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Derby dla Belska Dużego

Budowa boiska piłkarskiego w Michałówce zwycięża w konkursie Samorządu Województwa Mazowieckiego!

Mamy najlepszy projekt MIAS na Mazowszu!

Reprezentant gminy Jasieniec, 
sołectwo Łychów – Michałówka, 
zdobyło 1. miejsce w konkursie na 
Najlepszą Inicjatywę w ramach 
Mazowieckiego Instrumentu Ak-
tywizacji Sołectw (MIAS) 2021, w 
kategorii "MIAS Rekreacyjnie". W 
ten sposób włodarze Województwa 
Mazowieckiego docenili rewita-
lizację odzyskanego przez obecne 
władze gminy terenu w Michałów-
ce, w której wzięło udział aż 90% 
społeczności sołectwa! 

Długotrwałe i niełatwe prace 
fenomenalnie współdziałających 
ze sobą mieszkańców zwieńczone 
zostały uporządkowaniem działki 
oraz budową pięknego boiska pił-
karskiego, finansowaną ze środ-

ków gminy oraz dotacji pozyskanej 
przez nas z budżetu Samorządu Woje-
wództwa Mazowieckiego (50:50). 

Wspomniana, godna podziwu 
postawa społeczności lokalnej została 
doceniona podczas uroczystej Mazo-
wieckiej Gali Aktywizacji Obszarów 
Wiejskich w Otrębusach. 

Nagrodę za najlepszy projekt 
MIAS o charakterze rekreacyjnym 

(czek na 5 tys. zł) wręczył - na ręce 
wójt Marty Cytryńskiej oraz sołtysa 
Marcina Walczaka - marszałek Adam 
Struzik wraz z inną przedstawiciel-
ką zarządu województwa Janiną Ewą 
Orzełowską oraz przewodniczącym 
komisji rolnictwa i terenów wiejskich 
Sejmiku Województwa Leszkiem 
Przybytniakiem. 

Szymon Woźniak
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Dostałeś SMS z prośbą o dopłatę za prąd? 
Uważaj to może być oszustwo!

Oszuści znów atakują. Podszywa-
jąc się pod dostawcę energii wysyłają 
sms do użytkowników z informacją 
o konieczności zapłaty zaległości za 
prąd. Nieuregulowanie wskazanej 
kwoty spowoduje odłączenie energii 
elektrycznej. Niestety wejście w za-
warty w treści wiadomości link i auto-
ryzowanie transakcji powoduje utra-
tę z konta kwoty znacznie większej 
niż podana w wiadomości. Bądźmy 
ostrożni i zawsze weryfikujmy otrzy-
mane wiadomości.

O metodach działania oszustów 
informowaliśmy już wielokrotnie. 
Sposób ich działania jest bardzo po-
dobny, dlatego bez względu na przed-
stawioną historię zawsze musimy za-
chować czujności i przede wszystkim 
zweryfikować otrzymaną wiadomość. 
Tym razem przestrzegamy o nowym 
oszustwie, które pojawiło się na te-
renie powiatu grójeckiego. Sprawcy 
oszustw podszywając się pod dostaw-
cę energii wysyłają do użytkowników 
wiadomość sms, w treści której infor-
mują o niewielkiej zaległości za prąd. 
Nieuregulowanie tej kwoty spowodu-
je odłączenie energii elektrycznej. W 
wiadomości podany jest również link, 
umożliwiający dokonanie opłaty. Po 
wejściu w niego jesteśmy przekiero-
wani na stronę płatności, gdzie mamy 
możliwości wyboru banku. Następ-
nie odbywa się proces logowania, w 
którym podany zostaje tylko numer 

Odurzające ciasteczka 
z marihuaną

Grójeccy policjanci zatrzyma-
li 32-letniego mężczyznę. W jego 
mieszkaniu znaleźli i zabezpieczyli 
duże ilości marihuany oraz ciastka 
z zawartością tego środka odurzają-
cego. Najbliższe 3 miesiące spędzi w 
areszcie.

Kryminalni z Grójca dzięki 
współpracy z funkcjonariuszami 
zajmującymi się cyberprzestępczo-
ścią z Komendy Wojewódzkiej Poli-
cji z siedzibą w Radomiu, w piątek 
przeszukali mieszkanie w jednej z 
miejscowości w gminie Warka. Zna-
leźli tam blisko 350 gramów suszu 
marihuany. Zainteresowali się rów-
nież ciastkami, które były w słoikach 
na strychu. Jak się okazało ponad 

pół kilograma ciasteczek zawierało 
marihuanę. Natomiast w łazience w 
specjalnie skonstrowanym namiocie 
mężczyzna hodował sadzonki kono-
pii indyjskich. Znalezione narkotyki 
zostały zabezpieczone. W związku z 
tą sprawą zatrzymany został 32-letni 
mężczyzna.

Mężczyzna usłyszał zarzuty po-
siadania znacznej ilości środków 
odurzających oraz uprawy nar-
kotyków. W niedzielę na wniosek 
prokuratury, sąd zastosował środek 
zapobiegawczego w postaci 3 mie-
sięcy tymczasowego aresztowania. 
Mieszkaniec gminy Warka już trafił 
do aresztu. Grozi mu kara do 10 lat 
pozbawienia wolności.

nadkom. Agnieszka Wójcik

klienta, bez żadnego hasła. Po chwili 
otrzymamy sms z kodem, który nale-
ży wpisać we wskazanym na stronie 
miejscu. Niestety wykonanie tych 
czynności może być bardzo zgubne i 
prowadzić do utarty kwoty znacznie 
większej niż została wskazana w wia-
domości.

Mając powyższą sytuację na uwa-
dze, raz jeszcze przestrzegamy przez 
sprawcami oszustw. Ich metody są 
cały czas udoskonalane, dlatego bar-
dzo ważne jest, żebyśmy nie robili 
niczego pochopnie i pod presją czasu. 
Zanim dokonamy płatności musimy 
zweryfikować czy opisana w wiado-
mości sytuacja faktycznie ma miejsce. 
Nigdy też nie wchodźmy w otrzyma-
ne linki, które przekierowują nas na 
fałszywe strony banku. Nie dajmy się 
zwieść, gdyż są one łudząco podobne 
do tych, z których korzystamy na co 
dzień. Podczas logowania się musimy 
być bardzo ostrożni i czujni. Ważne 
jest także, żebyśmy o metodach stoso-
wanych przez oszustów rozmawiali z 
najbliższymi. To pozwoli im ochronić 
nie tylko pieniądze, ale i dane osobo-
we.          nadkom. Agnieszka Wójcik
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NAPIĘTA ATMOSFERA W GRÓJECKIM SZPITALU

Gorące tematy

NAKŁAD
10.000

W związku ze zbliżającym się Dniem 
Wszystkich Świętych, od 28 paździer-
nika rozpoczyna się Akcja „Znicz 
2011”. Działania Policji, służb dro-
gowych i miejskich potrwają do 
01.11.2011 r. i związane są ze wzmożo-
nym i uciążliwym ruchem na drogach, 
a szczególnie w rejonach cmentarzy, 
dworców komunikacyjnych czy na 
trasach wjazdowych i wyjazdowych z 
miejscowości.

