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Nowy ambulans dla szpitala 
w Nowym Mieście

Remonty kolejnych kilometrów dróg

W ostatnią środę, w obec-
ności przedstawicieli spo-
łeczności lokalnej, nastąpiło 
oficjalne otwarcie nowo wyre-
montowanej (po połowie kosz-

tów przedsięwzięcia poniosły Po-
wiat Grójecki i Gmina Jasieniec) 
ponad 2-kilometrowej trasy: drogi 
powiatowej nr 1662W Barto-
dzieje - Warpęsy o długości 1740 

metrów oraz drogi powiatowej nr 
1106W Jasieniec – Promna o dłu-
gości 350 metrów (od mostu przy 
stawach do skrzyżowania Gośnie-
wice - Gniejewice).     Czytaj str. 4
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W imieniu dyrekcji, personelu i pacjentów SP ZOZ Nowe Miasto nad 
Pilicą dziękujemy Państwu Justynie i Jackowi Zwardoń z Woli Pobie-
dzińskiej, ks. Proboszczowi Parafii w Sadach i Pani Barbarze Kaczorek z 
Dziarnowa za warzywa, jakie przekazaliście Państwo dla naszego szpitala. 
Jesteście Państwo jeszcze jednym dowodem na istnienie ludzi dobrej woli, 
którzy wspierają nas w jakże trudnym czasie epidemii koronawirusa.

 
Nieustannie spotykamy się z wyrazami solidarności, ludzkiej życzliwo-

ści i chęcią pomocy, płynącą od wielu osób. Dziękujemy za słowa wsparcia. 
Dają nam one motywację do dalszego działania i utwierdzają w przeko-
naniu, że praca, jaką wykonujemy, jest ważna i dostrzegana przez społe-
czeństwo.

Bezinteresowne wsparcie wielu osób pozwala wierzyć, że praca perso-
nelu medycznego jest doceniania i niezwykle ważna dla ogółu społeczeń-
stwa. 

SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą

Marszałek Województwa Ma-
zowieckiego Adam Struzik wraz z 
Radnym Sejmiku Leszkiem Przy-
bytniakiem 5 sierpnia 2021 roku 
w imieniu własnym i całego samo-
rządu Mazowsza przekazał nowy 
ambulans dla SPZOZ w Nowym 
Mieście nad Pilicą.

W uroczystym przekazaniu 
uczestniczyli między innymi: Po-
seł na Sejm RP Mirosław Mali-
szewski, Marszałek Województwa 
Mazowieckiego Adam Struzik, 
Radny Sejmiku Leszek Przybyt-
niak, Przewodniczący Rady Po-
wiatu Janusz Karbowiak, Starosta 
Krzysztof Ambroziak, Wicesta-
rosta Jolanta Sitarek, Członkowie 
Zarządu Powiatu, Radni, Radny 
Rady Powiatu z Nowego Miasta 
Krzysztof Fiks i Dyrektor SPZOZ 
w Nowym Mieście nad Pilicą Bar-
bara Gąsiorowska.

Nowy ambulans dla szpitala w Nowym Mieście

Ambulans został zakupiony 
w ramach projektu „Zakup nie-
zbędnego sprzętu oraz adaptacja 
pomieszczeń w związku z poja-
wieniem się koronawirusa SARS-
-CoV-2 na terenie województwa 
mazowieckiego” realizowanego 
w ramach RPO WM 2014-2020”. 
Liderem projektu jest Samorząd 
Województwa Mazowieckiego. 
SPZOZ w Nowym Mieście nad 
Pilicą jest partnerem w tym pro-
jekcie.

Nowy ambulans jest zbudowa-
ny na bazie samochodu Volkswa-
gen Crafter 35 typ C. Wyposażony 
w silnik o mocy 173 koni mecha-
nicznych i napęd na oś przednią. 
Samochód posiada liczne układy 
bezpieczeństwa, niezależne ogrze-
wanie oraz klimatyzację. 

Ambulans został wyposażony 
w:

-Nosze główne 
- Krzesełko kardiologiczne wy-

posażone w płozy umożliwiające 
wygodny transport pacjenta po 
schodach

- Pompę jednostrzykawkową 
- Pulsoksymetr i kapnograf w 

jednym urządzeniu 
- Respirator transportowy wraz 

z wyposażeniem dodatkowym 
- Defibrylator 
- Urządzenie do mechanicznej 

kompresji klatki piersiowej CPR 
wraz z całym niezbędnym wypo-

sażeniem
- Ssak medyczny,
- Lodówkę transportową, ple-

cak medyczny, deski ortopedycz-
ne dla dzieci i dorosłych, mata do 
transportu noworodka.

