzie
się finał na Kempingu nad Pilicą? 16:00-21:00
Kto wystąpi podczas finału wydarzenia? Zespoły grające muzykę
szanty – EKT GDYNIA oraz Piotr
Kostka-Godecki
Warto już dziś zaplanować sobie
ten dzień na wspólne kajakowanie i
zabawę. Zapraszamy!
EKT-Gdynia
Zespół EKT-Gdynia powstał
w 1986 roku. Początkowo związany
z nurtem piosenki turystycznej występował i zdobywał liczne nagrody
na festiwalach piosenki turystycznej i studenckiej. Twórczość zespołu to piosenki turystyczne, ballady,
piosenki o tematyce piwnej i oczywiście piosenki żeglarskie. Te ostatnie dominują w twórczości zespołu.
Od wielu lat EKT- Gdynia to jeden
z najlepszych i najpopularniejszych
zespołów szantowych. Występuje
z powodzeniem na scenach największych i najlepszych festiwali
szantowych. EKT- Gdynia doskonale potrafi łączyć rockowe brzmienie i spokojną, stonowaną balladę.

Potrafi bawić i wzruszać zróżnicowaną wiekowo publiczność. Grono
fanów zespołu to zarówno kilku
letnie dzieci, jak również młodzież
i dorośli. W roku 2021 zespół obchodzi 35-lecie istnienia.
Piotr “Kostka” Godecki
To legenda warszawskich pubów i knajpek gdzie gra się na żywo
muzykę szanty. Absolwent szkoły
muzycznej II stopnia im. J. Elsnera
w klasie saksofonu na ul. Miodowej
22c. Jednocześnie grał wtedy reagge
na saksofonie w zespole “Trawnik”.
Na studiach grał w zespole poezji
tzw. „śpiewanej” o dźwięcznej nazwie „Dzi-Dży-Szy-Sztyry”. Po powrocie do Warszawy grał w Sotter
Clubie, w pubie Ellephant. Kiedy
rok czasu przebywał w Olsztynie
muzycznie współpracował z “Czerwonym Tulipanem” Stefana Brzozowskiego. Dziś koncertuje głównie
w warszawskich pubach Gniazdo
Piratów Czarna Perła, Korsarz,
U Przyjaciół na Woli i cały czas gra
koncerty wyjazdowe w całej Polsce…
Organizator: Klub Kajakowy
KOREK Warka
Współorganizatorzy: Samorząd
Warki, Gminna Instytucja Kultu-

ry „Dworek na Długiej”, Centrum
Sportu i Rekreacji
Partnerzy: Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o.,
Kemping nad Pilicą, AKKA Kajaki,
AMK Spływy Kajakowe, Kajaki24,
Kajaki Aster, Kajaki Warka, Kajakpatrol, Kajakowa Warka (Event4Active), Kajakowanie Warka, Spływy
Warka, STER Warka
Projekt organizowany jest dzięki dotacji Powiatu Grójeckiego oraz
dotacji Programu „Działaj Lo-

kalnie” realizowanego przez
Ośrodek Działaj Lokalnie
Stowarzyszenie W.A.R.K.A.,
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Polsko-Amerykańską Fundację Wolności,
przy wsparciu lokalnych Partnerów – Samorządu Warki,
Samorządu Powiatu Grójeckiego, Dworku na Długiej,
ZUK w Warce Sp. z o.o. oraz
Firm – TRANS-MED Dariusz
Witkowski oraz DELTIMA.

