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Zamieszkaj na cichym
i zielonym osiedlu.

Magnetyczny Jasieniec

Życie to są chwile… czyli Błędowskie 
Sady z Zenonem Martyniukiem

Po rocznej przerwie 
spowodowanej pandemią 
wirusa COVID-19 w Błę-
dowie ponownie odbył się 
piknik, na który licznie 
przybyli mieszkańcy Gmi-
ny oraz okolic z całymi ro-
dzinami. Patronat hono-
rowy nad piknikiem objął 
Marszałek Województwa 
Mazowieckiego – Adam 
Struzik.

 
Tegoroczny Piknik w Błę-

dowskich Sadach rozpoczął 
się programem dla dzieci. 
Najmłodsi mogli pomalować 
twarze, skorzystać z atrakcji 

jakie oferowały im trzy animator-
ki. Wszystkie atrakcje dla młodych 
mieszkańców do godziny 12.00 
były bezpłatne. 

Pierwszym muzycznym ak-

centem przywitał uczestników 
pikniku zespół REFLEX. Gitarowy 
popis zaprezentowali Gitarzyści z 
Lipia, następnie zagrała orkiestra 
FORTE BAND z Wilkowa. 
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Ogłoszenie o postępowaniu na dzierżawę pomieszczenia numer 27 
o powierzchni 24m2, znajdującego się na I piętrze Przychodni Rejonowej w Drzewicy

 przy ul. Stawowej 27.

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
ul. Tomaszowska 43, 26 - 420 Nowe Miasto n. Pilicą, NIP 797-15-76-723
Tel. 48 6743842, Fax 48 6740040      

1. Przedmiotem dzierżawy jest pomieszczenie numer 27 o powierzchni 24m2, znajdujące się na I piętrze 
Przychodni Rejonowej w Drzewicy przy ul. Stawowej 27.

2. Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy w dzierżawę opisane wyżej pomieszczenie wraz ze znajdującym 
się w nim wyposażeniem z przeznaczeniem na prowadzenie w nim ogólnodostępnego gabinetu audiologicz-
nego dla potrzeb Przychodni Otolaryngologicznej Wydzierżawiającego.

3. Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.
4. Minimalna miesięczna stawka za dzierżawę pomieszczenia wynosi 600,00zł brutto miesięcznie. Mini-

malna stawka za dzierżawę pomieszczenia w stosunku miesięcznym jest cena wywoławczą. 
5. Termin wnoszenia czynszu: do 5-go dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący na rachunek bankowy 

Wydzierżawiającego każdorazowo podawany na fakturze VAT.
6. Wysokość obciążającego Dzierżawcę czynszu ulega corocznej waloryzacji w stosunku określonym 

wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem określanym corocznie w Komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego, począwszy od miesiąca następnego po opublikowaniu komunikatu jw. 
Pierwsza waloryzacja czynszu nastąpi w 2022r.

7. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Ofertę należy złożyć do dnia 09.09.2021 r. do godz. 1100 na adres mailowy: przetargi@zoz-nowemiasto.

net
9. Oferta najkorzystniejsza to taka, która będzie zawierać najwyższą zaproponowaną cenę.
10. Wybrani wykonawcy zostaną powiadomieni o dokonanym wyborze. Wykonawca, który złoży ofertę 

najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie 3 dni od daty otrzymania  informa-
cji o wyborze oferty wraz z przesłaną umową.

11. W przypadku niejasności zapytania można składać do zamawiającego  za pomocą faksu lub telefo-
nicznie na nr faksu 48 6740040 i telefon 48 6743836, mail: przetargi@zoz-nowemiasto.net.

12. Integralną częścią oferty jest parafowany wzór umowy załączony do Ogłoszenia, wypis z KRS-u  lub 
inny dokument mówiący o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz wypełniony formularz ofertowy.

13. Dokumenty KRS lub inne dokumenty potwierdzają działalność gospodarczą powinny być wystawio-
ne nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  terminem składania ofert.

14. Zamawiający SPZOZ zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, bez podania przyczyn.
15. Ogłoszenie zostało również umieszczone na stronie www.zoz-nowemiasto.net w zakładce przetargi.
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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

Dotacje PROW 2014-2020 

661-777-870 607-847-147
 Chcesz wiedzieć więcej?

