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Czytaj str. 2

Idealna pogoda, piękne wy-
stępy, świetne koncerty i wiele 
innych atrakcji przyciągnęły 12 
czerwca do Chynowa, prawdziwe 
tłumy!!!

To lokalne święto gromadzi 
wielu mieszkańców Chynowa. 
Jest to świetna okazja do spotkań, 
rozmów, a przede wszystkim do 
zaprezentowania umiejętności i 
talentów.  

Energicznym występem Gmin-
nej Orkiestry Dętej w Chynowie oraz 
orkiestry OSP Błędów, pod batutą 
Macieja Szybińskiego, rozpoczął się 
gminny festyn Dni Chynowa. Zaraz 
potem Wójt Gminy Chynów Tadeusz 
Zakrzewski, wraz Dyrektor Gmin-
nego Domu Kultury Martą Matysiak 
oraz zaproszonymi gośćmi, dokonał 
oficjalnego otwarcia imprezy, powi-
tał zebranych i życzył udanej zabawy.

DZIĘKI WSPÓŁPRACY MOŻEMY WIĘCEJ!!!
W środę 15 czerwca sa-

morząd Powiatu Grójeckie-
go podpisał z wykonawcami 
umowy na przeprowadze-
nie modernizacji i przebu-
dowy dróg powiatowych 
na terenie 4 gmin: Błędów, 
Pniewy, Jasieniec oraz Gró-
jec. Inwestycje realizowane 
będą dzięki wsparciu sa-
morządów gminnych, które 
partycypują w kosztach. Czytaj str. 3
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Czytaj str. 10
BUDOWA CHODNIKA 

NA ODCINKU 
JASIENIEC 

– WOLA BOGLEWSKA 
ZALEŻY 

OD PAŃSTWA GŁOSÓW!

Ruszyło głosowanie in-
ternetowe mieszkańców w 
ramach II etapu Budżetu 
Obywatelskiego Mazowsza 
na realizację najlepszych 
projektów spośród wybra-
nych wstępnie przez specjal-
ną komisję powołaną przez 
władze Województwa Ma-
zowieckiego. O tym, które 
ze 174 przedsięwzięć zosta-
ną ostatecznie zrealizowa-
ne, zadecydują mieszkańcy, 
czyli Państwo, w drodze gło-
sowania, do 30 czerwca br. 

Czytaj str. 8 
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Odbiór drogi Michalczew - Watraszew

W dniu 20.06.2022r. dokonano odbioru drogi na odcinku Mi-
chalczew – Watraszew.  Koszt inwestycji wyniósł 558 tysięcy. W od-
biorze uczestniczył wójt Gminy Chynów Tadeusz Zakrzewski, pra-
cownicy urzędu Gminy Chynów, przedstawiciel Gminy Warka Jacek 
Nazorek, inspektor nadzoru Leszek Kuna, wykonawca Stanisław So-
wiński. Zadanie było realizowanie wspólnie z Gminą Warka.

Idealna pogoda, piękne wy-
stępy, świetne koncerty i wiele 
innych atrakcji przyciągnęły 12 
czerwca do Chynowa, prawdziwe 
tłumy!!!

To lokalne święto gromadzi 
wielu mieszkańców Chynowa. 
Jest to świetna okazja do spotkań, 
rozmów, a przede wszystkim do 
zaprezentowania umiejętności i 
talentów.  

Energicznym występem 
Gminnej Orkiestry Dętej w Chy-
nowie oraz orkiestry OSP Błędów, 
pod batutą Macieja Szybińskiego, 
rozpoczął się gminny festyn Dni 
Chynowa. Zaraz potem Wójt Gmi-
ny Chynów Tadeusz Zakrzewski, 
wraz Dyrektor Gminnego Domu 
Kultury Martą Matysiak oraz za-
proszonymi gośćmi, dokonał ofi-
cjalnego otwarcia imprezy, powitał 
zebranych i życzył udanej zabawy.