Zapraszamy na IX Ogólnopolski Festiwal „SpłyWarka”
Obowiązkową imprezą w letnim
kalendarzu Warki stał się już Ogólnopolski Festiwal Piosenki Turystycznej
„SpłyWarka”, który w tym roku odbędzie się 24 lipca już po raz 9.
Zaczynamy „Konkursem Piosenki Turystycznej i Poetyckiej”
do którego może zgłosić się każdy, kto ukończył 16 lat. Prezentacje
Konkursowe odbędą się 24 lipca w
godz. 11-14 w Centrum Edukacyjno-Muzealnym przy Muzeum im.
K. Pułaskiego. Więcej informacji o
konkursie na www.SplyWarka.pl/
konkurs-piosenki
Od godz. 17:00 zapraszamy na
Kemping nad Pilicą, gdzie na scenie
najpierw poznamy laureatów konkursu i wysłuchamy ich prezentacji,
następnie o godz. 18:30 odbędzie się
„Spływ na byle czym” z nagrodami
i głosowaniem publiczności. Ok.
godz. 19:15 na scenie pojawi się Piotr

Bukartyk z zespołem a o godz. 21:00
zespół The Nierobbers. Na imprezę
wstęp jest wolny.
Wszystkie informacje dotyczące
tegorocznej edycji festiwalu znajdują
się na stronie internetowej poświęconej festiwalowi www.splywarka.pl.
Znajdują się tam także relacje z poprzednich edycji wydarzenia.
Piotr Bukartyk zespół
To w świecie polskiej piosenki
postać absolutnie wyjątkowa. Znakomity autor i kompozytor wykonywanych przez siebie piosenek, od lat
wymyka się prostym klasyfikacjom,
z upodobaniem mieszając muzyczne style. Przyrządzony w ten sposób
koktajl przyprawia monologami jak
z dobrego stand-up’u – pikantnymi,
ale nie przekraczającymi granic dobrego smaku.
Bukartyk nagrał jak dotąd dziesięć płyt, choć piosenek starczyłoby

mu na czterdzieści kolejnych. Znany z piątkowych audycji Wojciecha
Manna w radiowej Trójce.
„Z tylu chmur” – to tytuł piosenki od dziesięciu lat zamykającej
kolejne edycje festiwalu Woodstock
(obecnie Pol’and’rock) w Kostrzynie
nad Odrą. Napisana na prośbę Jurka Owsiaka i wykonywana wspólnie z nim przez Bukartyka i zespół
warsztatowiczów z Akademii Sztuk
Przepięknych, oraz całej, wielotysięcznej publiczności.

The Nierobbers
To zespół poruszający się w klimacie piosenki turystycznej i poetyckiej pachnącym również wiatrem i wodą. Grupa jest laureatem
wszystkich najważniejszych festiwali
piosenki żeglarskiej i turystycznej
w kraju oraz wielokrotnym zdobywcą Nagrody Publiczności. Zespół
koncertuje na terenie całego kraju
oraz za granicą spotykając się z gorącym przyjęciem publiczności. Grupa
ma w dorobku trzy płyty długogra-

jące i występy na wszystkich
najważniejszych
festiwalach
i imprezach żeglarskich i turystycznych w Polsce.
Zespół występuje w składzie: Tomasz Szuszkiewicz
(gitara, śpiew), Marek Kańduła
(gitara basowa, gitara, śpiew),
Dariusz Myśliński (harmonijka ustna, mandolina, śpiew)
oraz Łukasz Zięba (skrzypce,
śpiew).
Dworek na Długiej
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Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi
jako uczestnicy projektu „W zdrowym ciele zdrowy duch!” w Hiszpanii
Grupa
dwudziestu
uczniów Technikum im.
Tomasza Nocznickiego w
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w
Nowej Wsi wraz z czterema
opiekunami wzięło udział w
przedsięwzięciu „W zdrowym
ciele zdrowy duch!”, będącym
częścią projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”,
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój. Stworzenie
projektu współorganizowało Stowarzyszenie Semper
Avanti.
Celem projektu było
przede wszystkim propagowanie zdrowego stylu życia
poprzez aktywność fizyczną,
zdrowe odżywianie i dbanie o przyrodę. Dodatkowo
uczestnicy mogli szlifować
umiejętność
komunikacji
w języku obcym, osobiście
uczestniczyć w dialogu międzykulturowym oraz poznać
historię, kulturę, przyrodę
czy kuchnię hiszpańską.
Nasi uczniowie przez 12
dni przebywali w Maladze
– mieście położonym na południu Hiszpanii w rejonie
Andaluzja. Twórcy projektu
przygotowali bardzo ciekawy
program aktywności, dlatego
każdy dzień pobytu w Maladze był interesujący i zarazem intensywny.
Uczniowie CKZiU Nowa
Wieś w trakcie pobytu w
Maladze realizowali zajęcia
projektowe w dwóch hiszpańskich szkołach. W jednej
z nich – technicznej placówce CENEC Malaga, młodzież
zdobywała wiedzę, dotyczącą
typowej hiszpańskiej kuchni,
a w szczególności kuchni
andaluzyjskiej. Wynikiem
końcowym warsztatów w tej
szkole była książka kucharska z przepisami na najsłynniejsze hiszpańskie potrawy.
W trakcie czasu wolnego,
uczniowie i nauczyciele mogli spróbować dań, o których
dowiedzieli się na warsztatach, a były to między innymi: paella, patatas bravas,
churros, gazpacho.
Zajęcia w drugiej szkole
– LOVIVO School – skupiały

