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Zamieszkaj na cichym
i zielonym osiedlu.

Umowa z Wojewodą w ramach Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg podpisana!!!

Belsk Duży – zakończenie realizacji 
terenu zieleni w centrum Belska
W dniu 5 lipca 2021 

r. dokonano odbioru 
zadania polegającego 
na „Założeniu terenu 
zieleni i wykonaniu na-
sadzeń w ramach rewi-
talizacji centrum Belska 
Dużego”. Zadanie zre-
alizowano przy pomocy 
środków z budżetu Wo-
jewództwa Mazowiec-
kiego w ramach „Mazo-
wieckiego Instrumentu 
Wsparcia Ochrony Po-
wietrza i Mikroklima-
tu MAZOWSZE 2021”. 
Kwota dofinansowania 
wynosi 59 272,00 zł.

Realizacja obejmuje 

zagospodarowanie zielenią 
terenu biologicznie czynnego 
w pobliżu Urzędu Gminy w 
Belsku Dużym o powierzchni 
ok. 1800 m2, gdzie posadzo-

no ok. 3680 roślin, w tym 30 
drzew. Nasadzenia zostały 
wykonane przez Firmę Usłu-
gową „ZIEL-TECH” ze Sku-
rowa.                     Czytaj str. 8
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Poziom zaszczepienia mieszkańców 
w gminach powiatu grójeckiego

Poziom zaszczepienia mieszkańców w gminach 
powiatu grójeckiego przeciw koronawirusowi.

Dane na: 20-07-2021r.  źródło: https://www.gov.pl/web/szczepienia-gmin

Pędził 189 km/h. 
P o l i c j a n c i 

ruchu drogo-
wego z Grójca 
zatrzymali męż-
czyznę, który na 
trasie S7 jechał 
z prędkością 189 
kilometrów na 
godzinę. To pręd-
kość, która nie 
daje możliwości 
zareagowania na 
niespodziewaną 
sytuację na dro-
dze. Mundurowi 
nie mieli wątpli-
wości, że mandat 
w tej sytuacji jest 
konieczny.

F u n k c j o n a -
riusze codziennie 
patrolują ulice 
Grójca, ale także 
są na drogach wo-
jewódzkich i kra-
jowych. Policjanci 
pojawiają się tak-
że na trasie S7, 

którą podróżuje wielu zmoto-
ryzowanych. Na drodze ekspre-
sowej maksymalna prędkość 
to 120 kilometrów na godzinę. 
Doświadczeni policjanci na tej 
trasie zatrzymują kierowców, 
którzy znacznie przekraczają 
prędkość.

Podczas służby policjanci 
grójeckiej drogówki prowadzi-
li kontrolę statyczną na trasie 
S7 w Widowie, gdy zauważyli 
osobowe auto jadące za szybko. 
Policjanci zmierzyli prędkość 
pędzącego bentleya. 69-latek 
urodzony w Polsce, obywa-

tel Austrii mieszkający w 
USA jechał swoim pojaz-
dem aż 189 kilometrów 
na godzinę, czyli o 69 za 
szybko. Kierowca tłuma-
czył, że "jedzie szybko, ale 
bezpiecznie".

Jego jazda musiała spo-
tkać się ze zdecydowaną 
reakcją policjantów. Za 
znaczne przekroczenie 
prędkości Funkcjonariu-
sze nałożyli na kierującego 
mandat oraz punkty kar-
ne.

nadkom. 
Agnieszka Wojcik
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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

Nowy nabór wniosków w terminie do: 

 Chcesz wiedzieć więcej?

 Zadzwoń: tel. oraz 

19.08.2021

661-777-870 607-847-147 

Dotacje PROW 2014-2020 

MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH

ZWROT DO 200 000 ZŁ 

-INWESTYCJE W GOSPODARSTWACH ROLNYCH DO  NETTO400 000 ZŁ
-REFUNDACJE OD 50% DO 60%

-MAKSYMALNY 

W S.P.Z.O.Z. w Nowym 
Mieście nad Pilicą rozpo-
częły się prace adaptacyjne 
związane z instalacją to-
mografu komputerowego. 
Przygotowanie urządzenia 
do pracy wymaga wykona-
nia profesjonalnych prac 
adaptacyjno-budowlanych 
oraz instalacji wszystkich 
elementów systemu.