Na tegorocznej festynowej 
scenie wystąpiło ponad 100 wy-
konawców. Swoje talenty wokalne 
i  taneczne, zaprezentowali ucznio-
wie szkół z terenu gminy - z Chy-
nowa, Drwalewa, Zalesia, Mach-
cina i  Watraszewa, oraz dzieci i 
młodzież z Akademii Tanecznej 
MOVE, której zajęcia prowadzo-
ne są w Gminnym Domu Kultury 
w Chynowie. Na scenie wystąpiły 
również młodzi tancerze ze szko-
ły tańca EMOTION, a wśród dwie 
pary Lena Opałka i Tymoteusz 
King, Wiktoria Żółkowska i Igor 
Opałka w przepięknym pokazie 
tańca towarzyskiego i latynoame-
rykańskiego. 

Swój program zaprezentował 
zespół śpiewaczy Klubu Emery-
ta „Pełnia Życia” z Chynowa pod 
czujnym „uchem” instruktora 
śpiewu Hanny Rębiś. 

Następnie przyszedł czas na 
koncerty muzyczne, które rozpo-
czął Zespół LILI – trójka młodych, 
energicznych ludzi, kochających 
muzykę rozrywkową.  

Tegoroczną Gwiazdą wieczo-
ru był zespół CLASSIC ze swoimi 
przebojami, który rozgrzał chy-

nowską publiczność i wprowadził 
w fantastyczny nastrój. 

Gorącą atmosferę podtrzymał 
występ polsko-romańskiej grupy 
BIBI & Dżeremi jak i również DJ 
Rafał, który – po pięknym pokazie 
sztucznych ogni – stworzył nie-
powtarzalny klimat zakończony 
wspólną taneczną zabawą. 

W czasie Pikniku nie zabrakło 
również pysznych potraw przygo-
towanych przez Koła Gospodyń 
Wiejskich z Drwalewa, Sułkowic 
i Pęcławia oraz Klubu Emeryta w 
Chynowie, a także potraw z grilla i 
stoisk gastronomicznych.

Dużym zainteresowaniem cie-
szyły się pokazy tresury psów z Za-
kładu Kynologii Policyjnej w Suł-
kowicach, a także V Amatorskie 
Zawody Siłowe przeprowadzone 
przez Stowarzyszenie Przyjaciół 
Gminy Chynów. Mogliśmy podzi-
wiać siłę i odwagę zawodników, 
a zwycięzcom, puchary wręczył 
Wójt Gminy. 

DNI CHYNOWA

Imprezę uświetnili również 
motocykliści z klubu COBBRA 
MC Poland.

Radosne nastroje oraz moc 
wrażeń dostarczyły dzieciom 
dmuchańce oraz wesołe miastecz-
ko. 

Organizatorzy składają ser-
deczne podziękowania sponsorom 
i wszystkim, którzy swoją pracą i 
zaangażowaniem przyczynili się do 
sukcesu imprezy na czele z „No 1 
Eventy” z Warki. 

Dziękujemy darczyńcom:
Wojciech Włodarski 
PHU DrewMet Chynów
BIOWET Sp. Z o.o. z Drwalewa
Top Market Jędrzejczyk 
i Spółka z Chynowa
Bank Spółdzielczy z Chynowa
Bożena i Stanisław Mróz 
Agnieszka i Arkadiusz Korczak
 EL KOR
Koło Łowieckie OGAR 
w Sułkowicach
Quality Packers



Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl

W środę 15 czerwca sa-
morząd Powiatu Grójeckie-
go podpisał z wykonawcami 
umowy na przeprowadzenie 
modernizacji i przebudowy 
dróg powiatowych na tere-
nie 4 gmin: Błędów, Pniewy, 
Jasieniec oraz Grójec. In-
westycje realizowane będą 
dzięki wsparciu samorządów 
gminnych, które partycypują 
w kosztach. 

