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Targi Sadownictwa i Warzywnictwa
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21 grudnia 2021 roku
do jednego z największych
zakładów pracy w powiecie
zaproszono przedstawicieli
lokalnych samorządowców,
instytucji oraz dziennikarzy. Uroczystość zorganizowano z okazji otwarcia zakładowej stołówki i części
socjalnej dla pracowników.
Zaproszonych gości zapoznano również z modernizacjami przeprowadzonymi w grójeckim zakładzie
oraz z planami rozwojowymi firmy.
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Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Mogielnicy

Powiat Grójecki składa się
z 10 Gmin, które zamieszkuje
100 tyś. ludności. Statystki pokazują, że mieszkańcy naszego powiatu bardzo aktywnie
zbywają lub nabywają pojazdy. Łączna liczba zgłoszeń to
ponad 10 000 rocznie, dlatego
Starosta Grójecki podjął de-

w Urzędzie Miasta i Gminy w
Mogielnicy rozpoczęła działalność filia Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa
Powiatowego.
Symbolicznego
przecięcia wstęgi dokonali: Starosta
Krzysztof Ambroziak, Burmistrz Gminy i Miasta w Mogielnicy Sławomir Chmielewski,
Radny
Powiatu
Grójeckiego Robert Lipiec oraz
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Tomasz Nowakowski.
Od początku roku mieszkańcy Gmin Mogielnica oraz
Nowe Miasto nad Pilicą mogą
załatwić wszystkie sprawy z
zakresu wydziału komunikacji
i transportu wyłącznie w Mocyzję o przeniesieniu usług do gielnicy.
Mogielnicy, w której utworzono filię Wydziału KomunikaSprawy, które można
cji. Dzięki temu mieszkańcy
załatwić w nowej filii:
dwóch najbardziej oddalonych
od Starostwa gmin: Mogielni- Rejestracja i wyrejestrocy i Nowego Miasta nad Pilicą wanie pojazdu oraz zgłoszenie
szybciej załatwią swoje sprawy. zbycia/nabycia pojazdu,
W poniedziałek 3 stycznia
- wtórniki tablic rejestra-

cyjnych oraz wymianę dowodu
rejestracyjnego,
- wydawanie wtórników nalepki kontrolnej i nowego znaku legalizacyjnego,
- czynności związane z wydawaniem prawa jazdy,
- wymiana prawa jazdy lub
uzyskanie wtórnika,
- uzyskanie wpisu do prawa
jazdy, potwierdzenie kwalifikacji zawodowych,
- adnotację o instalacji ga-

zowej, haku i VAT.
Dzięki nowopowstałej filii obsługa klientów w wydziale zostanie zdecydowanie
usprawniona.
Informujemy, że obecnie
w filii nie ma możliwości dokonania opłat za wykonywane usługi, dlatego prosimy o
uiszczanie opłat w placówkach
bankowych lub pocztowych
przed wizytą w urzędzie.
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Sprzedam działkę
w całości 5500 m kw.
Grójec ul. Piłsudskiego
naprzeciwko starostwa,
ziemia pod bloki
lub market z dużym parkingiem.
Kontakt:

796 164 825
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GMINA BŁĘDÓW

PODSUMOWANIE INWESTYCYJNE 2021
Prawie 17,4 mln złotych z rządowych programów wsparcia otrzymała w tym roku Gmina Błędów na realizację zadań inwestycyjnych. 3,2 mln zł
to kwota z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz ponad 7,4 mln zł dotacji i ponad 6 mln zł subwencji z Rządowego Funduszu Polski Ład.

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zrealizowano inwestycje:
- termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Lipiu.
Zakres inwestycji obejmował wykonanie termomodernizacji budynku
oraz liczne prace wewnątrz. Wymieniono lampy oświetleniowe na LEDOWE nowej generacji, wybudowano nowoczesną zautomatyzowaną kotłownię wraz z wymianą całego systemu grzewczego, zainstalowano fotowoltaikę.
Całkowita wartość inwestycji to 804,6 tys. zł, z czego 4,6 tys. zł to wkład
własny gminy.
- budowę oczyszczalni ścieków BIOFIT 300 NST w miejscowości Bielany z
dotacją 1 mln zł,
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - na terenie gminy Błędów
wybudowano 70 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. Wartość robót
to prawie 1,2 mln zł, z czego dofinansowanie z RFIL wynosi 1 mln zł.