Ambulans posiada łączność ra-
diową (dwie radiostacje cyfrowe). 
Wartość samochodu to 634  139,13 
zł.

Kwota ta jest bardzo duża i 
dla naszego szpitala jest to wyda-
tek, którego nie jesteśmy  w stanie 
pokryć, dlatego jesteśmy wdzięcz-
ni Panu Marszałkowi Adamowi 
Struzikowi, że uruchomił program 
wspomagający szpitale na Mazow-
szu.

Oprócz sprzętu nasz szpital 
dostawał bardzo dużo środków 
ochrony osobistej, bez tej pomocy 
trudno byłoby nam funkcjonować 
w okresie pandemii.

Pragniemy podziękować: 
Marszałkowi Województwa 

Mazowieckiego panu Adamowi 
Struzikowi, Radnemu Sejmiku 
UM Leszkowi Przybytniakowi, 
Posłowi na Sejm RP Mirosławo-
wi Maliszewskiemu,  Staroście 
Krzysztofowi Ambroziakowi, Wi-
cestaroście Jolancie Sitarek, człon-
kom Zarządu: Marzenie Rosołow-
skiej, Andrzejowi Zarębie, Pawłowi 
Siennickiemu, Przewodniczącemu 
Rady Powiatu Januszowi Karbo-
wiakowi, Wiceprzewodniczącemu 
Rady Powiatu Adamowi Balcero-
wiczowi, Krzysztofowi Fiksowi, 
Przewodniczącemu Komisji Re-
wizyjnej Janowi Madejowi, Prze-
wodniczący Komisji Oświaty i 
Kultury Robertowi Lipcowi, Prze-
wodniczącemu Transportu i Dróg 
Publicznych Grzegorzowi Gór-
skiemu, Przewodniczącemu Ko-
misji Skarg i Wniosków Cezaremu 
Kołodziejskiemu oraz radnym po-
wiatu za pomoc dla naszego szpi-
tala.

SPZOZ Nowe Miasto
nad Pilicą

„Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, 
kiedy skrzydła zapominają latać”

Antoine de Saint-Exupéry



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 

Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl



W ostatnią środę, w obecno-
ści przedstawicieli społeczno-
ści lokalnej, nastąpiło oficjalne 
otwarcie nowo wyremontowa-
nej (po połowie kosztów przed-
sięwzięcia poniosły Powiat Gró-
jecki i Gmina Jasieniec) ponad 
2-kilometrowej trasy: drogi po-
wiatowej nr 1662W Bartodzie-
je - Warpęsy o długości 1740 
metrów oraz drogi powiatowej 
nr 1106W Jasieniec – Promna o 
długości 350 metrów (od mostu 
przy stawach do skrzyżowania 
Gośniewice - Gniejewice). W 
tym samym dniu goszczące w 
Urzędzie Gminy Jasieniec wła-
dze Powiatu Grójeckiego podpi-
sały umowę z wykonawcą doty-
czącą remontu trasy nr 1106W 
Jasieniec – Promna o długości 
ok. 2,6 km (od skrzyżowania 
Jasieniec-Warpęsy, w kierunku 
Gośniewic, aż do skrzyżowania 
z drogą Gośniewice-Osiny).

Mająca wkrótce ruszyć mo-
dernizacja trasy nr 1106W bę-
dzie finansowana w 40% przez 
Powiat Grójecki i w 60% przez 
Gminę Jasieniec. Zatem łącz-
na długość odcinków powia-
towych wyremontowanych w 
tym roku na terenie gminy wy-
niesie ok. 4,7 kilometra. To, jak 
znaczące i przemyślane są owe 
przedsięwzięcia, pokazuje załą-

Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl

Remonty kolejnych kilometrów dróg
czona grafika z mapą sieci dróg 
na terenie gminy.

Obie inwestycje, do wy-
konania których wójt Marta 
Cytryńska konsekwentnie na-
mawiała władze powiatu, doty-
czą jednej z najbardziej zanie-
dbanych (jednocześnie jednej 
z najintensywniej użytkowa-
nych) arterii drogowych na 
terenie gminy. Obie są również 
długo oczekiwanymi przez 
wielu mieszkańców przedsię-
wzięciami infrastrukturalny-
mi, które uda się zrealizować 
w obecnej kadencji samorzą-
dowej.

Jest to skutek świetnej 
współpracy naszej gminy z 
władzami powiatu (za co wójt 
M. Cytryńska otrzymała spe-
cjalne podziękowania), w tym 
Starostą Krzysztofem Ambro-
ziakiem oraz Przewodniczą-
cym Rady Powiatu Januszem 
Karbowiakiem. To także moż-
liwe dzięki poparciu radnych 
Rady Gminy Jasieniec.