SP ZOZ jest partne-
rem projektu „ Zakup 
niezbędnego sprzętu oraz 
adaptacja  pomieszczeń 

Tomograf komputerowy w S.P.Z.O.Z. Nowe Miasto nad Pilicą
w związku z pojawieniem się 
koronawirusa SARS CoV-2”, 
którego liderem jest Samorząd 
Województwa Mazowieckiego. 
Projekt jest w znacznej mierze 
finansowany ze środków unij-
nych. Dzięki staraniom Urzędu 
Marszałkowskiego, Starostwa 
Powiatu Grójeckiego i Dyrek-
cji Szpitala uruchomiono pro-
gram, który zapewni nowo-
miejskiemu szpitalowi dostęp 
do  profesjonalnego sprzętu 
medycznego.

  
Tomografia komputerowa 

pozwala w krótkim czasie oce-
nić stan struktur wewnętrznych 
ciała. Jest to badanie obrazowe, 
które pozwala:

- skutecznie wykryć ewen-
tualne nieprawidłowości, w 
tym zmiany nowotworowe,

- monitorować postępy le-
czenia i stan pacjenta po ope-
racji,

- ocenić rozległość urazów 
wewnętrznych po wypadkach. 

W naszym szpitalu będzie 
wykorzystany sprzęt najwyż-
szej klasy – model TK Hitachi 
Supria 16/32. Jest to wszech-
stronne urządzenie, które od-
powiada na różne potrzeby 
diagnostyczne, oferując pomoc 
w obrazowaniu, zwiększoną 
funkcjonalność oraz bezpie-
czeństwo badania. Unikalna 
konstrukcja tomografu uła-
twia pracę operatora i redukuje 
niepokój pacjenta związany z 
badaniem. Zapewnia wszech-
stronny przekrój i szeroki za-
kres badań. 

Cechy i funkcje tomografu:
Skanowanie z szybkością 

poniżej 1 sek.
Najnowsza technologia re-

dukcji szumów.
Unikalny algorytm rekon-

strukcji 3D, w celu zapewnienia 

najwyższej jakości obrazu na-
wet podczas długiego badania.

Szeroki zakres dostępnych 
aplikacji.

Informujemy, że  do NFZ 
złożony został wniosek o za-

kontraktowanie usług, pole-
gających na wykonaniu badań 
przy pomocy tomografu.

                   
S.P.Z.O.Z  Nowe Miasto 
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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
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W związku z rozwojem sieci sprzedaży poszukujemy do współpracy, 
osób na stanowisko:

Przedstawiciel ds. Sprzedaży
Miejsce pracy: Grójec, Warka, Piaseczno, Pruszków, Warszawa

Do zadań Przedstawiciela ds. Sprzedaży będzie należało pozyskiwa-
nie oraz stała współpraca z klientami biznesowymi i indywidualnymi 
przez budowanie długofalowych relacji, profesjonalny dobór rozwią-
zań do indywidualnych potrzeb klienta, a także realizowanie wyzna-
czonych celów sprzedażowych i zaplanowanych aktywności, sprzedaż 
produktów firmy zgodnie ze standardami.

Oczekiwania:
- Kilkuletnie doświadczenie w profesjonalnej obsłudze klientów, 
mile widziane doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej
- Wykształcenie minimum średnie, mile widziane 
wykształcenie wyższe
- Doskonała organizacja pracy, samodzielność oraz konsekwencja 
w dążeniu do celu
- Znajomość technik negocjacji handlowych oraz sprzedaży 
(mile widziana)
Korzyści ze współpracy z nami:
- Atrakcyjny system wynagrodzeń wspierający zachowanie 
dochodów na stałym poziomie oraz premie i bonusy za realizację 
wyników
- Dostęp do nowych kontaktów sprzedażowych
- Możliwość prowadzenia procesu sprzedaży również 
w trybie zdalnym
- Indywidualne wsparcie menedżera na każdym etapie współpracy
- Pakiet profesjonalnych szkoleń oraz praktyczną naukę zawodu
- Szeroka gama nowoczesnych i konkurencyjnych produktów 
ubezpieczeniowych: życiowych, grupowych i majątkowych
- Nowoczesne narzędzia elektroniczne wspierające planowanie 
pracy i aktywności sprzedażowe