INWESTYCJE DROGOWE

- przebudowa drogi gminnej
wraz z budową sieci kanalizacji
deszczowej we wsi Wilków Drugi z
dotacją 400 tys. zł i wkładem własnym gminy 108,3 tys. zł. Dodatkowo na rozszerzenie realizacji tej
inwestycji radni zaplanowali kwotę 56,7 tys. zł. Oficjalne odebranie

projektu pn. „Przebudowa drogi
gminnej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej we wsi Wilków
Drugi” odbyło się 23 października
br. Projekt podzielony był na dwie
części. Pierwsza obejmowała przebudowę drogi na odcinku 316 mb
wraz z wykonaniem kanalizacji

deszczowej o długości 453 mb, a
druga przebudowę drogi o odcinku 140 m. Koszt całościowy 1-szej
części inwestycji to kwota prawie
91,4 tys. zł, w tym dofinansowanie
z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych stanowi kwotę 72 tys. zł,
a blisko19,4 tys. zł to środki własne gminy. Druga część inwestycji
opiewa na kwotę ponad 480,8 tys.
zł, w tym dotacja z RFIL to 400 tys.
zł, zaś środki własne gminy ponad
80,8 tys. zł.
- przebudowa drogi Tomczyce –
Jadwigów. Koszt przebudowy drogi Tomczyce – Jadwigów wyniósł
prawie 307,8 tys. zł, z czego środki
własne gminy to 8 tys. zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych 179,8 tys. zł
i dotacja udzielonej przez Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w kwocie 120 tys. zł z
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
- przebudowa drogi we wsi Bolesławiec Leśny obejmowała odcinek
680 mb. wraz z wykonaniem poboczy z kruszywa oraz przebudowę przepustu. Całość inwestycji to
koszt 240 191,51 zł., w tym 240 000
zł. to kwota z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki
własne gminy to 191,51 zł.
- modernizacja drogi gminną numer 160205W w Lipiu na
odcinku 378 m. Koszt realizacji

tego zadania wyniósł 120 310,28
zł., z czego wkład własny wyniósł
104 692,28 zł. Pozostałe 15 618 zł
zebrali mieszkańcy wsi Lipie.
Z zakresu zadań drogowych
dobiega końca przebudowa drogi powiatowej na odcinku 970 m,
przebiegającej przez Błędów, znana mieszkańcom jako ulica Nowy
Świat. Gmina współfinansuje tę
inwestycję w porozumieniu z Powiatem Grójeckim. Koszt tego za-

dania wynosi 1 198 423 zł, w tym
udział gminy Błędów to 704 433
zł, powiatu zaś 493 990 zł. Jest to
przebudowa drogi powiatowej na
trasie Błędów – Wilków w miejscowości Błędów oraz przebudowa
drogi powiatowej na trasie Trzylatków – Kozietuły w miejscowości
Błędów. Inwestycja znacznie poprawi stan bezpieczeństwa na drogach nie tylko w samym Błędowie,
ale i na terenie gminy.
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NOWY MOST W BŁĘDOWIE