 Zadzwoń: tel. oraz  

MODERNIZACJA 
GOSPODARSTW ROLNYCH

Uwaga wydłużony termin 
naboru wniosków do: 

20.09.2021

-INWESTYCJE W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Belsku Dużym zorgani-
zował kolejne zajęcia dla dzieci w 
ramach realizacji Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych i 
Narkotykowych.

W Starej Wsi w świetlicy wiej-
skiej GOSiR’u odbyły się warsztaty 
plastyczne na których dzieci ma-
lowały koszulki według własnych 
pomysłów pod kierunkiem pana 
Łukasza Gawlika, a także wzięły 
udział w grach i zabawach sporto-
wych prowadzonych przez panie 
Igę Czernicką oraz Monikę Chy-
dzińską.

Uczestnicy Letnich Spotkań 
mieli także możliwość rozmowy 
z dzielnicową sierż.  Iloną Zając 
z  Komendy Powiatowej Policji w 
Grójcu na temat zasad bezpieczeń-
stwa czasie wakacji oraz straża-
kami ochotnikami z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Belsku Du-
żym.  Strażacy nie tylko pokazali 
najmłodszym nowoczesny sprzęt, 
którym pracują na co dzień, ale 
także zorganizowali lanie wody i 
zabawę w pianie. 

Urząd Gminy Belsk Duży
E. Tomasiak

Letnie Zajęcia Profilaktyczne dla dzieci

Organizatorzy dziękują za wsparcie Wójtowi 
Gminy Belsk Duży Władysławowi Piątkowskiemu 
oraz Kierownikowi GOSIR Markowi Szewczykowi.

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

W niedzielę 22 sierpnia repre-
zentacja ze sztandarami  z Powiatu 
Grójeckiego na Dożynkach Woje-
wódzkich Polskiego Stronnictwa 
Ludowego w Długosiodle. 

Powiat grójecki reprezentowa-

li między innymi Poseł na Sejm 
RP Mirosław Maliszewski, Prze-
wodniczący Rady Powiatu Janusz 
Karbowiak, Starosta Krzysztof 
Ambroziak, Radny Rady Powiatu 
Krzysztof Fiks.

Dożynki Wojewódzkie PSL

W środę pod zakładem Dohler 
odbył się protest sadowników, któ-
ry zorganizowano przeciwko bar-
dzo niskim cenom skupu jabłek. 
 
Powiat Grójecki to region, któ-
ry produkuje najwięcej jabłek 
w Europie. W trakcie protestu 
odbyła się konferencja prasowa 
w której uczestniczyli przedsta-
wiciele AGROUNII oraz Zwią-
zek Sadowników RP reprezen-
towanego przez Posła na Sejm 
RP Mirosława Maliszewskiego. 
 
Władze Powiat Grójecki reprezen-
towali Przewodniczący Rady Po-
wiatu Grójeckiego Janusz Karbo-
wiak, Starosta Grójecki Krzysztof 
Ambroziak oraz Członek Zarządu 
Powiatu Marzena Kołacz-Roso-
łowska. W proteście uczestniczył 

Protest sadowników

również Radny Sejmiku Woje-
wództwa Mazowieckiego Leszek 
Joanna Przybytniak. 

Na podstawie informacji + 
foto: FB/BIUROPROMOCJIWGR

Ze szkoły w Gołoszach do Pałacu Kensington
Uczniowie Publicznej Szkoły Podsta-

wowej im.11 Listopada 1918r. w Gołoszach 
pod kierunkiem nauczycielki języka angiel-
skiego p.Katarzyny Pietruchy przygotowali i 
wysłali kartki z życzeniami w języku angiel-
skim do księżnej Kate i księcia Williama z 
okazji 10-tej rocznicy ich ślubu.