CV prosimy przesłać na adres:
Email: robert.trzaska@uniqa.pl

Administratorem danych osobowych jest UNIQA Polska S.A. Dane 
osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekru-
tacyjnego. Przysługuje Panu/Pani m.in. prawo dostępu do przetwa-
rzanych danych. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania 
danych osobowych są dostępne w dokumencie „rekrutacja” na stronie 
internetowej www.uniqa.pl/dane-osobowe, gdzie jest mowa o UNIQA 
Polska S.A.

W piątek 9 lipca w Sta-
rostwie Powiatowym w Ra-
domiu, Starosta Grójecki 
Krzysztof Ambroziak wraz 
z Wicestarostą Jolantą Si-
tarek przy kontrasygnacie 
Skarbnika Witolda Kępki 
podpisali z Wojewodą Ma-
zowieckim Konstantym 
Radziwiłłem oraz Wicewo-
jewodą Arturem Stando-
wiczem  dwie umowy na 
dofinansowanie przebu-
dowy dróg powiatowych: 
Warka- Chynów oraz Wola 
Chynowska- Podgórzyce 
do przejazdu kolejowego w 

Umowa z Wojewodą w ramach Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg podpisana!!!

Gośniewicach w Gminie Warka.
Łączna wartość dofinanso-

wania dla Powiatu Grójeckie-
go w ramach Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg wynosi 
4.967.541,75 złotych.

Wspomniane przedsięwzię-
cia otrzymały również dotację 
z Samorządu Województwa 
Mazowieckiego w wysokości 
4.000.000,00 zł.

Dzięki dotacjom oraz środ-
kom finansowym z budżetów: 
Powiatu, Gminy Chynów oraz 
Gminy Warka zostanie wyko-
nany ponad ok. 11-sto kilome-
trowy odcinek. Będzie to jedna 

z największych inwestycji wy-
konanych w obecnej kadencji 
władz powiatu.

Przebudowa odcinka zosta-
ła już rozpoczęta, obecnie na 
drodze prowadzone są prace 
związane z wykonaniem pod-
budowy w technologii EMC 
oraz w miejscowości Chynów 
ustawiane są betonowe kra-
wężniki przyszłego chodnika.  
W związku z prowadzonymi 
pracami na tak dużym odcin-
ku, prosimy mieszkańców oraz 
użytkowników drogi o wyrozu-
miałość. 
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REPERTUAR KINA GOK 23-25 LIPCA 2021

Piątek, 23 lipca
16:00 Luca
18:00 W jak morderstwo
20:00 Obecność 3

Sobota, 24 lipca
16:00 Luca
18:00 W jak morderstwo
20:00 Obecność 3

Niedziela, 25 lipca
15:00 Luca
17:00 W jak morderstwo
19:00 Obecność 3

LUCA (Animowany)
Pełen niezwykłych przy-

gód film opowiada o dorastaniu 
dwójki przyjaciół mieszkającymi 
w pięknym nadmorskim mia-
steczku na Riwierze Włoskiej. 
Chłopcy wspólnie przeżywają 
niezapomniany letni czas, który 
upływa im na niekończących się 
przejażdżkach na skuterze i de-
lektowaniu się lodami. Jednak ich 
beztroską zabawę może w każdej 
chwili zepsuć ujawnienie głębo-
ko skrywanego sekretu. Obaj są 
potworami morskimi z innego 
świata znajdującego się tuż pod 
powierzchnią wody.

W JAK MORDERSTWO 
(Komedia Kryminalna)

Trzymający w napięciu kry-
minał spod znaku Agaty Christie 
i błyskotliwa komedia w jednym. 
"W jak morderstwo" to świetne 
kino rozrywkowe z plejadą pol-
skich gwiazd.