W 2021 udało się zrealizować od dawna wyczekiwany przez mieszkańców remont mostu w Błędowie przy ulicy Parkowej. Koniec utrudnień
w ruchu drogowym. Most połączył ponownie Błędów z Fabianowem i
okolicznymi miejscowościami. Niewątpliwie skróci dojazd do Załusk,
Julianowa i innych wsi. Prace obejmowały demontaż starej, drewnianej
nawierzchni, piaskowanie i malowanie farba antykorozyjną elementów
stalowych mostu, wykonanie nowej nawierzchni mostu z elementów
drewnianych. Całkowity koszt remontu mostu wynosi 79 950 zł., stanowi on bieżący wydatek z budżetu gminy.
Ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE
2021” gmina pozyskała prawie 109,5tys. zł. Wykonano m.in. remont
zbiorników wodnych w sołectwach Pelinów, Załuski, we wsi Katarzynów, Goliany czy Huta Błędowska. Wykonano prace porządkujące teren
w sołectwach: Fabianów, Wilków Pierwszy, Trzylatków Mały, Ziemięcin,
Kazimierki. Kontynuowano budowę oświetlenia ulicznego we wsi Dąbrówka Nowa oraz we wsi Tomczyce.
W ramach dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego wsparcie finansowe uzyskano na zakup wyposażenia dla OSP
Błędów i Lipie oraz na modernizację budynku OSP w Błędowie.
W ramach projektu edukacyjnego „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, finansowanego
przez Urząd Marszałkowski w Warszawie oraz w ramach darowizn Fundacji Polsat, błędowskie szkoły wzbogaciły się o nowy sprzęt pomocny
w edukacji.
Rok 2021 to rok udanych inwestycji samorządowych na rzecz poprawy
jakości życia mieszkańców gminy.

W 2022 Rok Gmina Błędów
wkracza z PONAD 7,4 Milionowym
POLSKIm ŁADem

Gmina Błędów pozyskała środki finansowe w wysokości ponad
7 415 000 zł. z Rządowego Funduszu Polski Ład.
Środki te obejmują realizację dwóch projektów:
- przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Błędów. Planowana jest przebudowa wraz z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków w
miejscowości Błędów. Oczyszczalnia w Błędowie została wybudowana
w 2000 roku wraz siecią kanalizacji sanitarnej. Oczyszczalnia ponadto
przyjmuje osad z mniejszych oczyszczalni z terenu gminy oraz z oczyszczalni przydomowych. Posiada również zrzut ścieków dowożonych.
Przebudowa jest konieczna, aby dostosować możliwości oczyszczania
ścieków do ich ilości aktualnie dopływających i dowożonych. Wymiany
wymagają też wyeksploatowane urządzenia technologiczne. Podpisana
została umowa o wykonanie projektu przebudowy.
- przebudowę budynku socjalnego w miejscowości Lipie. W budynku
zamieszkują aktualnie cztery rodziny. Naszym zamiarem jest pozostałą
część budynku zaadoptować na kolejne cztery mieszkania socjalne. Takich w gminie bardzo brakuje. Cieszy fakt, że wśród złożonych przez nas
wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, został
zaakceptowany właśnie wniosek dotyczący przebudowy tego budynku.
Na tę inwestycję pozyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 765 tys. zł.
Serdeczne podziękowania samorząd kieruje do Parlamentarzystów
Ziemi Radomskiej, a w szczególności do Posła Marka Suskiego, Senatora
RP Stanisława Karczewskiego. Rządowy Fundusz Polski Ład pozwoli na
zwiększenie skali inwestycji służących mieszkańcom gmin.
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Otwarcie nowej inwestycji
w Faurecia Grójec

Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2022
12 i 13 stycznia w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie k. Warszawy odbyły się Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2022.
Wśród wystawców były zarówno
polskie, jak i zagraniczne firmy.
Prezentowano m.in.: maszyny do
zbioru i upraw, nawozy, środki
ochrony roślin, sadzonki, opakowania, tyczki, a także inny sprzęt
oraz akcesoria niezbędne w produkcji sadowniczej i warzywniczej. Wśród wystawców były
również firmy z naszego powiatu
tj.: ARNO GROUP, APNOVA
Profesjonalne Konstrukcje Sadownicze.

Śmiertelne potrącenie. Kierowca uciekł
21 grudnia 2021 roku do jednego z największych zakładów pracy
w powiecie zaproszono przedstawicieli lokalnych samorządowców,
instytucji oraz dziennikarzy. Uroczystość zorganizowano z okazji
otwarcia zakładowej stołówki i
części socjalnej dla pracowników.
Zaproszonych gości zapoznano
również z modernizacjami przeprowadzonymi w grójeckim zakładzie oraz z planami rozwojowymi
firmy.
Gości po zakładzie oprowadzał

dyrektor Bartosz Jóźwik. W grójeckim zakładzie pracuje w przybliżeniu 1300 osób w tym około
100 kobiet, firma zamierza stawiać
na zwiększenie zatrudnienia kobiet. Faurecia jest producentem
wyposażenia samochodów oraz
metalowych konstrukcji siedzeń.
Należy do francuskiej grupy Faurecia, zatrudniającej 84 tysiące
pracowników w 270 fabrykach w
33 krajach. Faurecia funkcjonuje w
Polsce od 1996 roku, wtedy otwarto pierwszy zakład w Grójcu.

Zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem
śmiertelnym i ucieczkę z miejsca, usłyszał 55-latek z powiatu
grójeckiego. Mężczyzna został
zatrzymany przez grójeckich
policjantów. Na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec
niego tymczasowe aresztowanie.
Podejrzanemu grozi kara do 12
lat pozbawienia wolności.
Do wypadku doszło w nocy
z 31 grudnia na 1 stycznia br.
w Turowicach pod Jasieńcem.
Policjanci ustalili, że kierujący
pojazdem jadąc drogą wojewódzką nr 730 potrącił pieszego. Kierowca pojazdu uciekł z
miejsca zdarzenia. Pieszy, którym okazał się 34-letni mieszkaniec Grójca zmarł na miejscu.
Mężczyznę znalazł przypadkowy kierowca około godz. 4:40.
Następnego dnia do Komendy Powiatowej Policji w Grójcu
zgłosił się 55-latek, który poinformował, że to on siedział za
kierownicą osobowego opla,
które uczestniczyło w noworocznym wypadku. Mieszkaniec
powiatu grójeckiego został zatrzymany. Usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczki z
miejsca zdarzenia.
Wczoraj
mężczyzna
na
wniosek prokuratury, decyzją
sądu trafił na najbliższe 3 miesiące do aresztu. Grozi mu kara
pozbawienia wolności nawet do
12 lat.
nadkom. Agnieszka Wójcik
źródło: KPP Grójec
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Pompa do zadań specjalnych
Przedstawiciel
samorządu
Województwa
Mazowieckiego radny Leszek Przybytniak
przekazał oficjalnie w imieniu
Marszałka Adama Struzika specjalistyczną pompę wysokiej
wydajności na ręce belskich strażaków ochotników. Nowe wyposażenie o wartości 100 000zł będzie służyć jednostce OSP Belsk
Duży.
Na spotkaniu w belskiej remizie nie zabrakło wójta Władysława
Piątkowskiego, przewodniczącego
rady gminy Bogusława Sikorskiego, radnego powiatowego Adama
Balcerowicza, skarbnika Hanny
Grotek, kierownika ds. rozwoju
gminy Arkadiusza Sołtysiaka, pracowników UG i przedstawicieli
jednostek z gminy Belsk Duży.
Radny Leszek Przybytniak
podkreślił, że mazowiecki samorząd co roku przeznacza kwoty

na zakup sprzętu dla jednostek
OSP. Przekazany sprzęt z pewnością przyczyni się do zwiększenia
gotowości bojowej jednostki podnosząc jakość realizowanych przez
nią zadań.

wieckiego w wysokości 90 000 zł
i Samorządu Gminy Belsk Duży w
wysokości 10 000zł.
Pompa może służyć do usuwania skutków powodzi i podtopień
oraz akcji ratowniczych takich jak
odwadnianie terenów zalanych.
Jej atutem jest wysoka wydajność,
4645 l/min. (278 m3/godz.), a
dodatkowo jest przeznaczona do
pompowania zarówno wody czystej jak i zanieczyszczonej.