W podpisaniu umów 
uczestniczyli przedstawiciele 
samorządów lokalnych, któ-
rzy podkreślili niejednokrot-

DZIĘKI WSPÓŁPRACY MOŻEMY WIĘCEJ!!!

nie konieczność wykonania 
właśnie tych inwestycji, jako 
najbardziej potrzebnych dla 
gmin w bieżącym roku. Dro-
gi powiatowe służą wszystkim 
i stanowią główne trasy ko-
munikacyjne dla mieszkań-
ców. Łączna wartość wszyst-
kich inwestycji to blisko 3,8 
mln zł. W przypadku każdej 
z inwestycji połowę kosztów 
realizacji zadania pokrywa-
ją samorządy gminne. Dwie 
umowy podpisane zostały z 
firmą BUDROMOST – Sta-
rachowice Sp. z o.o. Pierwsza 
dotyczyła przebudowy dro-

gi powiatowej relacji Konie 
– Wilków na odcinku Wil-
ków Pierwszy – Czesławin 
w gminie Błędów o długości 
prawie 1 km. Droga zostanie 
gruntownie przebudowana. 
Prace będą polegały m.in. na: 
wykonaniu ścinki poboczy, 
profilowaniu i zagęszczeniu 
podłoża, wykonaniu warstwy 
odsączającej, wykonaniu no-
wej podbudowy drogi, a co za 
tym idzie wykonaniu warstwy 
wyrównawczej i ścieralnej na 
całej szerokości jezdni. Dru-
ga umowa dotyczyła remontu 
drogi powiatowej relacji Wil-

czoruda – Michrów na odcin-
ku Dąbrówka – Teodorówka w 
gminie Pniewy o długości bli-
sko 1,5 km. Podczas moderni-
zacji wyremontowane zostaną 
też przepusty. Kolejna umowa 
została podpisana z Przed-
siębiorstwem Robót Inżynie-
ryjno-Drogowych w Grójcu. 
Umowa dotyczyła remontu 
ponad 1,5 kilometrowego od-
cinka drogi powiatowej relacji 
Wola Boglewska – Palczew od 
Boglewic do wsi Osiny na tere-
nie gminy Jasieniec. Ostatnia 
podpisana umowa dotyczyła 
remontu drogi powiatowej 

Kociszew – Budziszynek na 
odcinku Częstoniew – Falęcin 
w gminie Grójec. Ten ponad 
2,5 km odcinek wykona firma 
DE-SO Stanisław Sowiński. 
Zakres robót obejmuje: frezo-
wanie korekcyjne nawierzch-
ni oraz wykonanie warstwy 
wyrównawczej i ścieralnej na 
całej szerokości jezdni oraz za-
bezpieczenie krawędzi. Dzięki 
dobrej współpracy samorządu 
powiatu z gminami możliwa 
jest realizacja tak wielu mo-
dernizacji dróg powiatowych. 
W przygotowaniu są kolejne 
inwestycje.
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Nowe Miasto nad Pilicą dn. 21.06.2022r.
L.dz. ZM  24/ 2022                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                        
Ogłoszenie o postępowaniu na dzierżawę pomieszczenia 

o powierzchni 16m2 znajdującego się na parterze 
Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Żdżarach 75C.

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

1. Przedmiotem dzierżawy jest pomieszczenie o powierzchni 16m2 znajdujące się na parterze Wiejskiego 
Ośrodka Zdrowia w Żdżarach 75C.

2. Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy w dzierżawę opisane wyżej pomieszczenie wraz ze znajdującym 
się w nim wyposażeniem. 

3. Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.
4. Minimalna miesięczna stawka za dzierżawę pomieszczenia wynosi 500,00zł brutto miesięcznie. Mini-

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

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

wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem określanym corocznie w Komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego, począwszy od miesiąca następnego po opublikowaniu komunikatu jw. 
Pierwsza waloryzacja czynszu nastąpi w 2023r.

8. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
9. Ofertę należy złożyć na adres mailowy: przetargi@zoz-nowemiasto.net lub w formie pisemnej w nie-

przezroczystej, zamkniętej kopercie złożonej w Sekretariacie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej, ul. Tomaszowska 43, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą w terminie do dnia 06.07.2022r. do 
godz. 11.00.

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

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

12. W przypadku niejasności zapytania można składać do zamawiającego za pomocą faksu na nr 48 
6740040, telefonicznie 605-430-349 lub mailowo: sekretariat@zoz-nowemiasto.net.

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

14. Dokumenty KRS lub inne dokumenty potwierdzają działalność gospodarczą powinny być wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  terminem składania ofert.

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

TELEFON: 502 84 66 44
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Bez powodu zniszczył szyby 
w budynku dworca i sklepu
Zarzuty uszkodzenia mienia 

usłyszał mieszkaniec Grójca, który 
podejrzany jest o wybicie szyby w 
drzwiach wejściowych do budynku 
dworca autobusowego oraz sklepu 
spożywczego. Do zdarzenia doszło 
w czerwcu, a wartość strat oszaco-
wana została na kwotę kilku tysięcy 
złotych. Za popełniony czyn grozi 
kara do 5 lat pozbawienia wolno-
ści. Najpierw jednak spędzi 180 dni 
w areszcie za popełnienie innego 
przestępstwa.

Na początku czerwca br. gró-
jeccy policjanci przyjęli zawiado-
mienie, dotyczące uszkodzenia 
mienia na terenie dworca autobu-
sowego w Grójcu. Sprawca uszko-
dził drzwi wejściowe do poczekal-
ni dworca. Wandal wybił szybę 
wartą 1,5 tysiąca złotych. Tej samej 
nocy uszkodzono również szybę w 
sklepie spożywczym na innej ulicy 
w Grójcu, której wartość oszaco-
wano na tą samą kwotę.

Sprawą zajęli się policjanci wy-
działu kryminalnego grójeckiej 
komendy. Funkcjonariusze usta-

lili, że sprawcą mógł być 20-letni 
mieszkaniec Grójca. Tego samego 
mężczyznę zatrzymali policjanci z 
patrolówki w związku z nakazem 
doprowadzenia do aresztu śledcze-
go, za pobicie. 20-latek zanim trafił 
do aresztu na najbliższe 180 dni, 
usłyszał dwa zarzuty uszkodzenia 
mienia. Za popełniony czyn grozi 
kara do 5 lat pozbawienia wolno-
ści.

nadkom. Agnieszka Wójcik
KPP Grójec

Policjanci z Grójca zatrzymali 
41-latka, który ukradł samochód i 
spowodował nim kolizję. Jakby tego 
było mało, mężczyzna znajdował 
się w stanie nietrzeźwości. Trafił do 
policyjnego aresztu. Teraz za swoje 
zachowanie odpowie przed sądem.

W niedzielę przed północą dy-
żurny grójeckiej komendy został 
poinformowany o zdarzeniu dro-
gowym, do którego doszło na ul. 
Armii Krajowej w Grójcu. Według 
zgłoszenia prawdopodobnie pijany 
kierowca spowodował kolizję dro-
gową.

Na miejsce natychmiast ruszy-
li policjanci ruchu drogowego z 
Grójca. Po przyjeździe mundurowi 
zastali rozbite auto oraz 41-letnie-
go mężczyznę przebywającego na 
terenie powiatu grójeckiego. Męż-
czyzna był kompletnie pijany. Ba-
danie stanu trzeźwości wykazało w 

Miał 2,5 promila, kradzione auto 
i spowodował kolizję

jego organizmie ponad 2,5 promila 
alkoholu. Mężczyzna w ogóle nie 
powinien wsiadać za kierownicę 
auta. Szybko wyszło na jaw, że to 
nie koniec jego kłopotów…

Okazało się, że ford transit, 
którym kierował, był kradziony. 
Mężczyzna ukradł pojazd z posesji 
w Woli Krobowskiej, a następnie 
nie ustąpił pierwszeństwa przejaz-
du na rondzie innemu uczestniko-
wi ruchu doprowadzając do kolizji. 
Na szczęście nikt nie odniósł obra-
żeń.