Spokojną Podkową 
Leśną wstrząsa morder-
stwo. Ciało ofiary, młodej 
kobiety, znajduje Magda 
(Anna Smołowik), gospo-
dyni domowa i nałogowa 
czytelniczka kryminałów. 
Policyjne śledztwo prowa-
dzi komisarz Jacek Sikora 
(Paweł Domagała). Niestety, 
brak mu zmysłu rasowego 
detektywa – ten ma Magda. 
Kiedy okazuje się, że ofia-
ra miała na szyi wisiorek w 
kształcie litery "W", nale-
żący do dawno zaginionej 
przyjaciółki Magdy, kobie-
ta postanawia wyjaśnić tę 
sprawę na własną rękę. A to 
oznacza nieustanne wtrąca-
nie się w pracę nieporadne-
go komisarza. Podejrzanych 
jest mnóstwo, poszlak nie-
wiele. Tropy prowadzą do 
najbardziej szanowanych 
mieszkańców Podkowy, a 
nawet szejka Kataru... Czy 
Magdzie i Sikorze uda się 
dojść do prawdy i rozwiązać 
zagadkę tajemniczego mor-
derstwa?

OBECNOŚĆ 3 (Horror)
"Obecność 3: Na roz-

kaz diabła" to budząca gro-
zę historia przerażającego 
morderstwa i nieznanych 
złych mocy. Wstrząsnęła 
ona nawet doświadczonymi 
badaczami spraw paranor-
malnych Edem i Lorraine 
Warrenami. Ten jeden z naj-
bardziej zdumiewających 
przypadków w ich karierze 
zaczyna się od walki o duszę 
młodego chłopca. Wkrótce 
małżeństwo staje w obliczu 
czegoś, z czym jeszcze nie 
miało do czynienia. Docho-
dzi do bezprecedensowego 
procesu. Po raz pierwszy w 
historii Stanów Zjednoczo-
nych podejrzany o morder-
stwo broni się, twierdząc, że 
był opętany przez demona.
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- 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
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Startuje konkurs IMPULS KULTURY!

Do 15 września 2021 r. potrwa 
nabór zgłoszeń do drugiej edy-
cji konkursu IMPULS KULTURY 
– Mazowiecka Nagroda Inspiracji 
Kulturalnych o Nagrodę Marszałka 
Województwa Mazowieckiego. Na-
grody przyznawane są animatorom i 
edukatorom kulturalnym za autorskie 
projekty realizowane na terenie woje-
wództwa mazowieckiego.

Konkurs skierowany jest do osób 
fizycznych – praktyków kultury dzia-
łających na terenie województwa 
mazowieckiego – pracowników in-
stytucji kultury, osób zrzeszonych w 
podmiotach NGO, członków grup 
nieformalnych, osób fizycznych dzia-
łających autonomicznie, którzy w 
okresie pomiędzy 1 stycznia 2019 r. 
a 30 czerwca 2021 r. zrealizowali na 
terenie woj. mazowieckiego działania 
z zakresu animacji i edukacji kultural-
nej na rzecz zmiany społecznej.

Celem konkursu jest rozpo-
wszechnienie wartościowych projek-
tów z zakresu animacji i edukacji kul-
turalnej, a także promocja laureatów, 
którzy poprzez działania animacyjne 
i edukacyjne przyczyniają się do akty-
wizacji oraz integracji różnych środo-
wisk.

Do konkursu można zgłosić au-
torskie działania w jednej z pięciu 
kategorii:

    projekt zrealizowany w prze-
strzeni publicznej;

    projekt oparty na dziedzictwie 

lokalnym (materialnym i niematerial-
nym);

    projekt storytellingowy tzn.  
taki, w którym sztuka opowiadania 
stanowi oś dla działań z zakresu ani-
macji i edukacji kulturalnej;

    projekt zrealizowany w oparciu 
o nowe technologie;

    projekt zrealizowany online.

Szukamy praktyków kultury, 
którzy empatycznie, refleksyjnie i 
twórczo odpowiadają na wyzwania i 
problemy współczesnego świata, pra-
cując ze swoją lokalną społecznością.

Projekt z zakresu animacji i edu-
kacji kulturalnej może złożyć autor 
projektu występujący indywidualnie 
lub zespół współautorów projektu li-
czący nie więcej niż 3 osoby.