Razem z takimi osobami, 
na gruncie rzeczowych argu-
mentów, możemy wykonywać 
tak ważne i potrzebne zadania, 
które wcześniej, z różnych po-
wodów, nie doczekały się reali-
zacji. 

SW



Twoja reklama w Nowych Dniach - reklama@nowedni.pl

Kolejne ciekawe przedsięwzięcie 
u progu realizacji! Wójt Marta Cy-
tryńska podpisała z Marszałkiem 
Województwa Mazowieckiego Ada-
mem Struzikiem umowę o dofinan-
sowanie budowy skateparku, boiska 
do streetballa (uliczna koszykówka) 
oraz placu manewrowo-edukacyj-
nego dla dzieci. Wydarzenie miało 
miejsce w grójeckim Starostwie Po-
wiatowym. 

Na ten cel gmina Jasieniec zdo-
była ok. 200 tys. zł dotacji z bu-
dżetu Samorządu Województwa 
Mazowieckiego, a radni gminy 
podczas ostatniej sesji, większo-
ścią głosów, wyrazili zgodę na re-
alizację inwestycji, zabezpieczając 
niezbędne środki finansowe.

Funkcjonalność
Mimo wciąż rosnących cen 

m.in. na sprzęt, materiały bu-
dowlane czy usługi (od momen-
tu złożenia wniosku o dotację do 
ogłoszenia wyników naboru mi-
nęło kilka miesięcy), dołożymy 
wszelkich starań, by nowy, wielo-
funkcyjny obiekt sportowo-rekre-
acyjnego obiekt, który powstanie 
w Jasieńcu przy ul. Parkowej w 
Jasieńcu (teren za Top Marketem), 
był możliwie najbardziej funkcjo-
nalny. 

Praktyczność i oryginalność
Już wkrótce ogłosimy przetarg 

na wykonanie tej inwestycji. Za-
kładamy, że będzie ona nie tylko 
praktyczna, ale i oryginalna: nie 
zrealizowana dotąd w podobnej 
postaci nigdzie w regionie (inte-
gracja mieszkańców, promocja 
sportu, sprawności oraz bezpie-
czeństwa). I jednocześnie kame-
ralna.

Spójny i atrakcyjny pomysł
Zgodnie z wcześniejszymi 

zapowiedziami, skatepark, plac 
zręcznościowo-edukacyjny oraz 
boisko do streetballa, które zo-
staną wybudowane jeszcze w tym 
roku, stanowią przemyślany, spój-
ny i atrakcyjny pomysł: 

- skatepark będzie miejscem 
dla amatorów jazdy na rolkach, 
deskorolkach czy wrotkach,

- poprzez plac z ścieżkami ma-
newrowymi i znakami drogowymi 
zrealizujemy koncepcję nowator-
skiej, skutecznej edukacji na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym (przemieszczając się 

Nowy, kameralny obiekt 
sportowo-rekreacyjny jeszcze w tym roku!

po specjalnych alejkach, dzieci od 
najmłodszych lat będą oswajać się 
z podstawowymi, najbardziej cha-
rakterystycznymi znakami drogo-
wymi),

- boisko do streetballa cieszyć 
będzie natomiast pasjonatów ko-
szykówki, którzy w swych naj-
bardziej zintegrowanych grupach 
będą mogli rozgrywać między 
sobą mecze na jeden kosz.

Aktywny wypoczynek 
Powstanie obiektu pozwoli w 

możliwie najbardziej efektywny 
sposób poszerzyć ofertę sporto-
wo-rekreacyjną na terenie gminy 
Jasieniec, zachęcając dzieci i mło-
dzież do aktywnego, przyjemnego 
spędzania czasu z rodziną i znajo-
mymi.

SW



24 lipca w sobotę odbyło się dłu-
go wyczekiwane wydarzenie – IX 
Ogólnopolski Festiwal Piosenki Tu-
rystycznej „SpłyWarka”. Po przerwie 
spowodowanej pandemią mogliśmy 
po raz kolejny w Warce gościć wielu 
wspaniałych artystów prezentujących 
nurt poezji śpiewanej i piosenki tu-
rystycznej. Pierwsza część Festiwalu 
odbyła się w Centrum Edukacyjno-
-Muzealnym przy Muzeum im. Ka-
zimierza Pułaskiego. O godz. 10 na 
miejscu pojawiły się zespoły i soliści 
gotowi zaprezentować swoją twór-
czość przed Jury i powalczyć o zwy-
cięstwo. Choć wszystkim zależało na 
zajęciu miejsca na podium, to atmos-
fera przed konkursem nie wskazy-
wała na jakąkolwiek rywalizację. Dla 
niektórych był to moment poznania 
nowych, ciekawych osób, dla innych 

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

To była wyjątkowa „SpłyWarka”!
długo wyczekiwane spotkanie ze zna-
nymi już twórcami – jedno jest pewne 
– muzycy, którzy spotkali się w War-
ce razem stworzyli wspaniałe grono 
reprezentujące jeden nurt, jednak w 
różnych odsłonach.