Sprawca został zatrzymany i 
trafił do policyjnej celi. Usłyszał już 
zarzuty krótkotrwałego użycia po-
jazdu i kierowania samochodem w 
stanie nietrzeźwości. Oprócz tego 
odpowie za spowodowanie kolizji. 
Grozi mu do 5 lat więzienia.

nadkom. Agnieszka Wójcik
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W miniony weekend nasze 
drużyny uczestniczyły w turnie-
jach piłki nożnej. Rocznik 2011 w 
turnieju „Piłkarskie powitanie lata 
z LKS „Pniewy" – edycja 2022" za-
jął 3 miejsce na 6 drużyn, rocznik 
2014 w turnieju ALGIDA CUP 
GKS Królewscy Jedlnia zajął 7 
miejsce na 10 drużyn. Dziękujemy 
organizatorom oraz zawodnikom 

GALAKTIKOS na 3 i 7

za super zabawę.
Zapraszamy do Akademii 

Sportu GALAKTIKOS, rocznik 
2011, 2012, 2013, 2014 i młodsi 
(strój klubowy dla każdego za-
wodnika, miesięczna składka 60 
zł), treningi zaczynamy w sierpniu 
od wyjazdu na obóz  sportowy do 
Łejkówki. Zapisy: tel. 504 198 135, 
696 432 145

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
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Za nami Ekologiczny Festyn 
Rodzinny zorganizowany przez 
OSP Belsk Duży i Stowarzyszenie 
Aktywni dla Belska.

W sobotę, 11 czerwca Belsk 
Duży tętnił życiem! Gwiazdą wie-
czoru był znany z hitu “Nie liczę 
godzin i lat” – Andrzej Rybiński. 
Festyn był również doskonałą 
okazją do skosztowania lokalnych 
potraw, które przygotowały miej-
scowe Koła Gospodyń Wiejskich. 
Również Ci najmłodsi mogli zna-
leźć coś dla siebie. Stoiska służb 
mundurowych (policja, wojsko, 
straż pożarna) czy Nadleśnictwa i 
Służby Więziennej, a także dmu-
chańce i animacje, przyciągnęły 
tłumy. 

Na scenie tego dnia pojawiły 
się również dzieci i młodzież. Wrę-
czono również nagrody w kon-

kursie na logo jednostki OSP oraz 
“Bezpieczeństwo i ekologia wokół 

Ekologicznie w Belsku Dużym

Operacja pn. Organizacja Festynu Rodzinnego w Belsku Dużym promującego produkt 
lokalny „jabłko grójeckie” wraz z działaniami promującymi ochronę środowiska na terenach 
wiejskich, mająca na celu: umożliwienie wzmocnienie kapitału społecznego poprzez organi-

zację imprezy plenerowej pn. Organizacja Festynu Rodzinnego w Belsku Dużym promującego 
produkt lokalny „jabłko grójeckie” wraz z działaniami promującymi ochronę środowiska na 

terenach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziała-
nia 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

nas. Nie wypalaj traw”.
Urząd Gminy w Belsku Dużym

Jak już wiecie zakończył  
się już II etap Akademii 
Przedsiębiorczości. W tego-
rocznej  edycji z naszej szko-
ły brało udział w AP 15-stu 
ekonomicznie uzdolnionych 
uczniów. Maksymilian Kęp-
ka z klasy III Technikum 
Handlowego i Kacper Huber 
z klasy III Technikum Infor-
matycznego stanęli na po-
dium i zostali tegorocznymi 
laureatami AP WE SGGW, 
tym samym otrzymali in-
deksy na wybrany kierunek 
na tym wydziale. Sylwia Ma-
jewska z klasy III Technikum 
Handlowego oraz Kacper 
Zbytniewski z klasy III Tech-
nikum Informatycznego 
zdobyli tytuł finalisty z bar-
dzo wysokimi notami. 