Zajęcia z języka angielskiego, które od-
były się w trakcie nauki zdalnej, miały na 
celu promowanie wiedzy na temat Zjed-
noczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i 
Irlandii Północnej oraz poszerzenie kom-
petencji językowych. W czasie wakacji na-
deszło oficjalne podziękowanie od książąt 
Cambridge z Pałacu Kensington. Ciekawa 
forma przeprowadzonych zajęć spowodo-
wała większe zaangażowanie i mobilizację 
dzieci w rozwój zainteresowań i doskona-
lenie sprawności językowych. Uczniowie 
z wielką radością odczytali wiadomość 
zwrotną i oczekują na kolejne okazje do 
świętowania z brytyjskim dworem królew-
skim.
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Piknik Rodzinny „Spotkajmy 
się nad stawami w Jasieńcu” - cy-
kliczna impreza łącząca promocję 
kulturalno-artystyczną, sport oraz 
integrację rodzinną i społeczną, 
spotkała się w tym roku z niespo-
tykanym dotąd, rekordowym za-
interesowaniem. Koncerty gwiazd 
polskiej sceny muzycznej, turniej 
siatkówki plażowej o Puchar Ziemi 
Jasienieckiej, występy artystyczne 
dzieci, artyleryjskie pokazy rekon-
strukcyjne, przepyszne dania i pro-
dukty lokalne przygotowane przez 
Koła Gospodyń Wiejskich z Gośnie-
wic i Boglewic, animacje dla dzieci, 
pokaz sztucznych ogni, zabawa z 
DJem – to tylko część atrakcji, które 
niczym magnes przyciągnęły nad 
jasienieckie stawy prawdziwe tłu-
my.

Gminną imprezę, która odbyła 
się 22 sierpnia, współfinansowa-
ną ze środków Samorządu Wo-
jewództwa Mazowieckiego, roz-

Magnetyczny Jasieniec
począł emocjonujący, stojący na 
wysokim poziomie organizacyj-
nym i sportowym, turniej siatków-
ki plażowej o Puchar Ziemi Jasie-
nieckiej. Kilkugodzinne zmagania 
sportowców wystartowały o godz. 
11:00. Zaraz potem wójt Marta 
Cytryńska dokonała oficjalnego 
otwarcia imprezy, a na scenie za-
prezentowali się kolejno: strażacka 
orkiestra dęta działająca przy OSP 
w Jasieńcu, dzieci z przedszkola 
„Bajkowy Świat” w Jasieńcu oraz 
oddziału przedszkolnego w Zbro-
szy Dużej. Wszystkie te występy 
zostały nagrodzone wielokrotny-
mi, gromkimi brawami. 

Widowiskowe pokazy 
rekonstrukcyjne

Jedną z nowości na Pikniku 
były artyleryjskie pokazy rekon-
strukcyjne z okresu Powstania Li-
stopadowego, przygotowane przez 
Grupę Rekonstrukcji Historycznej 
Warka oraz Stowarzyszenie „Nasza 
Historia”. Była to niezwykle cieka-
wa, widowiskowa część eduka-
cyjna wydarzenia, w czasie której 
uczestnicy Pikniku mogli uzyskać 
szereg informacji o pułkowniku 
Józefie Jaszowskim (uczestniku 
powstania i jednocześnie byłym 
wójcie gminy Jasieniec), jak rów-
nież obejrzeć starcie umunduro-
wanych wojsk z ówczesnej epoki, 
połączone m.in. z potężnymi wy-
strzałami armaty. 

Muzyka, MIG i helikopter

Następnie przyszedł czas na 
koncerty muzyczne. Jako pierw-
sza wystąpiła grupa DEJW, która 
– dzięki swym żywym, wpadają-
cym w ucho utworom - wprawiła 
publiczność w jeszcze bardziej po-
zytywny nastrój. 

Tegoroczną gwiazdą impre-
zy był zespół MIG, który od razu 
zjednał sobie jasieniecką publicz-
ność, nagradzającą dużymi owa-
cjami każdy z ich przebojów. MIG 
zrobił prawdziwe show nie tylko 
na scenie, lecz także przy poże-
gnaniu z Jasieńcem, odlatując na 
kolejny koncert specjalnie zamó-
wionym helikopterem. 

W dalszej części Pikniku domi-
nowały także klimaty muzyczne. 
O rewelacyjne nastroje wśród pu-
bliczności zadbali w swym pełnym 
kolorytu występie Cygańscy Ksią-
żęta z Elzą, DZIKU, jak również 
DJ, który – po pięknym pokazie 
sztucznych ogni - stworzył nie-
powtarzalny klimat, zwieńczony 
wspólną zabawą taneczną.

Współpraca i zjednoczenie

Piknik Rodzinny „Spotkajmy 
się nad stawami w Jasieńcu” zin-
tegrował mieszkańców gminy i 
regionu poprzez zabawę, podkre-
ślenie miejscowych walorów, jak 
również pielęgnację tutejszych tra-
dycji. Co więcej, na imprezę przy-
byli m.in. Radny Województwa 
Mazowieckiego Leszek Przybyt-
niak, Kierownik Delegatury Urzę-
du Wojewódzkiego w Radomiu 
Krzysztof Murawski, Starostwa 
Powiatu Grójeckiego Krzysztof 
Ambroziak, Wicestarosta Jolanta 
Sitarek, członek Zarządu Powiatu 
Andrzej Zaręba oraz radni gminy 
Jasieniec. 