Konkurs piosenki będący pierw-
szą częścią "SpłyWarki" otworzyli 
dyrektor Muzeum im. K. Pułaskie-
go Iwona Stefaniak oraz dyrektor 
Gminnej Instytucji Kultury "Dworek 
na Długiej" Andrzej Zaręba. Komisja 
konkursowa w składzie: Jerzy Krużel 
(przewodniczący), Maciej Służała oraz 
Adrian Szary otrzymała duże i trudne 
wyzwanie, aby ocenić wykonawców i 
wydać werdykt. W konkursie wzięło 
udział 5 zespołów i 4 solistów: Igły i 
Liście, Ruina Bar, Sweterek, Oskar 
Mir & Milito, Bez Zgrzytu, Wojciech 
Socha, Roman Tkaczyk, Aleksandra 

Niedziałek i Mariusz Dekiel. Każdy z 
wykonawców zaprezentował po dwa 
lub trzy utwory w zależności od ży-
czenia Komisji. Choć konkurs skupiał 
w sobie poezję śpiewaną i piosenkę 
turystyczną, to każdy z wykonawców 
reprezentował własny, oryginalny 
styl muzyczny i przekazał Jurorom 
oraz publiczności własną, za każdym 
razem niezwykle ciekawą muzyczną 
drogę.

Po zakończeniu przesłuchań kon-
kursowych obyły się obrady Jury. Dłu-
gie, niełatwe, wyłaniające wiele cieka-
wych wniosków… Udało się jednak 
wybrać zwycięzców oraz przyznać 
wyróżnienia. Ogłoszenie wyników 
odbyło się na Kempingu nad Pili-
cą, gdzie miała miejsce druga część 
wydarzenia. O godz. 17 nastąpiło 
oficjalne otwarcie IX Ogólnopolskie-
go Festiwalu Piosenki Turystycznej 
„SpłyWarka” przez Organizatorów: 
Andrzeja Zarębę – dyrektora „Dwor-
ku na Długiej”, Leszka Owczarczyka i 
Dariusza Rączkę. Zaraz po otwarciu 
nastąpiło wyczekiwane przez wszyst-
kich ogłoszenie wyników konkursu – 
Organizatorzy oraz Jury przedstawili 
werdykt:

Nagroda Grand Prix – Roman 
Tkaczyk (nagroda finansowa ufun-
dowana przez firmę DELTIMA oraz 
niezwykle oryginalna statuetka, której 
twórcą jest warecki artysta Jacek Ma-
tlakowski)

I miejsce – zespół „Bez Zgrzy-
tu” (nagroda finansowa ufundowana 
przez firmę DWA JABŁKA)

II miejsce – Aleksandra Niedzia-
łek (nagroda finansowa ufundowana 
przez firmę TRANS-MED)

III miejsce – Mariusz Dekiel (na-
groda finansowa ufundowana przez 
firmę DEWELOPER Janusz Lipka)

oraz wyróżnienia:
- za nawiązanie do dobrych wzo-

rów dekadenckich początków poezji 
śpiewanej – zespół „Ruina Bar”

- za odwagę w wykonaniu piose-
nek – zespół „Sweterek”

- za wzbudzenie nadziei wśród 
Jury piosenką „Nadzieja” – Wojciech 
Socha

- za odlotowość w piosenkach i 
użycie zanikającego instrumentu „fis-
harmonia” – duet Oskar Mir & Milito

- za podążanie ścieżką ekologicz-
ną – zespół „Igły i Liście”

Zaraz po ogłoszeniu werdyktu 
nastąpił koncert laureatów w którym 
wystąpili zdobywcy nagrody Grand 
Prix oraz I, II i III miejsca.

Po zakończeniu prezentacji zwy-
cięzców tegorocznej "SpłyWarki" na 
scenie zaprezentował się warecki ar-
tysta Dariusz Rączka, któremu przy 
dwóch utworach towarzyszyła żona 
– Anna Kolasa-Rączka. Kolejnym 
punktem wydarzenia było nagranie 
elementu teledysku do specjalnej jubi-
leuszowej piosenki tworzonej z okazji 
700-lecia Warki.