Włodarz belskiej gminy Władysław Piątkowski przypominał,
że o tym, jak ważne jest, by strażacy mieli do dyspozycji jak najlepszy sprzęt, nie trzeba nikogo
przekonywać. To właśnie od ich
skuteczności zależeć może ludzkie
Na wspólnym spotkaniu nie
życie. Dofinansowany przez samorząd województwa zakup sprzętu zabrakło także opłatka i życzeń
to kolejny krok w kierunku popra- bożonarodzeniowych. Życzenia
wy bezpieczeństwa.
zdrowia, dużo optymizmu i wiary
w pogodne jutro składali prezes
Samorządowcom dziękował za gminny dh Roman Woźniak i kowsparcie prezes belskiej jednostki mendant gminny dh Marcin Błońprezes dh Stanisław Kołacz. Przy- ski.
pominając, że zakup pompy do
Gośćmi specjalnymi kameralzadań specjalnych był możliwy
dzięki dotacji zarówno z budżetu nej ceremonii byli żołnierze 61blp
samorządu Województwa Mazo- 6MBOT z dowódcą mjr. Arturem
Borutą. Na roboczym spotkaniu omówiono przyszłe działania
szkoleniowe z jednostkami OSP z
terenu belskiej gminy.
Urząd Gminy Belsk Duży
E. Tomasiak
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Obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów z działalności gospodarczej
Urząd Gminy w Jasieńcu Informuje, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz.U. z 2021 r., poz. 888)
każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany
jest podpisać indywidualną umowę
na korzystanie z usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych,
z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej na
terenie Gminy Jasieniec. Wykaz
podmiotów dostępny jest na stronie
internetowej Urzędu Gminy https://
jasieniec.bip.gov.pl/rejestr-dzialalnosci-regulowanej/rejestr-dzialalnosci-regulowanej.html
Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in.:
szkoły, przedszkola, urzędy, domy
kultury, biblioteki, ośrodki zdrowia, apteki, obiekty produkcyjne,
usługowe, handlowe, warsztaty,
biura, sklepy, gospodarstwa agroturystyczne, pensjonaty itp.
Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z
gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi w wyniku
prowadzonej działalności gospo-

darczej!
W sytuacji, gdy nieruchomość
posiada dwie części, tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz
przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:
uiszczać w gminie opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze
złożoną deklaracją,
zawrzeć dodatkową umowę
na odbiór odpadów komunalnych
z podmiotem uprawnionym, na
część nieruchomości niezamieszkałej, na której prowadzona jest
działalność gospodarcza a w przypadku gdy część niezamieszkała
jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów
spoczywa na właścicielu lokalu,
chyba że umowa najmu stanowi
inaczej.
Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3
ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, Gmina obowiązana
jest prowadzić ewidencję umów
zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, w celu kontroli
wykonywania przez właścicieli

nieruchomości i przedsiębiorców
obowiązków wynikających z w/w
ustawy.
W związku z powyższym właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do
udokumentowania
posiadania

umowy na korzystanie z usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez dostarczenie
kopii takich umów wraz z ostatnim dowodem uiszczenia opłaty
za te usługi do Urzędu Gminy
Jasieniec, ul. Warecka 42, 05-604

Jasieniec (art. 6 ust. 1 pkt 2 w/w
ustawy) w terminie do 31 stycznia 2022 roku. W przypadku
umów zawartych po tym terminie
prosimy dostarczanie ich w ciągu
14 dni od daty ich zawarcia.

Przepiękne prace w konkursie "Świąteczna ozdoba bożonarodzeniowa"

Z końcem grudnia ogłosiliśmy
wyniki konkursu dla mieszkańców
Gminy Jasieniec pt. "Świąteczna
ozdoba bożonarodzeniowa", przeprowadzonego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jasieńcu, pod
patronatem Wójta Gminy Jasieniec.

Wykonane w ramach konkursu prace były przepiękne. Do tego
stopnia, że komisja konkursowa
postanowiła przyznać nagrody
wszystkim uczestnikom, wyróżniając w szczególności cztery
ozdoby.
Raz jeszcze gratulujemy PańByła to wspaniała okazja do stwu dużej pomysłowości i talentego, by poczuć ducha Świąt i tów. Życzymy Wam zdrowych,
stworzyć rodzinną działalność ar- spokojnych, pełnych ciepła Świąt
tystyczną.
Bożego Narodzenia.....