się na podwyższaniu umiejętności
komunikacyjnych w języku obcym
i na dialogu międzykulturowym
pomiędzy uczniami polskimi i
hiszpańskimi.
Oprócz zajęć w szkołach,
uczestnicy projektu brali udział
w wielu dodatkowych aktywnościach, między innymi zwiedzając
piękne miejsca, położone zarówno
na terenie miasta, jak i poza nim.
Uczniowie odwiedzili historyczne
centrum Malagi, gdzie znajdują się
robiące duże wrażenie ruiny rzymskiego amfiteatru. Spektakularnym
widokiem był budynek areny walki
byków – Plaza del Toros - zlokalizowany nieopodal najpopularniejszej plaży w mieście, Malaguety.
Niesamowitą panoramę miasta i
wybrzeża Costa Del Sol młodzież
mogła podziwiać ze wzgórza Gibralfaro, na które można było
wjechać komunikacją miejską. Na
szczycie wzgórza znajduje się zbudowany w pierwszej połowie XIV
wieku zamek Castillo de Gibralfaro. Do wrażeń przyrodniczych
zaliczyć można zwiedzenie ogrodu
botanicznego w Maladze - Jardín
Botánico - Histórico La Concepción, w którym rośnie ok. 50 tysięcy roślin.
Podczas trwania projektu, jego
uczestnicy mieli okazję odwiedzić
dwa muzea. Pierwszym z nich było
niewielkie – położone bowiem w
mieszkaniu w kamienicy – Muzeum Narodzenia Picassa (Picasso Born House). Jak sama nazwa
wskazuje, muzeum to poświęcone
było osobie Pablo Picasso, który
urodził się w Maladze i spędził
w niej 10 lat życia, zamieszkując
właśnie to mieszkanie, w którym obecnie mieści się muzeum.
Można było w nim zobaczyć wiele pamiątek rodziny Picassa, jak i
kilka dzieł samego słynnego malarza. Drugim muzeum było Muzeum Malagi (Museo De Malaga),
mieszczące się w centrum miasta
w neoklasycznym budynku pałacu
(Palacio de la Aduana), wybudowanego w latach 1788 - 1826, który poza morskim urzędem celnym,
pełnił funkcje fabryki tabaki oraz
zastępczej siedziby rządu prowincji Malaga. Muzeum powstało w
wyniku połączenia Muzeum Sztuk
Pięknych i Muzeum Archeologicznego. Dzięki temu kolekcja składa
się z ponad 15 tys. sztuk archeologicznych i 2 tys. dzieł malarskich z
XIX i XX w., posiadając w swojej
ekspozycji jedne z najważniejszych dzieł sztuki hiszpańskiej, jak