Pula nagród w konkursie wynosi 
90.000 zł. Wysokość indywidualnej 
nagrody pieniężnej dla autora na-
grodzonego projektu wynosi 6.000 zł 
brutto. Wysokość nagrody pieniężnej 
dla zespołu współautorów nagrodzo-
nego projektu wynosi 9.000 zł brutto.

Kandydatury można zgłaszać 
poprzez formularz internetowy za-
mieszczony na platformie Witkac.pl 
do 15 września 2021 r.

Dokładny link do składania wnio-
sków (wymaga rejestracji w syste-
mie) https://witkac.pl/#/Contest/
View/17439

Pełna informacja o konkursie: 
www.mazowieckieobserwatorium.pl/
impuls

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
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W dniu 5 lipca 2021 r. do-
konano odbioru zadania pole-
gającego na „Założeniu terenu 
zieleni i wykonaniu nasadzeń 
w ramach rewitalizacji cen-
trum Belska Dużego”. Zadanie 
zrealizowano przy pomocy 
środków z budżetu Wojewódz-
twa Mazowieckiego w ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu 
Wsparcia Ochrony Powietrza 
i Mikroklimatu MAZOWSZE 
2021”. Kwota dofinansowania 
wynosi 59 272,00 zł.

Realizacja obejmuje za-
gospodarowanie zielenią te-
renu biologicznie czynnego 
w pobliżu Urzędu Gminy w 
Belsku Dużym o powierzchni 
ok. 1800 m2, gdzie posadzo-
no ok. 3680 roślin, w tym 30 
drzew. Nasadzenia zostały 
wykonane przez Firmę Usłu-
gową „ZIEL-TECH” ze Sku-
rowa.

Założenie zieleni ma za za-
danie nie tylko uatrakcyjnić 
przestrzeń w centrum miej-
scowości gminnej, ale przede 
wszystkim przynieść korzy-
ści środowiskowe takie jak 
np. oczyszczanie powietrza, 
ograniczenie rozprzestrze-
niania się zanieczyszczeń ko-
munikacyjnych oraz hałasu z 
pobliskich dróg publicznych, 
Będzie mieć również wpływ 

Belsk Duży – zakończenie realizacji 
terenu zieleni w centrum Belska

na ochładzanie terenu w cza-
sie upału, zwiększenie reten-
cji wodnej oraz zwiększenie 
bioróżnorodności. 

Mamy nadzieję, że nowa, 

zielona przestrzeń zachęci 
mieszkańców do odpoczynku 
w jej otoczeniu. 

Urząd Gminy Belsk Duży
M. Mularska

Koło Gospodyń Wiejskich "Rem-
bowianki" integruje mieszkańców. 

Było rodzinnie, wesoło i smacz-
nie na kolejnym pikniku rodzin-
nym w Rębowoli zorganizowanym 
przez KGW "Remobowianki".

Wspólne sąsiedzkie spotka-
nia to już tradycja w Rębowoli w 
gminie Belsk Duży, gdzie miej-
scowe Koło Gospodyń Wiejskich 
integruje mieszkańców. Były gry 
i zabawy dla najmłodszych, dmu-

Piknik rodzinny 
w Rębowoli

chańce, a także słodki po-
częstunek i potrawy z grilla. 
Różne pyszności przygoto-
wały wspólnie utalentowane 
kulinarnie członkinie koła.

Urząd Gminy Belsk Duży 
E. Tomasiak

Piknik rodzinny odbył się 
w ramach projektu "Integracja 
Społeczna w Rębowoli" współ-
finansowanego przez Wójta 
Gminy Belsk Duży.
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W resocjalizacji nie ma 
wakacji. W Areszcie Śled-
czym w Grójcu zakończył się 
kolejny program readaptacji 
społecznej „Drugie Życie” z 
zakresu edukacji skazanych 
z zasad udzielania pierwszej 
pomocy z elementami profi-
laktyki uzależnień. 

