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Przedstawiciele gmi-
ny Jasieniec powitali na 
warszawskim lotnisku 
im. F. Chopina sztan-
gistkę Justynę Kozdryk, 
wracającą z Igrzysk Pa-
raolimipijskich w Tokio. 
Pochodząca z naszej 
gminy reprezentantka 
Polski zdobyła tam brą-
zowy medal! 

Zmniejszenie zadłużenia  SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą
Pragniemy poinformować, 

iż sytuacja finansowa w SP 
ZOZ w Nowym Mieście nad Pi-
licą uległa znacznej poprawie. 

Dzięki pozyskanym środ-
kom i pracy całego zespołu 
udało się zakończyć rok z zy-
skiem. Od wielu lat SPZOZ 

kończył rok ze stratą. 

Na koniec 2018 roku (a więc za 
działalności poprzedniej dyrekcji) 
sytuacja była dramatyczna, a strata 
z prowadzenia działalności  wyno-
siła -1.320.175,15 zł. Niemożliwe 
było wywiązywanie się na bieżąco 
z zobowiązań finansowych, nie-

opłacane były składki ZUS, opóź-
niona wypłata wynagrodzenia dla 
pracowników, nie było płynności 
finansowej. Nie były opłacone 
faktury, wstrzymane były dostawy 
towarów, to powodowało duże za-
grożenie dla prawidłowego funk-
cjonowania szpitala.

Czytaj str. 2

DOŻYNKI POWIATU GRÓJECKIEGO 
– LEWICZYN 2021



Redaktor Naczelny:  
Artur Banasiewicz, 

Telefon: 510-005-664, 
Mail: redakcja@nowedni.pl

CENNIK REKLAM:  
- ilość modułów na stronie - 40 

- wielkość modułu: 38,8 mm (wysokość) x 
50,6 mm  CENA JEDNEGO MODUŁU - na 
pierwszej i ostatniej stronie - 100 zł netto,  
-  pozostałe strony  - 35 zł netto MOŻLIWE 

RABATY  - 3 wydania - 15%, 6 wydań - 
20%, 12 wydań  - 25% - reklama na całą 

stronę -  20%, reklama na 1/2 strony - 10% 
OGŁOSZENIA DROBNE - 25 zł netto.

ZAMÓW REKLAMĘ:  
reklama@nowedni.pl, 

tel. 504 198 135, 
510 005 664

Wydawca: 
Usługi Konsultingowo-Szkoleniowe. ISSN: 2084-1515
Biuro reklamy: ul. Nocznickiego 2a , Belsk Duży

REKLAMA, MARKETING: 
Daniel Krzechowicz, 
Telefon: 504-198-135, 

Mail: reklama@nowedni.pl

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

Miło nam poinformować, że Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym 
Mieście nad Pilicą otrzymał dyplom za osiągnię-
cie statusu  Laureata w plebiscycie Orły Medy-
cyny 2021. Uzyskał 8,4pkt/10pkt. Udział był bez-
płatny.

Jest to dla nas niezwykle ważne, ponieważ ze-
stawienie sporządzono w oparciu o niezależne 
opinie pacjentów. Orły Medycyny mają przejrzyste 
kryteria,  w które wgląd ma każdy. 

Opinie dotyczące naszego szpitala zostały ze-
brane na portalach społecznościowych, na których 
oceny wystawiają sami pacjenci. Z zebranych not 
została wyliczona końcowa średnia. 

Tak wysoki wynik świadczy o dużym zadowo-
leniu pacjentów z naszych usług i daje nam ogrom-
ną motywację do dalszej pracy. Ta nagroda jest 
dla nas szczególnie ważna ze względu na fakt, że 
otrzymaliśmy ją w wyniku głosowania pacjentów. 
To właśnie Wy jesteście w tym konkursie jedynymi 
jurorami. Dziękujemy za wyróżnienie i każdy od-
dany głos i obiecujemy, że nadal będziemy utrzy-
mywać wysoki poziom usług.

Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby każdy 

Pragniemy poinformować, iż 
sytuacja finansowa w SP ZOZ w 
Nowym Mieście nad Pilicą uległa 
znacznej poprawie. 