W końcu przyszedł czas na wy-

czekiwany koncert gwiazdy wieczoru 
– Piotra Bukartyka z zespołem. Było 
to wyjątkowe wydarzenie. Teksty bo-
gate w symbolikę, mistrzowskie kom-
pozycje i narracja podczas występu 
sprawiły, że publiczność była wręcz 
oczarowana. Był to koncert, który z 
pewnością na długo zostanie w pa-
mięci publiczności tegorocznego Fe-
stiwalu „SpłyWarka”.

Ostatnie dwie godziny wydarze-
nia, to spotkanie z zespołem „The 
Nierobbers”. Grupa wprowadziła 
zebraną publiczność w sielankowy 
klimat. Teksty związane z turystyką 
i żeglarstwem idealnie wpisały się w 
atmosferę Festiwalu. Zespół porwał 
do wspólnego śpiewu, a niektórych 
nawet do tańca.

Z niecierpliwością czekamy na ko-
lejny rok i ponowne letnie spotkanie z 
piosenką turystyczną. Mamy nadzieję 
na odkrycie kolejnych ciekawych ze-
społów oraz spotkanie z tymi, którzy 
wzięli udział w dotychczasowych edy-
cjach konkursu. „SpłyWarka” w 2022 
roku będzie obchodziła jubileuszową, 
dziesiątą edycję. Mamy nadzieję, że 
przyczyni się to do jeszcze większego 
zainteresowania wydarzeniem.

Organizatorzy: Samorząd Warki, 
Gminna Instytucja Kultury „Dworek 
na Długiej”, Zespół Ostatnia Paczka, 
Dariusz Rączka, Piotr Mrozowski

Współorganizatorzy: Powiat Gró-
jecki, Muzeum im. Kazimierza Puła-
skiego w Warce, Kemping nad Pilicą, 
Restauracja FUM

Patronat Honorowy: Marsza-
łek Województwa Mazowieckiego 
– Adam Struzik, Starosta Grójecki 

– Krzysztof Ambroziak, Burmistrz 
Warki – Dariusz Gizka

Sponsorzy: Samorząd Warki, 
Gminna Instytucja Kultury „Dworek 
na Długiej”, Starostwo Powiatowe w 
Grójcu, DWA JABŁKA, DELTIMA, 
DEWELOPER Janusz Lipka, TRANS-
-MED – Dariusz Witkowski, Grupa 
Żywiec S.A. – Browar w Warce, Usługi 
Budowlane – Zbisław Zatorski, Cen-
trum Sportu i Rekreacji w Warce, 
Zakład Usług Komunalnych w Warce 
Sp. z o.o., STAŃCZYK - Nauka Jazdy, 
DONIMET, M-WET Gabinet Wetery-
naryjny, TANK-OIL – Dariusz Szyn-
kiewicz, ADDESIGNER.PL – Adam 
Kurowski, Browar Rzemieślniczy 
BROWARKA, Centrum Medyczne 
VINEA, Usługi Geodezyjne NORTH-
-GEO – Adam Pyza, Stowarzyszenie 
Sady Grójeckie, NASZA TŁOCZNIA 
– Konary, Tuszyński – Miody z trady-
cjami, TWÓJ OWOC, Sklep Wędkar-
ski AMIK, PRIMA-AUTO, TERMO-
PLAST – OKNA DRZWI BRAMY, 
CEMTEX Hurtownia Materiałów 
Budowlanych, SERWIS OPON – Ro-
bert Sikorski, PRIMA-MED., Gabinet 
Stomatologiczny – Dorota Siedlecka, 
PLASTUSIOWO AGAT OFFICE

Organizatorzy kierują serdecz-
ne podziękowania do Sponsorów i 
Partnerów, Komisji Konkursowej, ze-
społów biorących udział w konkursie 
oraz wszystkich obecnych podczas IX 
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki 
Turystycznej „SpłyWarka”. Do zoba-
czenia za rok – 23 lipca 2022!

Dworek na Długiej, 
foto Rafał Donica

Mutsy Transporter 
(gondola+spacerówka)

CENA: 200 zł, TEL. 509 603 239
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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

Błagamy ludzi o dobrym ser-
cu o pomoc w leczeniu naszego 
dziecka, które jest kosztowne. 

Bardzo Państwa prosimy o 
wsparcie zbiórki pomagam.pl/
dla_ady i licytację dla Ady-Gró-
jec na portalu Facebook!!!