W roku ubiegłym w okresie od 29.10 
do 01.11.2010 na Mazowszu doszło 
do 32 wypadków drogowych, w któ-
rych zginęły 3 osoby, 42 zostało ran-
nych, policjanci zatrzymali 142 nie-
trzeźwych kierujących.
Funkcjonariusze drogówki przypo-
minają podstawowe zasady zachowa-
nia się kierowców podróżujących w 
tym czasie po polskich drogach:
- Należy dostosować prędkość do 
panujących warunków drogowych, 
zachować właściwy odstęp pomiędzy 
pojazdami. Pamiętajmy o wcześniej 
zapadającym zmroku.
- Sprawdzić stan techniczny pojaz-
du, zwłaszcza, jeżeli wybieramy się w 
dłuższą drogę. W tych dniach dyżury 
pełnią wytypowane stacje diagno-
styczne.

- Szczególną uwagę zwracać na zna-
ki drogowe, które w wielu miejscach 
będą informowały o zmianie organi-
zacji ruchu. Stosować się bezwzględ-
nie do poleceń policjantów kierują-
cych ruchem ręcznie.
Prosimy o korzystanie ze specjalnych 
linii autobusowych, które specjalnie 
wyznaczonymi drogami najszybciej 
dowiozą nas w rejon cmentarza. Je-
żeli zdecydujemy się na jazdę wła-
snym samochodem korzystajmy tyl-
ko z wyznaczonych parkingów, a w 
samochodzie nie pozostawiajmy w 
widocznym miejscu żadnych warto-
ściowych przedmiotów. Wybierając 
się na cmentarz nie zabierajmy ze 
sobą większych sum pieniędzy czy 
biżuterii. Złodzieje będą chcieli wy-
korzystać panujący ruch i tłok, aby 
nas okraść.
Bądźmy czujni i ostrożni.
Wszystkie służby w tych dniach będą 
czuwać nad bezpieczeństwem tych, 
którzy wybiorą się na cmentarze, po-
mogą bezpiecznie wrócić do domu. 
Liczymy jednocześnie na Państwa 
zrozumienie i pomoc.

Aby w tych dniach nie paść ofiarą po-
spolitych przestępstw zwróćmy uwa-
gę na swoje rzeczy osobiste i pozosta-
wione bez nadzoru mieszkania:
1. Zwracajmy baczną uwagę na nasze 
torebki czy siatki – bagaż pozostawio-
ny bez opieki nawet na krótki czas 
szybko może „zmienić” właściciela.
2. Nie pozostawiajmy w zaparkowa-
nym samochodzie wartościowych 
przedmiotów w widocznym miejscu. 
Mogę one stać się łatwym łupem zło-
dziei. Jeśli mimo wszystko padniemy 
ofiarą przestępstwa, poinformujmy 
tym natychmiast Policję, nie zacieraj-
my śladów i starajmy się zapamiętać 
jak najwięcej szczegółów mogących 
pomóc policjantom w ujęciu sprawcy.
3. Wyjeżdżając z domu do rodziny 
lub na groby pamiętajmy o dokład-
nym pozamykaniu drzwi i okien. 
Poprośmy sąsiadów o doglądanie 
naszego mieszkania podczas naszej 
nieobecności. W przypadku, kiedy 
mimo wszystko dojdzie do włamania, 
pamiętajmy żeby nie robić w miesz-
kaniu żadnych porządków - w ten 
sposób możemy zatrzeć ślady nale-

żące do złodziei. Jak najszybciej za-
dzwońmy za to na policję.
4. Uważajmy także na oszustów, któ-
rzy prosząc o wsparcie wykorzystują 
różne metody działania. Przypomina-
my, że prawdziwi kwestorzy posiadają 
identyfikatory i zaplombowane pusz-
ki a o prowadzonych akcjach chary-
tatywnych informują m.in. parafie i 
lokalne media.
Apelujemy także o ostrożną i rozsąd-
ną jazdę, o dostosowywanie się do 
oznakowań ograniczających pręd-
kość, zakazujących parkowanie po-
jazdów czy nakazujących ruch jedno-
kierunkowy.
Przypominamy że w dniach: 31 paź-
dziernika w godz. 18:00-22:00, 1 li-
stopada w godz. 8:00-22:00, będzie 
obowiązywało ograniczenie w ruchu 
pojazdów ciężarowych o dopuszczal-
nej masie ciężaru powyżej 12 t.

„Znicz 2011”  

Nazwa „jabłka grójeckie” trafiła 
do rejestru chronionych nazw 
pochodzenia i chronionych ozna-
czeń geograficznych (ChOG) 
Unii. Odpowiednie rozporządze-
nie opublikowano w Dzienniku 
Urzędowym UE - poinformowało 
w środę ministerstwo rolnictwa.

Zarejestrowanie nazwy - w 
przypadku Chronionych Nazw 
Pochodzenia, Chronionych 
Oznaczeń Geograficznych oraz 
Gwarantowanych Tradycyjnych 
Specjalności - chroni m.in. 
przed wprowadzeniem w błąd 
konsumentów co do prawdzi-
wego pochodzenia produktu. 
Nie można jej np. używać dla 
innych produktów, o ile są one 
porównywalne do produktów 
zarejestrowanych.
Ochrona dotyczy również wy-
korzystania imitacji lub aluzji, 
jeśli nawet prawdziwe pocho-
dzenie produktu jest zaznaczo-
ne lub towarzyszy jej wyrażenie 
„w stylu”, „rodzaju”, „przy użyciu 
metody”, „tak jak produkowane 
w”, „imitacja” lub „podobne”.
Jak poinformowało minister-
stwo rolnictwa, jabłka grójeckie 
charakteryzują się rumieńcem 
większym od przeciętnego, 
który m.in. świadczy o wyż-
szej zawartości barwników pod 
skórką. Jabłka grójeckie mają 
również kwasowość wyższą od 
przeciętnej dla danej odmiany.
Resort przypomniał, że początki 
sadownictwa w okolicach Grój-
ca przypadają na czasy królowej 
Bony, która w 1545 roku otrzy-
mała ziemie na tym terenie i 
rozwijała sady. W 1918 roku 
powstała tam pierwsza w Pol-
sce przechowalnia owoców, co 
umożliwiło sprzedaż jabłek w 
zimie. Dynamiczny rozwój sa-
downictwa w okolicach Grójca 
był kontynuowany po II wojnie 
światowej - podkreśliło mini-
sterstwo. (Na podstawie PAP)
Jabłka grójeckie są 30. polskim 
produktem wpisanym do unij-
nych rejestrów. 