Dzięki pozyskanym środkom i 
pracy całego zespołu udało się za-
kończyć rok z zyskiem. Od wielu 
lat SPZOZ kończył rok ze stratą. 

Na koniec 2018 roku (a więc za 
działalności poprzedniej dyrekcji) 
sytuacja była dramatyczna, a strata 
z prowadzenia działalności  wyno-
siła -1.320.175,15 zł. Niemożliwe 
było wywiązywanie się na bieżąco 
z zobowiązań finansowych, nie-
opłacane były składki ZUS, opóź-
niona wypłata wynagrodzenia dla 
pracowników, nie było płynności 
finansowej. Nie były opłacone 
faktury, wstrzymane były dostawy 
towarów, to powodowało duże za-

Zmniejszenie zadłużenia  SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą
grożenie dla prawidłowego funk-
cjonowania szpitala.

Na koniec 2019 roku stratę uda-
ło się znacząco zmniejszyć i wyno-
siła ona wówczas -11.594,35 zł. 

Rok 2020 to czas, kiedy odno-
towaliśmy znaczącą poprawę finan-
sów szpitala i mimo bardzo trudnej 
sytuacji spowodowanej rozprze-
strzenianiem się wirusa SARS-
-CoV-2 wypracowany został zysk 
w wysokości 238.339,25 zł.  Warto 
w tym miejscu dodać, że według 
audytora na podstawie danych z 
księgowości z 2018 i 2019 r. (czyli 
za okres działalności poprzedniej 
dyrekcji) oraz audytu z maja 2019 
r. nasz SPZOZ powinien się zadłu-
żać się rocznie ponad 3  000  000 
zł. Jednak dzięki wspólnym dzia-
łaniom obecnej dyrekcji, pracow-

ników oraz obecnych władz staro-
stwa  udało się nam osiągnąć zysk.

Nasze działania wsparte były 
dużą pomocą ze strony osób indy-
widualnych, jak i instytucji, a na-
kierowane zostały na wyposażenie 
nowomiejskiego szpitala, który ma 
służyć pacjentom nie tylko w wa-
runkach epidemicznych. 

Niejednokrotnie informowali-
śmy o wielomilionowej pomocy z 
Urzędu Marszałkowskiego i Mazo-
wieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
na zakup sprzętu oraz pomocy ze 
Starostwa Powiatowego. 

Serdecznie dziękujemy
Marszałkowi Województwa 

Mazowieckiego 
Panu Adamowi Struzikowi

Wojewodzie Mazowieckiemu 
Panu Konstantemu Radziwiłłowi 

Serdecznie dziękujemy 

Staroście Panu Krzysztofowi 
Ambroziakowi,

Wicestaroście 
Pani Jolancie Sitarek, 
członkom Zarządu: 

Pani Marzenie Rosołowskiej,  
Panu Andrzejowi Zarębie, Panu 

Pawłowi Siennickiemu, 
Przewodniczącemu Rady Po-

wiatu Panu 
Januszowi Karbowiakowi, 

Wiceprzewodniczącym Rady 
Powiatu: Panu Adamowi 

Balcerowiczowi, Panu 
Krzysztofowi Fiksowi, 

Przewodniczącemu Komisji 
Rewizyjnej Panu Janowi Madejowi, 

Przewodniczący Komisji Oświa-
ty i Kultury Panu 
Robertowi Lipcowi, 

Przewodniczącemu Transportu 
i Dróg Publicznych 

Panu Grzegorzowi Górskiemu, 

Przewodniczącemu Komisji 
Skarg i Wniosków Panu 
Cezaremu Kołodziejskiemu, 

Radnym Rady Powiatu.
Świadomość, że w tym trud-

nym okresie można liczyć na rze-
szę ludzi dobrej woli, stanowi dla 
całego personelu źródło nadziei, 
optymizmu i sił do dalszej pracy.

SP ZOZ Nowe Miasto 
nad Pilicą

SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą zdobył tytuł Laureata Orły Medycyny 2021
pacjent wyszedł z naszego szpitala 
z poczuciem spokoju i jak najlep-
szą opinią o placówce. Staramy się, 
aby opieka medyczna była na jak 
najwyższym poziomie. 