np. obraz "Anatomía del corazón"
(1890) Enrique Simonet, “Dolorosa” Pedro de Mena czy "Cabeza de
mosquetero" (1968) Pablo Picasso.
Dodatkowo
zorganizowane
zostały dwa wyjazdy do wspaniałych miejsc, w których można było
podziwiać faunę i florę Andaluzji.
Pierwszym z takich miejsc był rezerwat przyrody El Torcal, który wizualnie przypominać może
polskie Góry Stołowe. Uczniowie
wraz z nauczycielami spacerowali
po górzystych terenach rezerwatu
pod okiem anglojęzycznego przewodnika i podziwiali piękne przestrzenie, okalające teren rezerwatu. Równie urokliwym miejscem
okazała się górska miejscowość El
Chorro, gdzie uczestnicy projektu
prócz spaceru Drogą Króla (El Caminito Del Re) mogli zażyć kąpieli
w pięknym jeziorze, powstałym
na rzece Guadalhorce. Tu również
młodzież i nauczycieli oprowadzał
przewodnik.
W projekcie „W zdrowym ciele
zdrowy duch!” nie mogło oczywiście zabraknąć sportu! Uczestnicy
projektu oddawali się aktywności fizycznej na różne sposoby:
pływając w Morzu Alberańskim,
będącym akwenem Morza Śródziemnego, grając w piłkę nożną i
ćwicząc na plaży, uprawiając jogę
czy grając towarzyski mecz koszykówki z młodzieżową drużyną CENEK MBK. Meczowi towarzyszyły
wielkie emocje i dużo radości. Dodatkowo uczniowie CKZiU Nowa
Wieś mieli okazję zwiedzić piękny
stadion piłkarski klubu FC Malaga

– Estadio La Rosaleda. Można było
zajrzeć do szatni czy sali konferencyjnej, gdzie na co dzień przebywają zawodnicy klubu. Oczywiście
uczestnicy mobilności nie zapomnieli o odbywającym się turnieju
mistrzostw Europy w piłce nożnej
EURO 2020 i solidarnie kibicowali
reprezentacji Polski w meczu przeciw Słowacji. Nie zapominajmy o
tańcu, który przecież też jest sportem! Nasi kreatywni uczniowie zatańczyli taniec, nazywany potocznie belgijką, tuż pod stadionem
FC Malaga! Dodatkowo w trakcie
zajęć w szkole LOVIVO uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach i pokazie flamenco, czyli
najpopularniejszego tańca, pochodzącego właśnie z Andaluzji.
Wyjazd do Malagi był dla wielu
uczestników projektu pierwszym
wyjazdem za granicę, związanym
także z pierwszym w życiu lotem

samolotem. Młodzież, biorąca
udział w mobilności, zyskała niesamowite wspomnienia i wszyscy
zgodnie stwierdzili, że wiele się w
trakcie trwania projektu nauczyli. Przełamanie bariery językowej,
poznanie kultury i mentalności innych narodowości, rozwój aktywności fizycznej to tylko nieliczne z
elementów, które uczestnicy projektu wymienili jako najważniejsze
dla nich efekty mobilności.
Mamy nadzieję, że kolejne projekty „Ponadnarodowa mobilność
uczniów” będą równie udane i że
wrażenia uczestników tegorocznej edycji zachęcą innych uczniów
do walki o możliwość udziału w
takich przedsięwzięciach w przyszłych latach.
Paulina Kopczyńska
CKZiU w Nowej Wsi
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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/

Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl

Kącik malucha

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

SPRZEDAM WÓZEK 2 w 1
Mutsy Transporter (gondola+spacerówka)

Najważniejsze cechy wózka:
pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa, odpinany pałąk bezpieczeństwa,
budka chroniąca przed wiatrem i słońcem, wygodna gondola, adaptery do
montażu gondoli, kosz na zakupy, lekka aluminiowa rama wózka, koła
piankowe, przednie mniejsze, obrotowe z możliwością blokady, natomiast
tylne większe, które wyposażone są w hamulec, koła posiadają łożyska kulkowe, co zapewnia większą ich trwałość oraz cichsze i łatwiejsze prowadzenie wózka, sprawne składanie wózka razem z siedziskiem, regulowany
podnóżek w spacerówce, poszycie spacerówki można zdjąć i wyprać, na
stelażu wózka można dodatkowo zamontować fotelik samochodowy.

CENA: 300 zł, TEL. 509 603 239

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

- PROJEKT - SKŁAD - DRUK.

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

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