Nasza kochana córeczka Ad-
rianna urodzona 8 lutego 2004 z 
1punktem w skali Apgar w ciężkiej 
zamartwicy z Sepsą, z niewydol-
nością krążeniowo-oddechową. 
Już 17 lat walczymy o jej życie 
i zdrowie i ta walka trwa nadal. 
Ada cierpi na padaczkę, mózgo-
we porażenie dziecięce, głęboki 
niedosłuch, opóźnienie rozwoju 
psychoruchowego i wadę wzroku. 
Ada jest niepełnosprawna w stop-
niu znacznym.  Wymaga naszej 
całodobowej opieki. Wymaga rów-
nież stałej, systematycznej opieki 
specjalistycznej oraz intensywnej 
rehabilitacji narządu ruchu, mowy 
i słuchu, lecz złe warunki mieszka-
niowe to wszystko uniemożliwiają. 
Największym lękiem o życie córki 
jest padaczka lekooporna w cięż-
kiej postaci, które występują co 3-4 
dni. Pomimo przyjmowania spe-
cjalnych leków napady nadal wy-
stępują. Żyjemy w ciągłym strachu, 
nie znamy dnia ani godziny, kiedy 

Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl

Błagamy ludzi o dobrym sercu o pomoc w leczeniu naszego dziecka

wystąpi napad padaczki, nie wie-
my co się wydarzy dziś czy jutro…

Napady są wszędzie i każdej 
sytuacji. Są to nieprzewidywal-
ne napady padaczkowe z utratą 
świadomości (wyprężenie ciała, 
drgawki, sinica). Choroba w dal-
szym ciągu postępuje. Od począt-
ku naszej trudnej drogi zaciągnę-
liśmy kredyty na ratowanie życia i 
zdrowia Ady, które do dziś spłaca-
my. Kiedy nasza córka się urodzi-
ła lekarze na OIOM-ie i patologii 
noworodka nie dawali szans na to, 
że będzie chodziła, jednak przez 
nasz upór i poświęcenie chodzi. 
Od 9 lat mieszkamy w mieszka-
niu komunalnym, które otrzy-
maliśmy z wyroku sadowego, bez 
możliwości wyboru-36 m2 na I 
piętrze. Nasza walka mimo 17 lat 
trwa nadal o zdrowie i życie Ady, 
od dwóch lat sytuacja się zmieniła, 
nasiliły się napady padaczki, które 
bardzo zaburzają rozwój i z tego 
powodu nie możemy wydostać się 
z mieszkania i pojechać w ciche i 
spokojne miejsce do którego jeź-
dziliśmy przez 16 lat tzn. do dziad-
ków na wsi. Tam stworzyliśmy jej 
oazę spokoju, możliwość ruchu, 
aby mogła się rozwijać i poznawać 
otoczenie. Ada lubi przebywać na 

świeżym powietrzu, ale przewoże-
nie jej samochodem może powo-
dować napad padaczki. Brakuje 
nam wystarczającej ilości środków 
oraz warunków do normalnego 
funkcjonowania, rozwoju i lecze-
nia.  Córka posiada dużą nadwraż-
liwość i wszelkie zapachy kuchen-
ne czy hałasy zza okna (w dużym 
skupisku miejskim) powodują też 
napady padaczkowe. Często wra-
camy i wspominamy sytuacje ze 
zdjęć i filmów, kiedy Ada była po-
godna i uśmiechnięta - wtedy czu-
jemy radość.

Walczymy o lepsze warunki 
bytowe i życie dla naszego dziecka. 
Dlatego „my jako rodzice”  kieru-
jemy do Państwa prośbę o zrozu-
mienie naszej trudnej i przykrej 
sytuacji, a przede wszystkim zro-
zumienie cierpienia naszego jedy-
nego i kochanego dziecka. Każdy 
rodzic rozumie, czego potrzebuje 
jego dziecko, kiedy cierpi i potrze-
buje pomocy. Wierzymy w ludzi 
dobrej woli.

Błagamy ludzi o dobrym ser-

cu na oddanie swojej cegiełki na 
pomoc w rehabilitacji i poprawę 
warunków mieszkaniowych Ady. 
Naszym marzeniem jest aby Adu-
sia mogła być rehabilitowana i 
mogła spędzać czas na świeżym 

powietrzu.
Wierzymy, że są ludzie dobrej 

woli i pomogą nam w leczeniu na-
szego dziecka i poprawieniu wa-
runków bytowych.



Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl

 Za nami pierwsze Letnie Za-
jęcia Profilaktyczne dla dzieci i 
młodzieży, które dzięki akceptacji 
Wójta Gminy Belsk Duży Pana Wła-
dysława Piątkowskiego i uprzejmo-
ści Kierownika Gminnego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji Pana Marka 
Szewczyka odbyły się w Świetlicy w 
Starej Wsi.  Zajęcia przeprowadzo-
ne zostały w piątek 23 lipca 2021 
roku i były całkowicie bezpłatne. 

W warsztatach plastycznych, 
które poprowadziła Pani Jolanta 
Czuksanow wzięło udział dwa-
dzieścioro dzieci podczas któ-
rych prowadząca stworzyła wraz 

Letnie Zajęcia Profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

z dziećmi klimat meksykańskiego 
lata. Dzieci zapoznały się z bogatą 
kulturą ludową Meksyku. Malując 
kamienie i ozdabiając doniczki 
meksykańskimi wzorami stworzy-
ły swoje własne kaktusowe kom-
pozycje. Do pracy wykorzystane 
zostały kamienie, farby, pojemniki 
ceramiczne, żwirek,  bibuła. Każdy 
z młodych artystów włożył maksi-
mum zaangażowania i talentu cze-
go efektem były przepiękne, wielo-
barwne prace. 

W drugiej części spotkania od-
wiedziła nas policjantka pełniąca 
służbę w Zespole Profilaktyki Spo-
łecznej, Nieletnich i Patologii Ko-

mendy Powiatowej Policji w Grój-
cu asp.szt. Ewelina Kozdruj, która 
rozmawiała z dziećmi na temat za-
sad bezpieczeństwa jakie powinny 
zachować w czasie wakacji.  Wiel-
ką atrakcją okazała się możliwość 
obejrzenia z bliska narzędzi poma-
gających policjantom w sytuacjach 
kiedy konieczne jest zastosowanie 
środka przymusu bezpośrednie-
go (kajdanki, pałka służbowa) jak 
również wejście do radiowozu. Na 
koniec spotkania dzieci otrzymały 
breloczki i opaski odblaskowe za-
fundowane przez GKRPA w Bel-
sku Dużym. 

Ostatnim i najbardziej emo-
cjonującym punktem dnia były 
zajęcia sportowe poprowadzone 
przez Panią Igę Czernicką z Gmin-
nego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
która przez cały czas trwania za-
jęć w świetlicy była z nami. Pani 
Iga zaproponowała dzieciom wiele 
ciekawych konkurencji na świe-
żym powietrzu. Najwięcej frajdy 
sprawiły wszystkim konkurencje z 
użyciem balonów i wody. 

Dziękujemy wszystkim uczest-

nikom zajęć za przybycie i wspól-
nie spędzony czas. Mamy nadzieję, 
że takie spotkania pomogą zacie-
śnić więzi społeczne najmłodszych 
Mieszkańców naszej Gminy, za-
chęcą do aktywnego spędzania 
czasu, a co za tym idzie uchronią 
ich od zagrożeń współczesnego 
świata (uzależnienia od telefonów, 
gier, przemocy, używek). Wszyst-
kich zainteresowanych wyda-
rzeniami organizowanymi przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Belsku Dużym zachęca-
my do śledzenia naszego profilu na 
FB, strony internetowej belskduzy.
pl oraz portalu informacyjnego 
belskduzy24. 

Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Belsku Dużym zorgani-
zował zajęcia w ramach realizacji 
Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych i Narkotykowych. 

W dniu 10 sierpnia 2021 
roku Wójt Władysław Piątkow-
ski przy kontrasygnacie Skarb-
nika Hanny Grotek podczas 
roboczego spotkania z pracow-
nikami Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Mazowiec-
kiego podpisał aneks do umowy 
partnerskiej na rzecz realizacji 
Projektu „Mazowiecki Program 
przygotowania szkół, nauczycie-
li i uczniów do nauczania zdal-
nego”. 

W projekcie bierze udział 
Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Romualda Traugutta w Łę-
czeszycach. W ramach niego 4 
nauczycieli oraz 10 uczniów zo-
stało przeszkolonych z tematy-
ki z zakresu technicznej obsługi 
Platformy Microsoft Office 365 
oraz wykorzystania technologii 
informacyjno - komunikacyj-
nych.

Dzięki projektowi szkoła 
otrzyma sprzęt multimedialny 
niezbędny do nauki oraz

prowadzenia zajęć na od-
ległość: zestawy komputerowe 
(komputery stacjonarne wraz 

z monitorami), laptopy, tablety, 
drukarki laserowe, urządzenie 
wielofunkcyjne, monitor inte-
raktywny, projektor multime-
dialny. Pierwsza partia urzą-
dzeń trafiła już do łęczeszyckiej 
placówki.