Orly Medycyny to prestiżowe 
wyróżnienie, którym mogą po-
szczycić się jedynie najlepsze pla-
cówki i najlepsi lekarze. Program 
ten został stworzony, by spośród 
istniejących na rynku placówek 
medycznych wyróżnić najlepsze, 
czyli liderów, którzy wyznacza-
ją kierunki, stawiając na rozwój i 
podnoszenie kwalifikacji, dzięki 
czemu mogą sprostać wymaga-
niom swoich pacjentów. Dołą-
czenie do programu to doskonały 
sposób na zakomunikowanie in-
nym, że placówka jest na najwyż-
szym poziomie. 

Serdeczne podziękowania i 
gratulacje dla wszystkich pracow-
ników SP ZOZ w Nowym Mieście 
nad Pilicą za wkład włożony w 

uzyskanie wyróżnienia. Tak wyso-
ka nota świadczy o tym, że jeste-
śmy w czołówce zakładów ochrony 
zdrowia.
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Przedstawiciele gminy Jasie-
niec powitali na warszawskim 
lotnisku im. F. Chopina sztangist-
kę Justynę Kozdryk, wracającą z 
Igrzysk Paraolimipijskich w To-
kio. Pochodząca z naszej gminy 
reprezentantka Polski zdobyła 
tam brązowy medal! Swoje przy-
gotowania i występ na paraolim-
piadzie Justyna podsumowuje 
krótko: – Postawiłam wszystko na 
jedną kartę. Jestem przeszczęśli-
wa, że po 13 latach wywalczyłam 
to, na co tak ciężko pracowałam.

Przez ten czas Justyna Koz-
dryk czekała na drugi w karierze 

Powitanie Bohaterki
krążek igrzysk paraolimpijskich 
w podnoszeniu ciężarów. Do 
srebrnego medalu zdobytego w 
Pekinie w 2008r., oraz trzykrot-
nego wicemistrzostwa świata, do-
łożyła olimpijski brąz, a dodatko-
wo rezultatem 101 kg ustanowiła 
nowy rekord Polski w kategorii 
do 45 kg!

Nasza czterokrotna olimpijka 
jest jedną z najbardziej utytuło-
wanych sztangistek w Polsce. Na 
co dzień pracuje w policji.

SW
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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

W środę 1 września 2021 
roku pod pomnikiem poległych 
i pomordowanych w latach 1939-
1945 na cmentarzu w Grójcu od-
była się uroczystość związana z 
82. rocznicą wybuchu II wojny 
światowej.

Podczas obchodów zebrani 
odśpiewali hymn państwowy, od-
czytany został Apel Pamięci, po 
którym żołnierze Centrum Roz-
poznania i Wsparcia Walki Ra-
dioelektronicznej oddali salwę 
honorową. Kolejnym punktem 
programu było złożenie kwiatów 
przez przybyłe delegacje oraz za-
palenie symbolicznego znicza dla 
uczczenia odwagi i poświęcenia 
bohaterów wojny.

Głównym organizatorem ob-
chodów było Centrum Rozpo-
znania i Wsparcia Walki Radio-
elektronicznej im. gen. bryg. Jana 
Kowalewskiego.

82. rocznica wybuchu II wojny światowej

Serdecznie dziękuję żołnie-
rzom Centrum Rozpoznania i 
Wsparcia Walki Radioelektro-
nicznej, pocztom sztandarowym, 
radnym Rady Miejskiej w Grójcu, 
mieszkańcom Grójca oraz wszyst-

kim przybyłym za udział w uro-
czystości.

Cześć i chwała bohaterom!!!
 Karol Biedrzycki 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Grójcu

W sobotę 4 września przy 
świetlicy wiejskiej w Falęcinie od-
był się piknik rodzinny, w którym 
miałem okazję uczestniczyć.

Organizatorami tego wyda-
rzenia byli sołtys Dariusz Woź-
niak oraz Koło Gospodyń Wiej-
skich w Falęcinie.

Dla uczestników pikniku or-
ganizatorzy przygotowali wiele 
atrakcji. Były domowe wypieki, 
słodycze, grill z kiełbaskami. Na 
dzieci czekała dmuchana zjeż-
dżalnia i malowanie twarzy.