Nasze sady

Jabłka grójeckie 
zarejestrowane

Zapraszam Państwa do 
współtworzenia naszej 
gazety i portalu (www.
nowedni.pl). Jesteśmy 
otwarci na Wasze 
pomysły i energię.

Redakcja
Nowe Dni
redakcja@nowedni.pl

19 października br. odbyło się spotka-
nie pracowników grójeckiego szpita-
la z Zarządem Powiatu Grójeckiego. 
Powodem spotkania były niepokojące 
informacje docierające do starostwa 
dotyczące sposobu zarządzania oraz 
atmosfery pracy w Powiatowym Cen-
trum Medycznym. 

Spotkanie rozpoczął starosta Marian 
Górski. Po nim głos zabrał wicesta-
rosta Janusz Różycki, który w kilku 
zdaniach przybliżył temat zebrania. 
Jako Pierwszy wystąpił Ordynator 

Oddziału Wewnętrznego Zbigniew 
Binio, który w swojej prezentacji od-
niósł się do leczenia, jako pasji i sztu-
ki. W następnej kolejności zabrał głos 
lekarz Walid Tennou, który omówił 
relacje panujące między personelem 
lekarskim a prezesem. Doktor mówił 
o zwolnieniach z pracy i o ich oko-
licznościach, mówił także o atmos-
ferze mobbingu. Poruszył również 
temat słabego wykonania kontraktu. 
Doktor Strus wyraził zaniepokojenie 
i dopytywał zarząd powiatu o aktual-
ną sytuację finansową. Lekarze poru-
szali też temat dziwnych ich zdaniem 
decyzji, które mogą mieć negatywny 
wpływ na finanse szpitala. Po wystą-
pieniach lekarzy, głos zabrał Prezes 
PCM Sławomir Jagieła, który odpie-
rając zarzuty przedmówców mówił 
między innymi o tym, że za jego rzą-
dów wszyscy pracownicy mają zało-
żone skrzynki mailowe i wypomniał 
lekarzom, że nie chcą odpisywać mu 
na maile. Tłumaczył również, że część 
lekarzy odeszła z pracy sama. Do wy-
powiedzi prezesa odniósł się Prezes 
Mazowieckiej Izby Lekarskiej w War-
szawie Mieczysław Szatanek mówiąc, 
że pierwszy raz słyszy aby tak ważną 
sprawą w pracy szpitala było mailo-

wanie lekarzy z dyrektorem. Mówił, 
że nie spotkał się z takim sposobem 
zarządzania szpitalem, choć pracuje 
ponad 30 lat. Po wystąpieniach panów 
swoją rację przedstawiły pielęgniarki. 
Ze środowiska pielęgniarskiego padło 
kilka głosów popierających działal-
ność prezesa. 
Poseł Marek Suski powiedział, że pre-
zes Jagieła w jego ocenie nie potrafi 
zbudować dobrej atmosfery w zakła-
dzie. Wspomniał, także o zwalnianiu 
pracowników. Wypowiedział się Wi-
cemarszałek Województwa Leszek 

Ruszczyk, mówiąc, że przekształcenie 
grójeckiego szpitala jest w niektórych 
kręgach stawiane jako wzór i zaape-
lował, żeby zrobić wszystko żeby tego 
nie zmarnować i rozwiązać problem.
Głos zabrał Wicestarosta Janusz Ró-
życki powiedział, że docierają do 
niego niepokojące sygnały dotyczące 
sytuacji w grójeckim szpitalu, śledzi je 
coraz uważniej i nie pozostawi spra-
wy samej sobie.

Redakcja
redakcja@nowedni.pl

10 LAT
NOWYCH DNI

W październiku 2011 roku ukazał się 
pierwszy numer gazety Nowe Dni. 

Dziesięć lat za nami. To 185 numerów, tysiące 
artykułów, opisanych spraw, poruszonych tema-
tów dotyczących naszej społeczności...

Dziękujemy czytelnikom, autorom artyku-
łów, reklamodawcom, organizacjom pozarzą-
dowym, działaczom lokalnym, samorządom i 
innym instytucjom. Wszystkim, którzy z nami 
współpracowali.

Dziękujemy Państwu 
za te wspólne lata.

Redakcja

Na zdjęciu: 
okładka pierwszego numeru 

gazety Nowe Dni

Podsumowanie akcji pt.: "Paka dla psiaka lub kociaka"
W pierwszym tygodniu października z okazji Świato-

wego Dnia Zwierząt szkolny klub wolontariatu przepro-
wadził akcję pt.: „Paka dla psiaka lub kociaka", w czasie 
której uczniowie zbierali żywności i inne dary dla bez-
domnych zwierząt. 

Do akcji włączyli się wszyscy uczniowie z naszej szkoły przy-
nosząc suchą karmę, karmę w puszkach bądź inne smakołyki 
dla zwierzaków. Żywność została zawieziona przez opiekuna SU 
Małgorzatę Maniak do schroniska w Radomiu, w którym pod 
opieką znajduje się ok. 400 psów i 20 kotów.  

Samorząd SU oraz Radomskie Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami wszystkim serdecznie dziękują za aktywny udział w 
akcji i bezinteresowną pomoc dla czworonogów. 

PSP w Gołoszach



Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl

Dzięki staraniom i współpracy 
dyrekcji szpitala oraz władz powia-
tu z Samorządem Województwa 
Mazowieckiego udało się pozyskać 
nowy tomograf komputerowy dla 
nowomiejskiego szpitala. 

Prace adaptacyjne związane z 
instalacją tomografu komputero-
wego rozpoczęły się w szpitalu w 
Nowym Mieście na Pilicą w 2021 
roku mimo, że pomieszczenie dla 
tego urządzenia zostało przygoto-
wane już w 2014 roku! Jednakże 
przez te ostatnie lata  nie poczy-
niono żadnych starań, by zapewnić 
sprzęt niezbędny do diagnozowa-
nia wielu chorób.

Dopiero w 2021 r. dzięki sta-
raniom Dyrekcji Szpitala, Staro-
stwa Powiatowego w Grójcu oraz 
Urzędu Marszałkowskiego uru-
chomiono program, który zapew-

Nowy tomograf komputerowy 
w SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą 

nił nowomiejskiemu szpitalowi 
dostęp do profesjonalnego sprzętu 
medycznego.

Nowy tomograf to  model 
TK Hitachi Supria 16/32. Jest to 
wszechstronne urządzenie, któ-
re odpowiada na różne potrzeby 
diagnostyczne, oferując pomoc w 
obrazowaniu, zwiększoną funk-
cjonalność oraz bezpieczeństwo 
badania. Unikalna konstrukcja to-
mografu ułatwia pracę operatora i 
redukuje niepokój pacjenta zwią-
zany z badaniem.