Pozyskany sprzęt ułatwi na-
ukę uczniom i prowadzenie za-
jęć nauczycielom. Zadanie jest 
współfinansowane z Europej-
skiego Funduszu Społecznego. 

Urząd Gminy Belsk Duży
E. Tomasiak

Mazowiecki Program przygotowania szkół, 
nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego
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We wtorek 27 lipca w sali kon-
ferencyjnej Starostwa Powiatowe-
go w Grójcu odbyła się Sesja Rady 
Powiatu Grójeckiego. W porządku 
obrad znajdował się m.in. Raport 
o Stanie Powiatu za 2020 rok , oraz 
uchwały w sprawie udzielenia ab-
solutorium z wykonania budżetu i 
udzielenia wotum zaufania dla Za-
rządu Powiatu.

Posiedzenie rady rozpoczę-
ło się  od przedstawienia przez  
Starostę Grójeckiego Krzysztofa 
Ambroziaka  zebranym: radnym, 
dyrektorom jednostek organiza-
cyjnych powiatu oraz naczelnikom 
wydziałów Starostwa prezentację 
dotyczącą raportu o stanie jed-
nostki. W swoim wystąpieniu 
podkreślił, że ze względu na pa-
nującą na świecie pandemię CO-
VID -19 był to bardzo trudny rok. 
Mimo wprowadzonych obostrzeń, 
rozpoczęte na terenie powiatu 
inwestycje były kontynuowane. 
Dzięki zaangażowaniu oraz dobrej 
współpracy Zarządu z radnymi i 
gminami, Powiat zrealizował dla 
mieszkańców szereg inwestycji. 
Starosta zaznaczył, iż większość 
przedsięwzięć, podjętych na tere-
nie powiatu mogło być zrealizo-
wanych również dzięki wsparciu 
Samorządu Województwa Ma-
zowieckiego, który wielokrotnie 
udzielał dotacji na drogi, edukację, 
inwestycje budowlane oraz wspar-

Zarząd Powiatu Grójeckiego z absolutorium i wotum zaufania za 2020 rok
cie szpitali i domów pomocy spo-
łecznej. Łączne wsparcie z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego w 2020 wyniosło 
ponad 11 mln złotych.

Powiat pozyskał w ubiegłym 
roku z Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego ponad 9,5 mln 
złotych. Warto zaznaczyć, że Po-
wiat przeznaczył blisko 15 mln 
złotych na inwestycje drogowe w 
2020 roku. Środki finansowe po-
chodziły  z budżetów: powiatu, 
gmin oraz dotacji samorządu wo-
jewództwa mazowieckiego i woje-
wody, a także lokalnych przedsię-
biorstw.

Zarząd otrzymał wotum zaufa-
nia - 13 radnych było „za” udziele-
niem wotum zaufania a 1 przeciw 
udzieleniu (Radny z Klubu PiS: 
Wojciech Wojtczak), pozostali 
obecni radni wstrzymali się od 
głosu (Radni Klubu PiS -5 rad-
nych).

W następnym głosowaniu za 
udzieleniem absolutorium z wy-
konania budżetu 13 radnych było 
„za”, a 1 przeciw udzieleniu (Rad-
ny z Klubu PiS: Wojciech Wojt-
czak), pozostali obecni wstrzymali 
się od głosu (Radni Klubu PiS -5 
radnych). Po głosowaniu nad ab-
solutorium dla Zarządu, Starosta 
podziękował Radzie Powiatu za 

udzielenie wotum zaufania i ab-
solutorium. Podziękował całemu 
Zarządowi, radnym, pracownikom 
Starostwa Powiatowego, dyrekto-
rem jednostek organizacyjnym, 
samorządom gmin oraz wszyst-
kim, którzy swoim zaangażowa-

niem w działania na rzecz rozwoju 
Powiatu Grójeckiego przyczynili 
się do osiągnięcia sukcesu w 2020 
roku. Starosta podziękował rów-
nież obecnemu na posiedzeniu 
Radnemu Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego p. Leszkowi Przy-

bytniakowi, za nieustanne starania 
o wsparcie finansowe z budżetu 
Mazowsza dla naszego powiatu.

Raport o stanie Powiatu 2020 
jest dostępny na stronie BIP Po-
wiatu Grójeckiego 
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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 rozsze-
rzenie działalności umożliwi  pa-
cjentom  dostęp do specjalistów 
i diagnostyki w jednym miejscu. 
Mocną propozycją w ofercie są 
genowe testy nietolerancji po-
karmowej. Dzięki nim możemy 

Gabinet Fizjoterapii Centrum Medyczne AXIS

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 skutecz-
nie 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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