Tego samego dnia brałem 
udział w pikniku sołeckim w Go-
ścieńczycach, podczas którego 
otwarty został nowy plac zabaw. 
Zadanie wykonane zostało w ra-
mach współfinansowania z bu-
dżetu Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego 
– 10 tys. zł i z budżetu Gminy 
Grójec. Piknik zorganizowało 
Koło Gospodyń Wiejskich Go-
ścieńczyce przy współpracy z 
Ochotniczą Strażą Pożarną w 
Gościeńczycach. Dla najmłod-
szych uczestników imprezy orga-
nizatorzy przygotowali ciekawe 
animacje, słodycze i dwie dmu-
chane zjeżdżalnie. Nie zabrakło 
ciast domowego wypieku i kieł-
basek z grilla.

Obie sobotnie imprezy prze-

biegały w bardzo miłej i serdecz-
nej atmosferze.

Chciałbym pogratulować 
Kołom Gospodyń Wiejskich w 
Falęcinie i Gościeńczycach oraz 
sołtysom udanych inicjatyw na 

PIKINIKI W FALĘCINIE I GOŚCIEŃCZYCACH

rzecz mieszkańców sołectw i ży-
czyć kolejnych.

Karol Biedrzycki 
Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Grójcu
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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

Prosimy i serdecznie 
zachęcamy wszyst-

kich ludzi o dobrym 
sercu do licytacji i 
wstawiania fantów 
dla Ady. To tak nie-
wiele, ale dla nas ro-
dziców bardzo dużo, 
aby nasza kochana i 
jedyna córeczka mo-
gła żyć. Bardzo pro-
simy o zrozumienie 
i wsparcie. DOBRO 

WRACA.

Dziękujemy
 i pozdrawiamy 

rodzice
Aneta i Adrian 

Wasążnik

PROŚBA O POMOC DLA ADY
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Pomoże samorząd woje-
wództwa mazowieckiego i 
wesprze 62 koła i inne orga-
nizacje pozarządowe z regio-
nu żyrardowskiego. Zakup 
artykułów gospodarstwa 
domowego, sprzętu mul-
timedialnego czy strojów 
ludowych będzie możliwy 
dzięki 307 tys. zł z budżetu 
Mazowsza. Umowy z bene-
ficjentami podpisał wice-
marszałek Rafał Rajkowski. 
 
Jak podkreśla wicemarsza-
łek Rafał Rajkowski, koła 
gospodyń są bardzo waż-
nym elementem lokalnych 
społeczności. – Organizu-
ją spotkania, biorą udział 
w uroczystościach i godnie 
reprezentują swoje miejsco-
wości podczas regionalnych 
wydarzeń. Aktywne gospo-
dynie dbają nie tylko o za-
chowanie lokalnych tradycji, 
ale także integrują mieszkań-
ców – dodaje.

Łączne wsparcie od sa-
morządu województwa dla 
kół, osp oraz stowarzyszeń 
z regionu żyrardowskiego 
wynosi ponad 307 tys. zł. Na 
tę kwotę złożyły się dotacje 
w wysokości do 5 tys. zł dla 
każdej organizacji.

Wśród 62 wyłonionych 
zgłoszeń znalazły się bardzo 
różnorodne projekty zgło-
szone między innymi przez 

Koła gospodyń wiejskich 
szykują się do zakupów

Drużyna Volley SKK Belsk 
Duży wzięła udział w między-
narodowym turnieju o Puchar 
Polski Amatorów rozegranym 
27 i 28 sierpnia w Warszawie. XI 
Kaman Cup WorldVolley Ma-
sters oraz UCSiR Puchar Polski 
Amatorów odbył się na obiektach 
Ursynowskiego Centrum Sportu 
i Rekreacji. Turniej objęty został 
patronatem Honorowym Marsza-
ła Województwa Mazowieckiego, 
Prezydenta Miasta Stołecznego 
Warszawa oraz Muzeum Sportu 
i Turystyki. W turnieju łącznie 
brało udział 36 zespołów z Pol-
ski, Mongolii, Bułgarii, Rumunii, 
Rosji, Białorusi, Ukrainy, Litwy, 
Łotwy. 