Twoja reklama w Nowych Dniach - reklama@nowedni.pl

Jasełka w PSP nr 2 Grójec

W piątek 17 grudnia w PSP
nr 2 odbyły się szkolne Jasełka.
Przedstawienie rozpoczęła scena
stworzenia świata. W pantomimie wystąpili uczniowie klasy 8a,
którzy przypomnieli nam od czego wszystko się zaczęło.
W wyjątkowej roli Pana Boga
wystąpił Bartosz Betcher, Adama i Ewę zagrali Jakub Kacprzak
i Izabela Katana. W niewdzięcznej roli szatana wystąpił Jakub
Faliszewski. Gdy Ewa walczyła z
pokusą skosztowania owocu usłyszeliśmy Requiem for a Dream
Mozarta i rozpoczął się przepiękny
taniec diabłów w wykonaniu klasy 3b pod kierunkiem Pani Joanny Czernickiej. Po słowach Boga:
Wprowadzam nieprzyjaźń między
Ciebie a niewiastę, pojawiła się
Maryja i Archanioł Gabriel w scenie Zwiastowania. Następnie zjawili się pastuszkowie i aniołowie,
Józef, trzej Mędrcy oraz ludzie z
różnych stron świata, w których
wcielili się uczniowie klasy 3d.
Przepięknym akcentem była scena
pojawienia się aniołów, którzy zatańczyli taniec do piosenki "Mario,
czy Ty wiesz" TGD i Kuby Bada-

cha. W tej roli uczniowie klasy 5b
pod kierunkiem Pani Agaty Felczak Sadowskiej.
Przedstawienie zostało przygotowane przez Panią Ewelinę
Ptaszek oraz Panią Anetę Senator,
która była również autorem scenariusza. Świąteczną atmosferę
uzupełniał śpiewający kolędy chór
szkolny pod kierunkiem Pani Małgorzaty Żabińskiej. Usłyszeliśmy:
Maleńką miłość, Cichą noc, Przybieżeli do Betlejem, Świeć, gwazdeczko, świeć oraz Gore gwiazda
Jezusowi. O dekorację, która dopełniała klimatu, zadbała Pani Luiza Madej, o nagłośnienie Pan Mateusz Srebrzyński z nieocenionym
wparciem uczniów z klasy 7b, a o
stroje rodzice aktorów.
Na zakończenie, w imieniu
uczniów Przewodnicząca Samorządu Szkolnego Karolina Zaraś
oraz Dyrekcja Szkoły, Pan Dariusz
Fijałkowski i Pani Agata Pachocka,
złożyli wszystkim najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.
Na koniec w świątecznym nastroju
wszyscy wspólnie odśpiewali kolędę „Przybieżeli do Betlejem”.
Aneta Senator

Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Nowej Wsi wiedzą
więcej o ubezpieczeniach społecznych
Celem projektu „Lekcje z ZUS”
jest budowanie świadomości młodego pokolenia Polaków w tak
ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia
społeczne. Dziś, niestety, niewielu
młodych ludzi wie, czym są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja, by wykluczyć się z
tych ubezpieczeń. „Lekcje z ZUS”
kształtują świadomość młodzieży,
uczą przy tym, by być wzajemnie
odpowiedzialnym wobec osób,
które przynależą do innych pokoleń (zasady solidaryzmu społecznego), a ponadto dają praktyczną
wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.
W ramach projektu uczniowie
biorą udział w Olimpiadzie „Warto
wiedzieć więcej o ubezpieczeniach
społecznych”.
I etap Olimpiady odbył się 23
listopada 2021 r. w trybie stacjonarnym w szkole. Najwyższą liczbę
punktów z testu uzyskali uczniowie: Amelia Barańska, Weronika
Sobieraj, Mikołaj Wasiak z klasy
III w zawodzie technik ekonomista. Uczniowie ci będą reprezentowali naszą szkołę w wojewódzkim
etapie olimpiady, który odbędzie
się 11 stycznia 2022 r. o godzinie
8:30.
Zmagania zespołów odbędą się
w formule on-line. Olimpijczycy
będą mieli pół godziny na udzielenie odpowiedzi na 25 pytań wie-