SP ZOZ w Nowym Mieście 
nad Pilicą jest partnerem projektu 
„Zakup niezbędnego sprzętu oraz 
adaptacja  pomieszczeń w związku 
z pojawieniem się koronawirusa 
SARS CoV-2”, którego liderem jest 
Samorząd Województwa Mazo-
wieckiego. Projekt jest w znacznej 
mierze finansowany ze środków 

unijnych. 
W dniu 16 października 2021 

r. nastąpiło uroczyste przekazanie 
tomografu dla SPZOZ. W uroczy-
stościach uczestniczyli Marszałek 
Województwa Mazowieckiego 
Adam Struzik - Honorowy Oby-
watel Nowego Miasta nad Pilicą, 
Radny Sejmiku Województwa Ma-
zowieckiego Leszek Przybytniak, 
Starosta Powiatu Grójeckiego 
Krzysztof Ambroziak, Wicestaro-
sta Powiatu Grójeckiego Jolanta 
Sitarek,  Radni Rady Powiatu  na 
czele z Przewodniczącym Rady 
Powiatu Januszem Karbowiakiem, 

4 MILIONY ZŁ DLA GRÓJECKIEGO SZPITALA
Dzięki dofinansowaniu z Sa-

morządu Województwa Mazo-
wieckiego będzie możliwa prze-
budowa jednego z najbardziej 
obłożonych oddziałów w Powia-
towym Centrum Medycznym w 
Grójcu – Oddziału Wewnętrzne-
go. 

Wyremontowany zostanie 
oddział wewnętrzny szpitala, 
który posiada 50 łóżek. Obecnie 
przygotowywana jest dokumen-
tacja budowlana oraz procedury 
przetargowe. Grójecki oddział 
chorób wewnętrznych jest w 
złym stanie, dlatego jego moder-
nizacja jest bardzo potrzebna. 
Przyczyni się ona, do poprawie-
nia standardów opieki zdrowot-
nej. 

pracownicy SPZOZ oraz zaprosze-
ni goście.

Poświęcenia dokonał ks. Dzie-
kan Mariusz Zembrzuski wraz z 
Ojcem Andrzejem - kapelanem 
szpitala.

Na zakończenie Dyrektor po-
dziękowała Marszałkowi Woje-
wództwa Mazowieckiego Adamo-
wi Struzikowi za wszelkie dobro 
skierowane do SPZOZ. To dzięki 
staraniom Marszałka Adama Stru-
zika i Radnych Sejmiku szpital 
dostał nowy tomograf, ambulans 
i szereg innego sprzętu, środki 
ochrony indywidualnej za kwotę 

ponad 7 milionów.
Podziękowała również Sta-

roście Powiatu Grójeckiego i 
Radnym Powiatu na czele z Prze-
wodniczącym Januszem Karbo-
wiakiem za pomoc w pozyskiwa-
niu środków, za dofinansowywanie 
oraz za poparcie mające na celu 
pozostawienia szpitala w niezmie-
nionej formie.

Słowa podziękowania skiero-
wała również do Radnego Powiatu 
Krzysztofa Fiksa, który przez wie-
le lat dba o nowomiejski szpital, 
wspiera go i pomaga w pozyskiwa-
niu środków finansowych.

NOWE DROGI 
KOMUNIKACYJNE
Podczas odbioru techniczne-

go nowego szpitalnego oddziału 
ratunkowego, zauważono brak 
reorganizacji dróg dojazdowych, 
które nie zostały ujęte w pier-
wotnym projekcie budowlanym, 
a są kluczowe dla dobrego funk-
cjonowania SOR-u. Władze Po-
wiatu wraz z Zarządem szpitala 
ujęły ten brakujący element we 
wniosku o dofinansowanie prze-
budowy oddziału, dzięki czemu 
udało się pozyskać środki finan-
sowe nie tylko na remont, ale też 
przebudowę i zaprojektowanie 
nowych tras i dróg komunikacyj-
nych wokół szpitala. W ramach 
projektu wjazd do szpitala zo-
stanie zautomatyzowany. Dodat-

kowo od strony 
ul. Poświętne 
wykonany zosta-
nie dodatkowy 
wjazd do szpita-
la, co znaczenie 
ułatwi porusza-
nie się karetkom. 
Będzie ułożona 
nowa kostka, a 
teren wokół szpi-
tala zostanie za-
projektowany na 
nowo.  

NOWY SOR
Od począt-

ku października 
2021 r. cała Izba Przyjęć została 
przeniesiona na część nowego 
SOR-u, gdzie też zostały wydzie-
lone strefy Zielona i Czerwona w 

związku z pandemią COVID-19. 
Obecnie finalizowane są prace 
związane z montażem sprzętu 
i wyposażenia na nowym Szpi-

talnym Oddziale Ratunkowym. 
Pełne zakończenie inwestycji 
planowane jest na 2022 rok. 
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Sprzedam działkę 
w całości 5500 m kw.

Grójec ul. Pilsudskiego 
na przeciwko starostwa, 

ziemia pod bloki 
lub market z dużym parkingiem.

Kontakt: 796 164 825

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 ostatnim czasie SP ZOZ 
w Nowym Mieście nad Pilicą 
wzbogacił się o urządzenia, 
które zapewnią pacjentom 
komfort, bezpieczeństwo i na-
dzieję na szybszy powrót do 
zdrowia. 

Dzięki uprzejmości i hojno-
ści gminy Sadkowice SP ZOZ 
w Nowym Mieście nad Pilicą 
pozyskał dofinansowanie w 
wysokości 13 tysięcy złotych na 
zakup wanny do wirowego ma-
sażu WKG kończyn górnych. 
Sprzęt ten przeznaczony jest do 
masażu wirowego okolic dło-
ni, przedramion i stawów łok-
ciowych. Dzięki zastosowaniu 
dysz o regulowanym kierunku 
wypływu strumienia wody po-
zwala przeprowadzić dokładną 
terapię kończyny górnej. Na-
rzędzie to jest z powodzeniem 
stosowane w hydroterapii do 
redukcji dolegliwości bólowych 
pacjentów, łagodząc stany na-
pięcia nerwowego i zmęczenia 
mięśni. Kąpiele z masażem wi-
rowym są szczególnie zalecane 
w stanach pourazowych i reu-
matycznych. Dzięki zastosowa-
niu nowoczesnej technologii, 
zapewniającej efektywny masaż 
wirowy oraz ergonomicznej 
konstrukcji i ekonomicznego 
zużyciu wody sprzęt ten stano-
wi podstawowe wyposażenie 
gabinetów hydroterapii.