Po świetnym występie zawod-
nicy wrócili do domu z Pucharem 
Finalisty Pucharu Polski Amato-
rów. Z tej okazji w Urzędzie Gmi-
ny Belsk Duży odbyło się kame-
ralne spotkanie na którym wójt 
Władysław Piątkowski otrzymał 
medal oraz statuetkę zwycięzcy 

Drużyna Volley SKK Belsk Duży 
wzięła udział w międzynarodowym 
turnieju o Puchar Polski Amatorów

turnieju od zawodników Volley 
SKK Belsk Duży.  

- Jesteśmy bardzo zadowoleni, 
że przez cały turniej w nowych 
strojach godnie reprezentowa-
liśmy naszą Gminę Belsk Duży, 
podkreślił podczas spotkania 
prezes drużyny Krzysztof Ma-
łachowski. Cieszę się, że grono 
wspierających nas się powięk-
sza. Dziękujemy (wymieniam 
w losowej kolejności): Urząd 
Gminy Belsk Duży, Corteva, 
Rajpol, Döhler, Polsad-Kubota, 
Fruit-Group, Fizjoterapia An-
drzej Bolikowski, Activ, La-sad, 
Agrosimex, Procam, SGB Bank 
Spółdzielczy Belsk Duży, Gold-
sad, Suknie Ślubne Chassmi, The 
Energii  iSun. Budujemy nowy ze-
spół przygotowując się do rozgry-
wek ligowych MWZPS. Myślę, że 
krok po kroku razem zbudujemy 
markę  znaną w całej Polsce. 

Urząd Gminy Belsk Duży
E. Tomasiak
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CENA JEDNEGO MODUŁU - na pierwszej i ostat-
niej stronie - 100 zł netto,  -  pozostałe strony  - 35 
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Koło Gospodyń Wiejskich 
w Rębowoli "Rembowianki", 
KGW „Na obcasach” w Le-
wiczynie, KGW „Pasja i Sad” 
w Bodzewie, KGW „Łęcze-

szycki Kogel Mogel” i KGW 
Belsk Duży. 

Źródło: UM WM
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Prośba o pomoc 
- potrzebna krew

Zachęcamy wszystkich do 
udziału w akcji oddawania krwi 
dla 19- letniego, wspaniałego, 
młodego człowieka, mieszkańca 
powiatu grójeckiego - Piotra Le-
wandowskiego.

Na początku września zdia-
gnozowano u niego  ostrą bia-
łaczkę limfoblastyczną. Od tego 
czasu rozpoczęła się walka o 
jego zdrowie i powrót do nor-
malnego życia.

Każda osoba, która chce 
pomóc Piotrowi i oddać swoją 
krew może to zrobić w następu-
jący sposób:

- udać się do Centrum 

Krwiodawstwa w Grójcu (śro-
da 7.30-12.30, czwartek 7.30-
11.30, piątek 7.30-12.30) lub 
do dowolnego w Polsce punktu 
poboru krwi ze wskazaniem: 
Piotr Lewandowski Szpital 
WUM ul. Banacha 1A War-
szawa, Oddział Hematologii.   
Każda grupa krwi jest niezbęd-
na podczas zbiórki, szczególnie 
z grupy Brh-,

- niezbędne są również płyt-
ki krwi, które można oddawać 
w RCKi K w Radomiu,

- dnia 17.09.2021r. w godz. 
8.15- 13.00 będzie możliwość 
oddania krwi dla Piotra w Mo-
bilnym Punkcie Poboru krwi 
przy Komendzie PSP w Grójcu 
ul. Strażacka 11.

  
„Człowiek jest wielki nie 

przez to, co posiada, lecz przez 
to, kim jest; nie przez to, co ma, 
lecz przez to, czym dzieli się z in-
nymi.” Jan Paweł II   

Mutsy Transporter 
(gondola+spacerówka)

CENA: 200 zł, TEL. 509 603 239
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Tłumy mieszkańców powiatu 
grójeckiego bawiły się podczas Do-
żynek Powiatu Grójeckiego 2021. 
Jak co roku powiatowe święto plo-
nów odbyło się w gminie Belsk 
Duży w Lewiczynie. Oprócz wido-
wiskowego korowodu i tradycyjne-
go obrzędu dożynkowego gospo-
darze zapewnili wiele atrakcji dla 
dzieci i dorosłych. 