Świeże produkty lokalne 
i przysmaki 

W czasie Pikniku nie zabrakło 
również pysznych potraw przygo-
towanych przez Koła Gospodyń 
Wiejskich z Gośniewic i Boglewic, 
soków, napojów, lodów, waty cu-
krowej, owoców, a także pysznych 
potraw z grilla, foodtrucków oraz 
innych stoisk z różnego rodzaju 
artykułami. 

Moc różnorodności

Dzieci cieszyły się m.in. z 

animacji interaktywnych i dmu-
chańców. Jak zwykle efektownie 
zaprezentowali się motocykliści z 
klubu DOMINATOR, który wraz 
ze swymi maszynami opanowali 
całą wyspę na jasienieckich sta-
wach, stanowiącą centralną część 
terenu rekreacyjnego. Dużo osób 
przyciągnęły też różnego rodzaju 
stoiska promocyjno-informacyjne, 
w tym punkt prezentacyjny Woj-
ska Polskiego ze strzelnicą. W cza-

sie imprezy odbyła się ponadto ak-
cja szczepień przeciw COVID-19, 
koordynowana przez Wojewodę 
Mazowieckiego. 

Partnerami medialnymi wyda-
rzenia były „Jabłonka” - gazeta in-
formacyjno-reklamowa, Mazowiec-
ka TV oraz gazeta „Nowe Dni”.

Szymon Woźniak

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków 
Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Jasieniec pragnie podziękować wszystkim 
osobom zaangażowanym w przygotowanie imprezy, w tym 

współorganizatorom, pracownikom urzędu gminy, 
sponsorom (sklep TOP MARKET w Jasieńcu), radnym, 

sołtysom, strażakom, przedsiębiorstwom, organizacjom 
społecznym, oraz wszystkim obecnym podczas Pikniku. 

Podziękowania  kieruje także do Samorządu 
Województwa Mazowieckiego, 

w tym Pana Marszałka Adama Struzika, 
za dofinansowanie Pikniku Rodzinnego w Jasieńcu 2021.
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Po rocznej przerwie spowodo-
wanej pandemią wirusa COVID-19 
w Błędowie ponownie odbył się pik-
nik, na który licznie przybyli miesz-
kańcy Gminy oraz okolic z całymi 
rodzinami. Patronat honorowy nad 
piknikiem objął Marszałek Woje-
wództwa Mazowieckiego – Adam 
Struzik.

 Tegoroczny Piknik w Błędow-
skich Sadach rozpoczął się progra-
mem dla dzieci. Najmłodsi mogli 
pomalować twarze, skorzystać z 
atrakcji jakie oferowały im trzy 
animatorki. Wszystkie atrakcje dla 
młodych mieszkańców do godziny 
12.00 były bezpłatne. 

Pierwszym muzycznym ak-
centem przywitał uczestników 
pikniku zespół REFLEX. Gitarowy 
popis zaprezentowali Gitarzyści z 
Lipia, następnie zagrała orkiestra 
FORTE BAND z Wilkowa. 

Piknik otworzył i przywitał 
zaproszonych gości Wójt Gminy – 
Mirosław Jakubczak. Wśród gości 
obecni byli posłowie na Sejm RP: 
Anna Kwiecień, Marek Suski, Eu-
roposeł Zbigniew Kuźmiuk, człon-
kowie Zarządu Powiatu Grójeckie-
go: Marzena Kołacz-Rosołowska 
i Paweł Siennicki, Wiceprzewod-
niczący Rady Powiatu – Adam 
Balcerowicz, Radny Sejmiku Wo-
jewódzkiego Leszek Przybytniak, 
radny powiatowy Wojciech Wojt-
czak. Obecny był również dyrektor 
ARiMR Mazowieckiego Oddziału 
Regionalnego Zbigniew Sobieraj 
oraz przedstawiciele sąsiednich sa-
morządów. Szczególne podzięko-
wania skierowano dla sponsorów.