Kolejnym nabytkiem, na 
które SP ZOZ Nowe Miasto 
nad Pilicą uzyskał dofinanso-
wanie z zewnątrz są parawany 
podwieszane sufitowe, które 
zapewniają intymność pacjen-
tów oraz podnoszą bezpieczeń-
stwo, co jest szczególnie ważne 
w okresie pandemii. To dosko-
nałe rozwiązanie, szczególnie 

Tak zmienia się SP ZOZ 
w Nowym Mieście nad Pilicą

dla zapewnienia prywatności w 
salach chorych i innych na te-
renie szpitala i przychodni. Do 
systemu należą zasłony z tkani-
ny niepalnej o właściwościach 
antybakteryjnych, nieprzepusz-
czającej płynów, co ułatwia pra-
cę personelowi, a utrzymanie 
czystości nie przysparza pro-
blemów. 

Początkowo parawany były 
umieszczone na sali obserwa-
cyjnej Izby Przyjęć. Uzyskały 
aprobatę personelu medycz-
nego i pacjentów, dlatego pod-
jęto decyzję o zamontowaniu 
kolejnych parawanów na sali 
pooperacyjnej oddziału chi-
rurgicznego, w sali na oddziale 

wewnętrznym oraz kilku gabi-
netach w przychodni w Nowym 
Mieście i Drzewicy.

System parawanów pod-
wieszanych to prosty i bezin-
wazyjny sposób na zapewnie-
nie poczucia bezpieczeństwa i 
komfortu podczas hospitaliza-
cji, a przede wszystkim w trak-
cie zabiegów wymagających in-
tymnej atmosfery.

Nasza myśl przewodnia to 
jakość zamiast bylejakości i cią-
gły rozwój szpitala dla dobra 
pacjentów i ich rodzin.

SPZOZ
Nowe Miasto nad Pilicą
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Zakończenie inwestycji w centrum wsi.
Zakończono prace w centrum wsi Roż-

ce. Powstał tu utwardzony plac o powierzch-
ni 138,5m2. Korzystać z niego będą miesz-
kańcy wsi i okolicznych miejscowości w 
tym rodzice przedszkolaków z Niepublicz-
nego Przedszkola ‘Koszałek Opałek”.  Te-
ren przylega do strażnicy OSP i  kaplicy 
rzymskokatolickiej Parafii Św. Trójcy. 
 
- Dzięki budowie placu wjazd na głów-

Zacięty mecz na inauguracje IV 
ligi siatkarzy

W niedzielne popołudnie, na 
inauguracje IV ligi siatkarzy, Volley 
SKK Belsk Duży podejmował GKS 
Yabu Sadownik Błędów. Gospoda-
rze wzmocnieni wieloma nowymi 
zawodnikami stawiani byli w roli 
zdecydowanych faworytów. 

W pierwszym secie podopiecz-
ni Kamila Trzcińskiego systema-
tycznie budowali przewagę dopro-
wadzając do stanu 24:15 i szybkie 
zakończenia seta było formalno-
ścią. Goście skutecznie obronili 
5 meczboli i ostatecznie set za-
kończył się wynikiem 25:20. Nie-
moc z końcówki pierwszego seta 
pozostała w drugiej partii. Goście 
z Błędowa od pierwszych piłek 
budowali przewagę i wygrali do 
22. W trzeciej odsłonie miejsco-
wi podrażnieni przegraną w po-
przedniej partii zagrali skutecznie 
w ataku i wygrali zdecydowanie 
do 19. Czwarty set to również zde-
cydowana przewaga belszczan... 
ale tylko do stanu 20:11. Pomimo 
gigantycznej przewagi miejsco-
wi "podali rękę" przeciwnikowi i 

Po sesji Rady Gminy Wójt Władysław 
Piątkowski oraz Przewodniczący Bogu-
sław Sikorski wręczyli przedstawicielkom 
KGW "Rembowianki" podziękowanie 
za reprezentowanie belskiej Gminy na 
Dożynkach Powiatu Grójeckiego w Le-
wiczynie w dniu 5 września 2021 roku. 
 
Specjalne podziękowanie za włożony 
wkład pracy, poświęcenie, wytrwałość 
w przygotowanie stoiska dożynkowego 
oraz reprezentowanie Gminy odebra-
ły przewodnicząca Koła Stanisława So-

Derby dla Belska Dużego
seryjnie marnowali okazje na za-
kończenie meczu za trzy punkty. 
Ostatecznie zaskoczeni niesku-
tecznością gospodarzy, zawodnicy 
z Błędowa doprowadzili do stanu 
24:24 oraz zdobyli kolejne punkty 
dające wygraną w czwartym secie. 
W piątej odsłonie miejscowi zagra-
li jak przystało na faworytów zwy-
ciężając do 4. Analizując spotkanie 
z pozycji kibica można dojść do 
wniosku, że przed młodą druży-
ną z Belska Dużego jeszcze dużo 
pracy. Gra miejscowych momen-
tami raziła nieskutecznością i bra-
kiem koncentracji w kluczowych 
momentach meczu. Zawodnicy z 
Błędowa, na tle nierówno grają-
cych gospodarzy, zaprezentowali 
się bardzo solidnie pomimo braku 
znaczących wzmocnień. Pewna 
i skuteczna zagrywka, umiejętne 
wykorzystanie słabości przeciwni-
ka oraz aktywna gra w obronie to 
atuty, które zaprezentowali pod-
opieczni grającego trenera Sadow-
nika Błędów Andrzeja Stępniaka. 
 
Należy zaznaczyć, że mecz miał 
profesjonalną oprawę. Prezenta-
cja zawodników przez spikera, 

muzyka oraz żywiołowy doping 
zaprzyjaźnionych kibiców z To-
maszowa Mazowieckiego to ob-
razy godne Plus Ligi. Dla dzieci i 
dorosłych przygotowane zostały 
konkursy z nagrodami ufundowa-
nymi przez sponsora spotkania. 
Na inauguracji ligowych rozgry-
wek obecni byli Wójt Gminy Belsk 
Duży - Władysław Piątkowski 
oraz Przewodniczący Rady Gminy 
Belsk Duży - Bogusław Sikorski, 
którzy otrzymali z rąk Krzyszto-
fa Małachowskiego pamiątkowe 
koszulki z numerem 1 w barwach 
drużyny Volley SKK Belsk Duży. 

Przebieg meczu: 
I set: 5:5, 10:8, 15:12, 20:14, 25:20 
II set: 3:5, 7:10, 12:15, 15:20, 22:25 
III set: 5:3, 10:7, 15:11, 20:12, 25:19 
IV set: 4:5, 10:6, 15:7, 20:11, 24:26 
V set: 5:1, 10:3, 15:4 
Sędziowie: I Wojciech Głód, II Syl-
wester Strzylak, sekretarz Joanna 
Dobosz. 
Volley SKK Belsk Duży - GKS 
Yabu Sadownik Błędów 3:2 (25:20, 
22:25, 25:19, 24:26, 15:4)

GOSiR Belsk Duży

Utwardzony plac w centrum Rożec gotowy

ną drogę stał się teraz bardziej bezpiecz-
ny, podkreśla wójt Władysław Piątkowski. 
 