Dożynki Powiatu Grójeckiego 
rozpoczęła msza święta celebro-
wana tradycyjnie przez Jego Emi-
nencję Księdza Kardynała Kazi-
mierza Nycza. Po nabożeństwie 
gospodarze i uczestnicy dożynek 
wzięli udział w podziękowaniu dla 
wszystkich 10-ciu gmin powiatu, 
które włączyły się w organizację 
największego święta rolników. Na-
stępnie zebrani wzięli udział w tra-
dycyjnym obrzędzie dożynkowym 
przeprowadzonym przez Zespół 
Pieśni i Tańca Ziemi Nowomiej-
skiej. W tym roku tytuł Starostów 
Dożynkowych przypadł sadow-
nikom z Gminy Warka. Państwo 
Małgorzata i Artur Dąbrowscy to 
aktywni mieszkańcy Wsi Bończa, 
w której Pani Małgorzata od wie-
lu lat jest Sołtysem. Starostowie 
dożynek razem z gospodarzami 
wydarzenia tj. Zarządem Powiatu, 
Wójtami i Burmistrzami podzieli-
li chleb między zebranych wokół 
sceny mieszkańców. 

Podczas mszy świętej ks. kar-
dynał dokonał poświęcenia repliki 
sztandaru Zespołu Szkół im. Ar-
mii Krajowej Obwodu „Głuszec” 
– Grójec w Grójcu. Tego dnia o 
ucztę dla ducha zadbali oprócz Ze-
społu Pieśni i Tańca Ziemi Nowo-

DOŻYNKI POWIATU GRÓJECKIEGO – LEWICZYN 2021

miejskiej, kapela rockowo-blueso-
wa Riders, pochodzący z naszego 
powiatu artysta - HotBoy wraz z 
DJ Kaczmi oraz gwiazda wieczo-
ru Zespół MIG, który porwał do 
zabawy rzeszę przybyłych fanów i 
mieszkańców powiatu. Po raz ko-
lejny podczas dożynek uczestnicy 
mogli podziwiać barwny korowód 
Pocztów Standardowych skradają-
cy się z przedstawicieli KP PSP w 
Grójcu, jednostek OSP, kół łowiec-
kich i pszczelarskich, Polskiego 
Stronnictwa Ludowego, szkół, dla 
których organem prowadzącym 
jest Powiat Grójecki oraz innych 
instytucji. W korowodzie dożyn-
kowym uczestniczyły również licz-
ne grupy z wieńcami, które przy-
ciągały wzrok i zapierały dech w 
piersiach, nie tylko ze względu na 
pomysłowość, ale i kunszt wyko-
nania misternie uplecionych kom-
pozycji ze zbóż, kwiatów i owo-
ców. Atrakcją dożynek cieszącą się 
wielkim zainteresowaniem była 
strefa stoisk. Blisko 30 organizacji 
zaprezentowało swoją działalność i 
ugościło przybyłych mieszkańców. 
Domowa kuchnia, grill, dziczyzna, 
swojskie potrawy oraz przepyszne 
ciasta to tylko cześć bogatego asor-
tymentu produktów jakich można 
było skosztować na stoiskach. 

Najpiękniejsze stoiska zostały 
wyróżnione w konkursie. Serca ko-
misji konkursowej skradła wiejska 
chatka Koła Gospodyń Wiejskich w 
Goszczynie, które zajęło I miejsce 
i otrzymało nagrodę w wysokości 
1000 złotych. II miejsce powędro-
wało do zawiązanego w tym roku, 
Koła Gospodyń Wiejskich w Chy-

nowie, które oczarowało komisję 
pomysłowością i nieszablonowym 
podejściem do realizacji miejsca 
wystawienniczego. III miejsce 
zajął Specjalny Ośrodek Szkolno-
-Wychowawczy w Jurkach, który 
przyciągnął wzrok zwiedzających 
prawdziwym wiejskim klimatem. 
Drugi z konkursów – na najład-
niejszy wieniec dożynkowy – był 
dla komisji nie lada wyzwaniem. 
Wszystkie wieńce, podobnie jak 
stoiska, zachwycały pomysłami i 
misternym wykonaniem. W tej ka-
tegorii nagrody otrzymali: I miej-
sce - Parafia Świętej Trójcy Sołec-
two Belsk Duży, II miejsce - Koło 
Gospodyń Wiejskich Dziarnowian-
ki, III miejsce - Gmina Pniewy. 