Szeroka oferta progra-
mów realizowanych w jed-
nostkach penitencjarnych 
jest ściśle związana z reso-
cjalizacją skazanych. Kodeks 
karny wykonawczy jasno 
precyzuje cele wykonywania 
kary pozbawienia wolno-
ści – wzbudzanie w skaza-
nym woli współdziałania w 
kształtowaniu społecznie po-
żądanych postaw, zwłaszcza 
poczucia odpowiedzialności 
oraz potrzeby przestrzegania 
porządku prawnego i tym 
samym powstrzymywania 
się od powrotu do przestęp-

Drugie Życie w Areszcie
stwa. Aby ten cel osiągnąć, funk-
cjonariusze Służby Więziennej 
organizują i prowadzą szereg zajęć 
resocjalizacyjnych. Uczestnictwo 
osadzonych we wszelkiego rodzaju 
kursach, szkoleniach oraz progra-
mach umożliwia m.in. dokonanie 
zmian w osobowości skazanego, 
wpływa na system wartości oraz 
pozwala na zdobycie nowych 
umiejętności społecznych i po-
znawczych. Jednym z takich pro-
gramów, realizowanych cyklicznie 
w Areszcie Śledczym w Grójcu, jest 
program Drugie Życie. To autorski 
projekt funkcjonariuszy działu 
penitencjarnego grójeckiej jed-
nostki, skierowany głównie do 
skazanych za przestępstwa prze-
ciwko zdrowiu i życiu, za prze-
stępstwa przeciwko bezpieczeń-
stwu w komunikacji i skazanych 
za posiadanie i udzielanie innym 
osobom środków odurzających 
lub substancji psychotropowych. 
W trakcie wielu godzin zajęć ska-
zani poznają podstawowa wiedzę z 

zakresu ratownictwa medycznego, 
uczą się i utrwalają zasady pierw-
szej pomocy. Dodatkowym ele-
mentem szkolenia jest profilaktyka 
prozdrowotna oraz profilaktyka 
uzależnień w kontekście zagrożeń 
i wpływu substancji psychoaktyw-
nych na zdrowie i życie oraz za-
chowanie człowieka pod wpływem 
dopalaczy. Istotną rolę w trakcie 
realizacji programu odgrywa pra-
ca w grupie. Praca zespołowa ma 
na celu kształtowanie kompetencji 
społecznych, umiejętności współ-
działania, poprawnej komunikacji 
w celu zwiększenia skuteczności 
prowadzonych działań. Wszystkie 
moduły zajęć programu Drugie 
Życie skonstruowane są w taki 
sposób, aby wymusić konieczność 
współpracy w celu poprawnego 
wykonania zadanego ćwiczenia. 
Zdrowie i życie ludzkie jest war-
tością nadrzędną, najwyższą i 
jedynie wspólne działanie może 
wpłynąć na zwiększenie szansy 
przeżycia osoby znajdującej się w 

stanie zagrożenia. To bardzo waż-
ny element prowadzonych oddzia-
ływań resocjalizacyjnych. Osta-
tecznym efektem programu jest 
bardzo dobre opanowanie wiedzy 
i umiejętności z zakresu udzie-
lania pierwszej pomocy według 
najnowszych wytycznych Europej-
skiej Rady Resuscytacji, zwiększe-
nie umiejętności radzenia sobie w 
trudnych i stresowych sytuacjach 
oraz konstruktywnego rozwiązy-
wania problemów, nabycie umie-
jętności dbania o bezpieczeństwo 
własne i innych osób, zwiększenie 
wrażliwości społecznej i odpowie-

dzialności za drugiego człowieka, 
nauka skutecznej pracy w zespole, 
zdobycie wiedzy z zakresu profi-
laktyki uzależnień. Wyniki ankiet 
na zakończenie programu były na-
prawdę zadowalające! Ale na tym 
nie poprzestajemy. Kolejna grupa 
skazanych, pomimo wakacji, wła-
śnie rozpoczęła kolejny program. 
To będzie dobrze wykorzystany 
czas.

Opracowanie: 
ppor. Marek Pikulski
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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/ 



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/

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 kul-
kowe, co zapewnia większą ich trwałość oraz cichsze i łatwiejsze prowa-
dzenie 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: 200 zł, TEL. 509 603 239
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