Zakres prac obejmował korytowanie, niwe-
lowanie terenu, wywiezienie gruntu, wy-
konanie podbudowy, krawężników, obrze-
ży i utwardzenie terenu kostką brukową. 
Wartość inwestycji wyniosła 157 968,59 zł. 

Urząd Gminy Belsk Duży 
E. Tomasiak

Podziękowanie dla KGW „Rembowianki”

kołowska oraz pani Ewelina Czerwińska. 
Wójt Władysław Piątkowski wyraził swo-
je słowa uznania dla zaangażowanie i 
aktywny udział w tegorocznych dożyn-
kach pań i panów z rembowolskiego Koła. 
Na tegorocznym stoisku pełnym ciekawych 
elementów i tradycyjnych i nowoczesnych, 
nie zabrakło słodkości, smacznych wypieków 
i przetworów. Goście zachwycali się ciekawą 
aranżacją stoiska i wyjątkowymi strojami. 

Urząd Gminy Belsk Duży 
E. Tomasiak
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Zakończono prace re-
montowe mostu przy ul. Par-
kowej w Błędowie. Koniec 
utrudnień w ruchu drogo-
wym.  Most połączył ponow-
nie Błędów z Fabianowem 
i okolicznym i miejscowo-
ściami, niewątpliwie skróci 
dojazd do Załusk, Julianowa 
i innych wsi. 

Prace obejmowały de-

Nowy most w Błędowie

montaż starej, drewnianej 
nawierzchni, piaskowanie i 
malowanie farba antykoro-
zyjną elementów stalowych 
mostu, wykonanie nowej na-
wierzchni mostu z elemen-
tów drewnianych. 

Całkowity koszt remon-
tu mostu wynosi  79 950 zł., 
stanowi on bieżący wydatek 
z budżetu gminy.

PODWÓJNA UROCZYSTOŚĆ 
W PSP W GOŁOSZACH

13 października   br.. ob-
chodzono w PSP Gołosze dwie 
uroczystości: Dzień Edukacji 
Narodowej oraz Ślubowanie 
pierwszoklasistów. Dyrektor 
Szkoły Agnieszka Sikorska po-
witała całą społeczność szkolną 
oraz zaproszonych gości: Miro-
sława Jakubczaka - Wójta Gminy 
Błędów, ks. Leszka Brulińskie-
go, panie Annę Górecką i   Annę 
Pietrzak - przedstawicielki Rady 
Rodziców i oczywiście Rodziców 
pierwszej klasy. Następnie zło-
żyła życzenia wszystkim nauczy-
cielom i pracownikom obsługi, 
podziękowała za ich pracę i wrę-
czyła Nagrody Dyrektora. Dzię-
kowali także rodzice składając na 
ręce pani Dyrektor kosz ze słod-
kościami. Do życzeń przyłączyli 
się także uczniowie Samorządu 
Uczniowskiego, którzy przygo-
towali dla nauczycieli krótki wy-
stęp artystyczny oraz własnoręcz-
nie wykonane podarunki. Nie 
zabrakło ciepłych słów od  Wójta 
Gminy.

Potem na scenę wkroczyli 
uczniowie pierwszej klasy. Nieste-
ty okazało się, że zła czarownica 
porwała panią Dyrektor, a dobre 
duszki podpowiedziały pierwsza-
kom, że tylko grzeczne i mądre 
dzieci mogą uratować Dyrekcję. 
Dzieci bez wahania przystąpiły do 
zadań, zaśpiewały piosenki, zatań-
czyły, zagrały na instrumentach, 
rozpoznały bez problemu dary je-
sieni, wykazały się wiedzą o Polsce, 
znajomością ruchu drogowego, ta-
lentem plastycznym oraz wytrwa-
łością, pijąc sok z cytryny razem ze 
swoją wychowawczynią Katarzyną 
Jankowską. Na szczęście udało się 
zdobyć wszystkie promyki słońca 
przyniesione przez ptaka i lodo-
wy krąg, w którym zamknięta była 
Pani Dyrektor, roztopił się. Dzieci 
udowodniły, że zasługują na włą-
czenie do braci szkolnej i ślubowa-
nia nadszedł czas. 

Wprowadzono sztandar szko-
ły i odśpiewano hymn. Następnie 
uczniowie klasy pierwszej złożyli 
uroczyste ślubowanie na sztandar 
szkoły, przyrzekając rzetelnie wy-
pełniać swoje szkolne obowiązki 
i szanować dobre imię naszej pla-

cówki. Po przyrzeczeniu Dyrektor 
Szkoły dokonała uroczystego pa-
sowania, zwróciła się w ciepłych 
słowach do dzieci oraz wręczyła 
im pamiątkowe dyplomy, książecz-
ki i magiczne ołówki z łakociami. 
Pierwszoklasistów powitał pre-

zentami Wójt Mirosław Jakubczak 
oraz ósmoklasiści. 

Wdzięczni uczniowie pierwszej 
klasy i ich rodzice przygotowali dla 
wszystkich słodki poczęstunek, za 
który serdecznie dziękujemy.  



Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl

CENNIK REKLAM:  - ilość modułów na stronie - 40 
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Nowymi Członkami Prezydium 
Zarządu 

Oddziału Gminnego zostali:
1.    Prezes Zarządu
- Krzysztof Jasiński 

2.    Vice-Prezes Zarządu 
– Wojciech Wierzbicki

3.    Vice-Prezes Zarządu
- Andrzej Kępka 

4.    Komendant Gminny OSP
- Jacek Tołczyk 

5.    Sekretarz- Agnieszka Radecka 
6.    Skarbnik- Jan Biniszewski 

7.    Członek Prezydium 
– Jarosław Głąb 

NOWE WŁADZE GMINNEGO 
ZWIĄZKU OSP W BŁĘDOWIE

24 września  br. w Gminie Błę-
dów odbył się zjazd sprawozdaw-
czo-wyborczy  Oddziału Gmin-
nego ZOSP w Błędowie. Wśród 
zaproszonych gości obecni byli 
m.in.: Komendant Powiatowy PSP 
w Grójcu st. kpt. Marcin Błoń-
ski, Prezes Zarządu Powiatowego 
ZOSP w Grójcu Władysław Piąt-
kowski, Wójt Gminy Mirosław 
Jakubczak, Sekretarz Gminy Jacek 
Adamski, Kierownik PP w Błędo-
wie - asp. sztab. Michał Kowalczyk, 
Radny Powiatu Grójeckiego Woj-
ciech Wojtczak, Wiceprzewod-
niczący Rady Gminy w Błędowie 
Piotr Piekarski, Radny Gminy Błę-
dów Andrzej Kępka osoby wspie-
rające działalność straży Leszek 
Skarżyński, Włodzimierz Nowo-
cin.