Podczas dożynek miało miej-
sce kilka imprez i akcji towarzyszą-
cych. Strażacy OSP Lewiczyn wraz 
ZOZ Belmed zorganizowali mo-
bilny punkt szczepień przeciwko 
COVID -19. PSP im. Unicef w Le-
wiczynie jak co roku zorganizowa-
ła Kawiarenkę, z której całkowity 
dochód zostanie przeznaczony na 
realizację kolejnych przedsięwzięć 
szkoły, ponadto szkoła zaprezen-
towała salę regionalną, w której 
społeczność szkolna zgromadziła 
pamiątki po przodkach. Wzorem 
poprzednich odbyła się również 
zbiórka krwi MOTOSERCE, zorga-
nizowana przez Klub Motocyklowy 
COBRRA MC Poland. 

Starosta Grójecki składa ser-
deczne podziękowania wszystkim, 
którzy przyczynili się do organi-
zacji Dożynek Powiatu Grójeckie-
go 2021. Dziękuje Samorządowi 
Województwa Mazowieckiego 
na czele z Marszałkiem Adamem 
Struzikiem za współorganizację, 
wsparcie finansowe oraz objęcie 
imprezy honorowym patronatem. 
Dziękuje również 10-ciu Samo-
rządom Gmin powiatu za współ-
organizację wydarzenia. Podzię-
kowania kieruje także w stronę 
dziekana Dekanatu Grójeckiego 
ks. Andrzeja Piekarczyka, Pro-
boszcza Parafii Lewiczyn ks. Sła-
womira Paszowskiego za pomoc w 
oprawie liturgicznej Dożynek oraz 
OSP Lewiczyn za czuwanie nad 
bezpieczeństwem odwiedzających 
powiatowe święto plonów. 

Ogromne podziękowania 
kieruje również do sponsorów 
indywidualnych za przekazanie 
środków finansowych oraz rzeczo-
wych, dziękuje radnym powiato-
wym oraz gminnym za wsparcie 
organizacji oraz wszystkim oso-
bom zaangażowanym w przygoto-
wanie tegorocznych Dożynek.
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SPONSORZY DOŻYNEK POWIATOWYCH:
1. SPÓŁDZIELNIA SADOWNICZA POLSAD LEWICZYN 
2. TESTA- STANISŁAW WILK Grójec
3. GRUPA KONARY Sp.z o.o. Warka
4. AUTOPOLMOZBYT  Sp.z o.o. 
5. MCMS Warka Sp.z o.o. 
6. Kancelaria Podatkowa ABAKUS JASIENIEC 
7. ARM-EX MARIUSZ MRUK, BARBARA MRUK
8. BANK SPÓŁDZIELCZY JASIENIEC 
9. ZTS UNIPLAST Sp.z o.o.
10. TON – POL Sp. z o.o. KOBYLIN 
11. DITTA – SERIA Edmund Pietrzak Żdżary
12. BANK SPÓŁDZIELCZY GRÓJEC 
13. SZKÓŁKA NOWAKOWSKI ANDRZEJ I SZYMON ŻDŻARY 
14. BANK SPÓŁDZIELCZY im. Stefczyka BELSK DUŻY 
15. NAFTA TRANS 
16. RAJPOL  Sp.z o.o.  
17. ROYAL APPLE – WALDEMAR ŻÓŁCIK 
18. TŁOCZNIA GWIAZDA – MAŁGORZATA GWIAZDA
19. PIEKARNIA  KATANA GRÓJEC 
20. MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK NATURA 
21. FRUIT GROUP 
22. SIEĆ SKLEPÓW TOP MARKET
23. SKLEP SPOŻYWCZO – PRZEMYSŁOWY 
EWA GROMADZKA LEWICZYN 
25. SKLEP „STAŚ” – LEWIATAN SUŁKOWICE 
26. STOWARZYSZENIE SADY GRÓJECKIE 
– MACIEJ MAJEWSKI 
27. SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA GRÓJEC 
28. DWA JABŁKA P.Panek, M. Zatorska S.C. 
29.  BIOWET DRWALEW Sp. z o.o. 
30. 4WALL – BM Interior Michał Chmurzewski Jasieniec 
31. Sklep Lewiatan ul. Jana Pawła II 26 Grójec
32 ARED Stanisław Stępniewski 
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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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Kącik malucha