Po uroczystym otwarciu zapre-

zentowała się orkiestra OSP Lipie. 
W klimat biesiadny wprowadził 
uczestników zespół RETRO z Błę-
dowa oraz Henryk Gwiazda z ZE-
SPOŁEM STĘPOCIANKI z Ko-
wali. Następnie zaprezentowała się 
orkiestra OSP Błędów. We Wło-
skie sentymentalne klimaty wpro-
wadził nas polsko–włoski duet 
- Halina Benedyk i Marco Anto-
nelli, przypomnieli swoje najwięk-
sze przeboje „Frontiera”, „Sempre”, 
„Ci Sara”, „Mamy po dwadzieścia 
lat”, „Nie płacz kiedy odjadę”. Duet 
wystąpił u nas po raz drugi i wzbu-
dził dużą dawkę pozytywnych 
emocji. Pięknym widowiskiem 
był występ laureatów Mistrzostw 
Europy - Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej miasta Zwolenia i Mażore-
tek. Mieliśmy możliwość zobaczyć 
na żywo musztrę paradną pod 
kierownictwem kapelmistrza Pio-
tra Bąbolewskiego. W godzinach 
popołudniowych zaprezentowała 
swój talent muzyczny Natalia Na-
piórkowska przy akompaniamen-
cie Artura Słotwińskiego. 

Tłumy publiczności ściągnął 
król disco polo – Zenon Marty-
niuk wraz z zespołem Akcent, któ-
ry rozbawił publiczność muzyką 
na żywo i porwał ją do tańca po-
nadczasowymi hitami: „Oczy Zie-
lone”, „Przekorny Los”, „Rodzinny 
Dom”, „Królowa Życia”. Obecność 
tak licznej publiki świadczy o nie-
słabnącej popularności artysty.

Dalszą część zabawy popro-
wadził ponownie zespół REFLEX, 
który swym występem zakończył 
całą imprezę. W trakcie całego 
wydarzenia uczestnicy mieli tak-

że możliwość zaszczepienia się 
trzema rodzajami szczepionek 
przeciwko COVID-19, ze szcze-
pień skorzystało ponad 50 osób. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły 
się także wyroby regionalne, przy-
gotowane przez Koła Gospodyń 
Wiejskich z Wilhelmowa, Mach-
natki – Parceli, Dąbrówki Starej i 
Wilkowa Drugiego.

Organizatorzy składają ser-
deczne podziękowania sponsorom 
pikniku oraz wszystkim, którzy 
pomagali przy organizacji impre-
zy.

SPONSORZY:

URZĄD MARSZAŁKOWSKI 
WOJEWÓDZTWA 

MAZOWIECKIEGO

DÖHLER Sp.z o.o. 
– Kozietuły Nowe

FRUIT-GROUP Sp. z o.o
– Dąbrówka Stara

 
AGROSIMEX Sp. z o.o. – Goliany 

SAD-PAK – Sp. z o.o. 
 Dąbrówka Stara 

BANK SPÓŁDZIELCZY – Grójec

ECO-TRADE 
– Mikołajewscy Goliany

EL-BO - P. Wąsiewicz, D. Prykiel  
– Błędów

IGA – ZBIGNIEW WOJEWÓDZKI 
– Jadwigów

JAN TUREK P.P.U.H - Błędów

PEPSI COLA 
- Zakład Produkcyjny Michrów

PIEKARNIA Wilków S.C 
Ludwik, Tomek, Jacek Gołuch

POL-AGRO S.A. – Grójec

RAJPOL Sp. z o.o. 
– Wólka Łęczeszycka

Spółdzielnia Ogrodnicza – Grójec 

STAROSTWO POWIATOWE 
– Grójec

SUNBERRY Sp.  z o.o.
– Rafał Legucki

TECHSAD – Waldemar Jakubisiak
- Błędów

TOP MARKET 
– Jędrzejczyk i Spółka 

Życie to są chwile… czyli Błędowskie Sady z Zenonem Martyniukiem



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

TELEFON: 502 84 66 44

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/ 

Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl

Mutsy Transporter 
(gondola+spacerówka)

CENA: 200 zł, TEL. 509 603 239
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CENNIK REKLAM:  
- ilość modułów na stronie - 40 

- wielkość modułu: 38,8 mm (wysokość) x 50,6 mm  
CENA JEDNEGO MODUŁU - na pierwszej i ostat-
niej 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% OGŁO-
SZENIA DROBNE - 25 zł netto.

ZAMÓW REKLAMĘ:  
reklama@nowedni.pl, 

tel. 504 198 135, 510 005 664
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