Zjazd był doskonałym mo-
mentem by nie tylko podsumować 
minione 5 lat pracy Zarządu, ale i 
wybrać nowe władze, omówić bie-
żące sprawy związane z działalno-
ścią OSP.

Uroczystym momentem zjaz-
du było pożegnanie wieloletniego 

Prezesa ZOSP w Błędowie Ludwi-
ka Kępki, który po przedstawieniu 
szczegółowego sprawozdania po-
dziękował strażakom, samorządo-
wi Gminy i wszystkim instytucjom 
z którymi współpracował przez 
ponad 44 lata. Wskazał kierunki 
działań i najpilniejsze potrzeby 
jednostek OSP na przyszłą kaden-
cję. 

Słowa uznania, podziękowań 
za wiele lat pełnej poświęcenia 
służby dla odchodzącego Prezesa 
Gminnego Związku OSP w Błędo-
wie Pana Ludwika Kępki skierował 
nie tylko Prezes Zarządu Powia-
towego ZOSP w Grójcu, Komen-
dant Gminy ZOSP w Błędowie ale 
również Wójt Mirosław Jakubczak, 
życząc zdrowia i wszelkiej pomyśl-
ności w życiu osobistym oraz spo-
koju na zasłużonej emeryturze.

Serdeczne podziękowania za 
wieloletnią współpracę z OSP 
skierowane zostały również dla 
dotychczasowego Sekretarza OSP 
Marii Brudes oraz Skarbnika Gmi-
ny Barbary Binkiewicz.
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Dzień Kazimierza Pułaskiego

8 października Muzeum im. 
Kazimierza Pułaskiego w Warce 
zorganizowało Dzień Kazimierza 
Pułaskiego. W piękne piątkowe po-
południe, zgromadziliśmy się pod 
pomnikiem patrona muzeum aby 
oddać mu cześć w rocznicę jego 
śmierci.

Pomimo, iż z powodu pan-
demii uroczystości miały nieco 
skromniejszy charakter, do wi-
niarskiego parku przybyli przed-
stawiciele władz samorządowych 
powiatu i miasta, instytucji kultu-
ry, organizacji społecznych oraz 
uczelni i szkół.

Uroczystość rozpoczęła się od 
wysłuchania hymnów państwo-
wych Rzeczpospolitej Polskiej oraz 
Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej. Następnie zaproszo-
nych gości powitała dyrektor Mu-
zeum im. Kazimierza Pułaskiego 
- Iwona Stefaniak, która wygłosiła 
również okolicznościowe przemó-
wienie. Przypomniała zgromadzo-
nym kim był Kazimierz Pułaski 
oraz mówiła o nieustająco ważnej 
roli patriotyzmu w naszym życiu. 
Następnie głos zabrała vice starosta 
powiatu grójeckiego Jolanta Sita-
rek, która mówiła o roli uroczysto-
ści patriotycznych w podtrzymy-
waniu tożsamości regionalnej.

W dalszej części uroczystości 
przedstawiciele władz, instytucji, 
organizacji i szkół złożyli kwiaty 
pod pomnikiem bohatera dwóch 
narodów.

Dziękujemy żołnierzom Cen-
trum Rozpoznania i Wsparcia 
Walki Radioelektronicznej za war-
tę honorową przy pomniku Kazi-
mierza Pułaskiego oraz wszystkim 
pocztom sztandarowym. Swoją 
obecnością uroczystość uświetniły 
poczty:

Starostwa Powiatowego 
w Grójcu
Urzędu Miejskiego w Warce
Browaru Warka
PTTK Oddziału 
im. Wiktora Krawczyka w Warce

Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Warce
Związku Kombatantów RP 
i Byłych Więźniów Politycznych 
Koło w Warce
Liceum Ogólnokształcącego 
im. Piotra Wysockiego w Warce
Zespołu Szkół im. I Pułku Lot-

nictwa Myśliwskiego Warszawa w 
Warce

Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego im. Tomasza 
Nocznickiego w Nowej Wsi

Publicznej Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. P. Wysockiego w Warce

Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Zygmunta Nowickiego w Kona-
rach

Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Stefana Kardynała Wyszyńskie-
go we Wrociszewie

Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Stefana Czarnieckiego w Ostro-
łęce

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
im. Bohaterów Powstania Stycznio-
wego 1863 Roku w Nowej Wsi.

W części artystycznej Dnia 
Kazimierza Pułaskiego odbył się 
wernisaż nowej wystawy czasowej. 
W tym roku z jubileuszu miasta 
otwarta została wystawa „Przegląd 
2021. Twórczość artystyczna Warki 
na 700 - lecie miasta”. Swoje prace 
zaprezentowali artyści urodzeni 
w Warce lub związani z naszym 
miastem. Na ekspozycji można 
zobaczyć prace: Anny Batte, Da-
riusza Bajoryńskiego, Andrzeja 
Barszcza, Małgorzaty Chojnackiej, 
Barbary Ignacak, Heleny Jolanty 
Kazana, Jakuba Kijuca, Katarzyny 
Kwiatkowskiej, Kazimierza Króli-
ka, Dariusza Leszczyńskiego, Jacka 
Matlakowskiego, Edyty Romanow-
skiej, Dominiki Wemberger, Luizy 
Wemberger, Mileny Podlasek i Sła-
womira Ragana.

Wystawa będzie czynna do 19 
grudnia 2021 r. Serdecznie zapra-
szamy do jej odwiedzenia

Fot. Paweł Jezuita
Info. Muzeum
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SPORTOWY TYDZIEŃ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH 
IM. KS. J. TWARDOWSKIEGO W GRÓJCU

Końcówka września to czas  bar-
dzo intensywny dla zawodników z 
Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu. 
W ciągu tygodnia, aż pięć dni spę-
dziliśmy na zawodach sportowych, 
bawiąc się i rywalizując w różnych 
dyscyplinach.

Najpierw w dniach 24-
26.09.2021 r. uczestniczyliśmy w 
organizowanych przez Akademicki 
Związek Sportowy „Igrzyskach Bez 
Barier”, które odbywały się na tere-
nie Akademii Wychowania Fizycz-
nego w Warszawie. Nasi zawodnicy 
zmagali się w takich dyscyplinach 
jak lekkoatletyka, tenis stołowy i 
boccie. Zawody miały charakter re-
kreacyjny, co służyło podnoszeniu 
umiejętności społecznych, obyciu w 
warunkach zawodów sportowych i 
oczywiście dobrej zabawie. Całe wy-
darzenie uświetniła postać Tomasza 
Majewskiego, zdobywcy dwóch zło-
tych krążków Igrzysk Olimpijskich 
w pchnięciu kulą (2008 i 2012 r.), 
który tym razem zawiesił medale na 
szyjach naszym sportowcom.