Pokoloruj obrazek 
Podpisz swoją pracę

..............................................................................

Przejdź przez labirynt
Podpisz swoją pracę

..............................................................................

Dobiega końca termomoderni-
zacja budynku PSP w Lipiu. Obec-
nie prace budowlane zewnętrz-
ne zostały wstrzymane na rzecz 
prac wewnątrz budynku, po to by 
uczniowie mogli rozpocząć zaję-
cia szkolne. Wymieniono lampy 
oświetleniowe, wybudowano nową 
kotłownię wraz z wymianą całego 
systemu grzewczego, zainstalowa-
no fotowoltaikę.  Całkowita wartość 
inwestycji to 804  600 zł, z czego 
4 600 zł. to wkład własny gminy. 

Trwają prace przy realizacji 
kolejnego projektu: Przewbudo-
wa drogi gminnej wraz z budową 
sieci kanalizacji deszczowej we wsi 
Wilków Drugi. Wykonanie kanali-
zacji deszczowej obejmuje odcinek 
453mb. Wbudowano rurociąg, 
studzienki rewizyjne, wysoko-

REALIZACJA PROJEKTÓW RZĄDOWEGO 
FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Rok szkolny w Gminie Błędów 
rozpoczęło 713 uczniów, w tym 
219 uczniów to wychowanie przed-
szkolne. 

Uczniowie i pracownicy 
Publicznej Szkoły Podstawo-
wej im. Tadeusza Kościuszki  
w Błędowie rozpoczęli rok szkolny 
uroczystym apelem. W obchodach 
uczestniczył Wójt Gminy Błędów - 
Mirosław Jakubczak. 

Po wprowadzeniu sztanda-
ru i odśpiewaniu Hymnu Pań-
stwowego głos zabrała Dyrektor 
Szkoły – Renata Śmiechowska. 
Powitała wszystkich uczniów i 
pracowników. Szczególnie cie-
płe słowa skierowała do uczen-
nic i uczniów klas pierwszych. 
Przywołała m. in. słowa znako-
mitego polskiego pisarza Stefana 
Żeromskiego: Nauka jest jak nie-
zmierne morze... Im więcej pijesz,  
tym bardziej jesteś spragniony. 
Życzyła wszystkim uczniom, aby 
zawsze byli spragnieni wiedzy  

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022

i chętnie rozwijali swoje umiejęt-
ności. 

Dyrektor szkoły odniosła 
się również do wartości waż-
nych w życiu każdego człowieka, 
podkreślając ich znaczenie. W 
swoim przemówieniu przypo-
mniała, że 1 września przypada  
82 rocznica wybuchu II wojny 
światowej. Zwróciła uwagę na po-

święcenie walczących żołnierzy  
i dramat ludności cywilnej. Pa-
mięć o poległych uczczono minutą 
ciszy. 

Do uczniów zwrócił się rów-
nież w krótkim wystąpieniu Wójt 
Mirosław Jakubczak. 

Cała uroczystość przebie-
gała zgodnie z zachowaniem 
zasad reżimu sanitarnego.  

sprawny separator koalescencyjny, 
wpusty uliczne. Trwają prace przy-
gotowacze do położenia asfaltu.

Wkrótce rozpoczną się prace 

związane z przebudową drogi na 
odcinku 140 m. Całkowita war-
tość projektu to kwota 488 000 zł., 
z czego 88 000zł. to środki własne 
gminy.
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