lokrotnego wyboru. O tym, które
miejsce zajmie zespół, zadecydują
zdobyte przez niego punkty oraz
czas, w jakim rozwiąże test.
Olimpiada „Warto wiedzieć
więcej o ubezpieczeniach społecznych” znajduje się na liście konkursów przedmiotowych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Oznacza to,
że laureaci Olimpiady są zwolnieni
z części pisemnej egzaminu zawodowego w zawodzie technik ekonomista i technik rachunkowości.
Ponadto, na zwycięzców czekają
także indeksy na studia, dodatkowe punkty w rekrutacji na uczelnie
oraz cenne nagrody rzeczowe.
Największą wartością, jaką
daje udział w Olimpiadzie, jest
jednak wiedza. Z dumą wspieramy
naszych uczniów, którzy nie lekceważą swojej przyszłości i zaczy-

nają ją budować już dziś, również
dzięki wiadomościom uzyskanym
w trakcie przygodowań do Olimpiady. Profesjonalne wspacie zawdzięczają pani Marii Kocewiak
– nauczycielowi przedmiotów
zawodowych, która od wielu lat
skutecznie przygotowuje kolejne
roczniki uczniów do osiągania
sukcesów w różnych konkursach
z dziedziny ekonomii. Dlatego jesteśmy spokojni o rezultaty styczniowych zmagań reprezentantów
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi z
wiedzą o ubezpieczeniach społecznych.
Ewa Malowaniec,
Maria Kocewiak
Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w
Nowej Wsi

Komunikat likwidacja kasy w US Grójec
Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. w związku z wygaśnięciem
umowy z firmą Monetia Sp. z o.o. zostały zlikwidowane punkty kasowe.
Wpłat z tytułu podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych można dokonać bezgotówkowo za pośrednictwem rachunku bankowego, albo w formie gotówkowej w placówkach bankowych,
pocztowych i innych instytucjach płatniczych.
Lista rachunków bankowych w Urzędzie Skarbowym w Grójcu
Opłata skarbowa: Bank Pekao SA
URZĄD GMINY i MIASTA GRÓJEC
64 1240 5703 1111 0000 4901 3690
Karta podatkowa (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC),
podatek od spadków i darowizn (SD): 30 1010 0055 0201 4070 0007 0000
Grzywny nałożone w drodze mandatu karnego:
82 1010 0071 2223 1407 4400 0000
Wpłat z tytułu podatku PIT, CIT i VAT oraz należności DSF, ALK, CUK,
DRA, PSD należy dokonywać na mikrorachunek podatkowy, który można wygenerować korzystając z linku https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/

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

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

Gabinet Fizjoterapii Centrum Medyczne AXIS

TELEFON: 502 84 66 44

Gabinet Fizjoterapii w Belsku
Dużym od stycznia 2021 prowadzi
działalność jako Centrum Medyczne AXIS. Świadczenia udzielane w
placówce mają na celu utrzymanie
zdrowia, profilaktykę i diagnostykę
schorzeń oraz rozpoznanie chorób
i ich leczenie, a także usprawnianie
i leczenie bólu. Centrum Medyczne dysponuje nowoczesnym zapleczem diagnostycznym i zabiegowym zapewniając:
– rehabilitację,
- wizyty umawiane na konkretną
godzinę,
- diagnostykę wad postawy,
-genowe testy nietolerancji pokarmowej
-iniekcje dostawowe przeciwbólowe i z kwasu hialuronowego
-diagnostykę USG, holter,
-poradnie neurologiczną, ortopedyczną, diabetologiczną, endokrynologiczną, osteopatyczną.
- profesjonalną i miłą obsługę
Wizytówką placówki nadal pozostaje rehabilitacja, a rozszerzenie
działalności umożliwi pacjentom
dostęp do specjalistów i diagnostyki w jednym miejscu. Mocną propozycją w ofercie są genowe testy
nietolerancji pokarmowej. Dzięki
nim możemy wyeliminować aler-

geny 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 skutecznie leczenie
choroby skóry oraz chorób metabolicznych jak np. cukrzyca czy problemy z tarczycą.
Centrum Medyczne Axis w ramach programu 'Zdrowe Plecy' prowadzi 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 niezmiennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Zapraszamy rodziców do zapisywania swoich dzieci na bezpłatne
badania. Telefon: 790210765. Zachęcamy do polubienia i śledzenia naszego FB link https://www.facebook.
com/CentrumMedyczneAxis/

Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl

Belska Liga Siatkówki - 4. kolejka
(AS GALAKTIKOS liderem)
Po przerwie świąteczno - noworocznej wznowiła rozgrywki
Belska Liga Siatkówki czyli projekt
belskiego GOSiR-u adresowany
dla pasjonatów siatkówki w każdym wieku. W niedziele 9 stycznia
b. r. ponownie spotkały się siatkarskie zespoły, które rywalizowały
w 4. kolejce BLS. W pierwszym
meczu doszło do starcia trzeciej z
czwartą drużyną ligi. Po wyrównanym pojedynku Sad Team pokonał
"za trzy punkty" zespół Marceli
Team, który pomimo kłopotów
kadrowych i kontuzji zdołał prowadzić równorzędną grę i "urwać"
przeciwnikom jednego seta.
Marceli Team - Sad Team 1:3
(22:25, 24:26, 25:17, 23:25)
W drugim spotkaniu Fanatycy Wolejbolu nie dali żadnych
szans ekipie FC NNW i pewnie
zainkasowali trzy punkty. Mecz
był jednostronnym widowiskiem,
a zwycięstwo Fanatyków nie było
zagrożone w żadnej fazie meczu.
Fanatycy Wolejbolu - FC NicNieWygramy 3:0 (25:11, 25:6,
25:16)
Podobny przebieg miał trzeci
mecz w którym GAB ulegli zespołowi Zero Pojęcia. W najbardziej
wyrównanym secie przegrana drużyna zdołała "uzbierać 19 punk-

tów, a pozostałe partie przegrała
kolejno do 13 i 14.
GAB - Zero Pojęcia 0:3 (13:25,
19:25, 14:25)
Hitem 4. kolejki był mecz liderujących Setkarzy z zajmującymi drugie miejsce Galaktikos. W
tegorocznych rozgrywkach żadna
z drużyn nie poniosła porażki, a
dodatkowo liderzy wszystkie spotkania wygrywali bez straty seta.
W pierwszej parti żadna z drużyn
nie potrafiła wypracować znaczącej przewagi i o wygranej zdecydowała gra na przewagi. W końcówce
seta więcej jakości i spokoju wykazali Galaktikos i wygrali do 25. W

drugim i trzecim secie wyrównana
gra toczyła się do stanu 10:10, a następnie znaczącą przewagę potrafili wypracować Galaktikos, którzy
wygrali te partie odpowiednio do
17 i 15. Dotychczasowym liderom
nie pomogły nowe stroje i po raz
pierwszy zmuszeni byli zejść z
parkietu w roli pokonanych. Tym
samym po czterech kolejkach spotkań nowym liderem została drużyna AS Galaktikos.
Setkarze - Galaktikos 0:3
(25:27, 17:25, 15:25)
źródło:
http://gosir.belskduzy.pl

FINAŁ AKCJI „KOSTECZKA DLA PIESECZKA”

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

Sprzedam
wózek Mutsy
Transporter 2
w1
(głęboki i
spacerówka).
Cena 80 zł.
Tel.
509603239

Akcja corocznie organizowana
jest w Zespole Szkół Specjalnych im.
ks. Jana Twardowskiego Inicjatorem i
organizatorem akcji jest nauczycielka
Anna Kosela.
W tym roku również, po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu i Szkoły Filialnej
w Nowej Wsi udowodnili, że los bezpańskich zwierząt nie jest im obojętny. Uczniowie, a nawet ich całe rodziny, ochoczo wzięli udział w akcji
„ Kosteczka dla pieseczka”, która w
naszej szkole jest organizowana już
od 8 lat. Z roku na rok udaje się nam
uzbierać coraz większą ilość suchej
karmy, konserw mięsnych, czy koców, które tak bardzo potrzebne są
w okresie zimy bezpańskim zwierzętom. Podopieczni przebywający w
Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu i tym razem będą
mogli wesoło zamerdać ogonem na
widok miski pełnej jedzenia.
Info ZSS Grójec. A. Kosela
Organizator akcji - mgr Anna Kosela
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