Kolejnymi zawodami był XIII 
Mazowiecki Miting Lekkoatletycz-
ny Olimpiad Specjalnych w Kozie-

nicach. 28 września wystartowało 
w nim pięciu zawodników z sekcji 
Olimpiad Specjalnych „SOKÓŁ” z 
Grójca, startując przede wszystkim 
w konkurencjach biegowych. Na-
szym udało się przywieźć srebrny i 
złoty medal.

Kompletu krążków dopełnił brąz 
wywalczony przez piłkarzy „SOKO-
ŁA” podczas XXII Mazowieckiego 
Turnieju Piłki Nożnej Olimpiad 
Specjalnych w Mińsku Mazowiec-
kim. Zawody odbyły się w czwartek 
30 września kończąc nasz bardzo ak-

tywny sportowo tydzień.
„Sportowy tydzień” zakończył 

się, ale nie zamiłowanie do ruchu 
naszych zawodników. Niezależnie 
od tego czy zdobywają Oni medale 
podczas zawodów, czy trenują pod 
okiem swoich instruktorów i trene-
rów, czy na przykład zwyczajnie spa-
cerują z psem, aktywność fizyczna 
zawsze sprawia przyjemność i daje 
radość.

Info ZSS Grójec
G. Krajewski, B. Lipińska

Sprzedam łóżeczko dziecięce, 
drewniane, z szufladą, 

wyjmowanymi dwoma szczebelkami, 
regulacją wysokości, materacem. 

Cena 100zl. 
Tel. 509603239.

CENNIK REKLAM:  
- ilość modułów na stronie - 40 

- wielkość modułu: 38,8 mm (wysokość) x 50,6 mm  CENA JEDNE-
GO MODUŁU - na pierwszej i ostatniej stronie - 100 zł netto,  -  po-

zostałe 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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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/ 
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Kącik malucha

Pokoloruj obrazek 
dorysuj muszlę

Podpisz swoją pracę
..............................................................................

Przejdź przez labirynt
Podpisz swoją pracę

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

Jak zaangażować polskich 
uczniów w działania społeczne? 
UNICEF Polska podpowiada

Współczesny świat wymaga od 
młodych ludzi nie tylko określonej wie-
dzy akademickiej, ale przede wszystkim 
umiejętności, które pozwolą im odna-
leźć się w szybko zmieniającej się rze-
czywistości. Jednocześnie angażowanie 
dzieci w działalność społeczną sprawia, 
że stają się bardziej wrażliwe i zdolne 
do empatii. Jak połączyć te dwa elemen-
ty? Taką możliwość z pewnością daje 
metoda projektu.

Młodzi ludzie nabywają wiedzę 
i kompetencje niezbędne w życiu, 
zarówno w toku nauki szkolnej, jak 
i poprzez doświadczenia wykracza-
jące poza ramy tradycyjnej edukacji. 
UNICEF dostrzega potencjał dzieci 
i młodzieży, wychodzi naprzeciw ich 
potrzebom oraz wspiera w działaniu. 
Przykładem jest nowy projekt eduka-
cyjno-społeczny TO(działa)MY!, do 
którego mogą przyłączyć się wszystkie 
szkoły podstawowe i ponadpodsta-
wowe. Udział jest bezpłatny, a zapisy 
trwają: https://unicef.pl/wspolpraca/
wspolpraca-z-placowkami-edukacyj-
nymi/akcje-...

Projekt społeczny w szkole
W edukacji metoda projektu jest 

jedną z praktycznych metod naucza-
nia, która polega na samodzielnej re-
alizacji przez uczniów zadań. Jest to 
niezwykle skuteczna metoda, o bardzo 
długiej tradycji. Niestety często jest 
pomijana w procesie nauczania. Zda-
rza się, że towarzyszy tylko jakimś do-
datkowym działaniom edukacyjnym.

Metoda ta jest postrzegana jako 
skomplikowana, pracochłonna, wy-
magająca czasu i ponadprzeciętnych 
kompetencji od nauczyciela. Dlatego 
też nie jest powszechnie obecna w pol-
skiej szkole. Wielka szkoda, gdyż me-
toda projektu daje ogrom możliwości 
wszystkim uczestnikom procesu edu-
kacji - uczniom i nauczycielom.

Realizacja projektu to doskonała 
szansa na przyswojenie treści w zu-

pełnie inny, niestandardowy sposób. 
Ponadto motywuje uczniów do współ-
pracy, dzięki czemu ćwiczą oni swoje 
umiejętności interpersonalne i kształ-
tują postawy. Praca w grupie projek-
towej wymaga sporej samodyscypliny, 
ale jest zdecydowanie dużo bardziej 
atrakcyjna dla młodego pokolenia niż 
powszechnie stosowane metody. O 
tym w dużej mierze decyduje też sam 
temat projektu. Im większy wpływ na 
wybór tematu będą mieli uczniowie, 
tym efekty pracy będą bardziej zado-
walające.

Oddanie sprawstwa w ręce mło-
dych ludzi to najlepszy sposób na 
urzeczywistnienie idei partycypacji w 
przestrzeni szkolnej. Warto szukać ku 
temu okazji oraz korzystać z pojawia-
jących się propozycji. Taką możliwość 
daje projekt edukacyjno-społeczny 
TO(działa)MY!

Ekologia oraz edukacja jako tematy 
na uczniowskie projekty społeczne

Projekt edukacyjno-społeczny 
TO(działa)MY! jest innowacyjną pro-
pozycją skierowaną do wszystkich 
nauczycieli pracujących z uczniami, 
począwszy od 4 klasy szkoły podsta-
wowej oraz szkół ponadpodstawo-

wych. W ramach projektu TO(działa)
MY! młodzi ludzie, działając pod 
okiem nauczyciela-koordynatora, 
stworzą zespoły, w których będą pra-
cować nad projektem społecznym w 
wybranym obszarze tematycznym.

Proponowane tematy są szerokie 
i dają duże możliwości do działania: 
ekologia i ochrona środowiska oraz 
edukacja, kultura i rozrywka. Są to 
zagadnienia, w których na co dzień 
poruszają się młodzi ludzie. W grupie 
mogą zdziałać zdecydowanie więcej!

Zaangażowane placówki mogą 
aplikować o dofinansowanie przygo-
towanego przez uczniów projektu. 
Dysponując dodatkowymi fundusza-
mi, będą mogli urzeczywistnić własne 
pomysły i zrobić wiele pożytecznych 
rzeczy dla najbliższego otoczenia. W 
ramach projektu TO(działa)MY! jest 
to możliwe!

UNICEF Polska zaprasza wszyst-
kich nauczycieli do włączenia się w 
działania społeczne w ramach pro-
jektu TO(działa)MY!. Co ważne, pro-
jekt można też realizować podczas 
edukacji zdalnej. Został także przy-
gotowany specjalny spot promujący 
projekt: https://www.youtube.com/
watch?v=GRo42QLxL8w.



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