Wszystkim uczestnikom 

LAUREACI I FINALIŚCI AKADEMII 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WNE SGGW 

 Z ZESPOŁU SZKÓŁ W JASIEŃCU

dziękujemy za zaciętą rywa-
lizację przez osiem miesięcy 
trwania zmagań, zaś zwy-
cięzcom dalszych sukcesów 
i rozwijania swojej wiedzy 
ekonomicznej już poza mu-
rami Zespołu Szkół  w Jasień-
cu, szkoły która zaszczepiła i 
rozwinęła, w wielu młodych 
umysłach zainteresowanie tą 
dziedziną wiedzy.

Serdecznie gratulujemy 
tegorocznym laureatom: 
Maksymilianowi i Kacprowi.  
Już teraz, zapraszamy wszyst-
kich uczniów do udziału w 
olimpiadach, konkursach i 
projektach ekonomicznych, 
które tak licznie proponuje 
nasza szkoła.

Opiekun Szkolnego 
Koła Ekonomicznego 

Renata Zwolińska



Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl

W siedzibie Powiatu Grójec-
kiego nastąpiło podpisanie umowy 
wykonawcą, dotyczącej remon-
tu ponad 1,5-kilometrowej trasy: 
drogi powiatowej nr 1667W Wola 
Boglewska - Palczew, na odcinku 
Boglewice - Osiny.

Inwestycja, do wykonania któ-
rej konsekwentnie przekonywałam 
władze powiatu, dotyczy jednego z 
najbardziej zaniedbanych (jedno-

Już wkrótce rusza remont drogi Boglewice - Osiny

cześnie jednego z najintensywniej 
użytkowanych) odcinków drogo-
wych na terenie gminy Jasieniec 
i jest już kolejnym bardzo długo 
oczekiwanym przedsięwzięciem 
infrastrukturalnym (od ok. 40 
lat!), które uda się zrealizować w 
obecnej kadencji samorządowej.

 Początek robót drogowych 
przewidywany jest za ok. 2 mie-
siące.Jest to skutek świetnej współ-
pracy gminy Jasieniec z władzami 

powiatu, w tym Starostą Grójec-
kim Krzysztofem Ambroziakiem 
oraz Przewodniczącym Rady Po-
wiatu Januszem Karbowiakiem. 
To także możliwe dzięki poparciu 
radnych Rady Gminy Jasieniec.

 Warto zaznaczyć, że połowa 
środków na realizację tej inwesty-
cji, w wysokości 417 tys. zł, po-
chodzi z naszego budżetu. Radni 
gminni podjęli stosowną uchwałę 
w tej sprawie pod koniec maja br.

Ruszyło głosowanie inter-
netowe mieszkańców w ramach 
II etapu Budżetu Obywatel-
skiego Mazowsza na realizację 
najlepszych projektów spośród 
wybranych wstępnie przez spe-
cjalną komisję powołaną przez 
władze Województwa Mazo-
wieckiego. O tym, które ze 174 
przedsięwzięć zostaną ostatecz-
nie zrealizowane, zadecydu-
ją mieszkańcy, czyli Państwo, 
w drodze głosowania, do 30 
czerwca br. 

Opis zgłoszonego przez za-
dania inwestycyjnego, wraz z 
krótkim filmem promującym 
inicjatywę, znajduje się tu: 
https://bom.mazovia.pl/pro-
jekt/790 

Chodzi o budowę ok. 1000 
metrów chodnika przy drodze 
wojewódzkiej nr 730, na odcin-
ku Jasieniec-Wola Boglewska.

Głosować na budowę chodni-
ka można tu: https://bom.mazo-
via.pl/glosowanie 

(wypełniając DANE, a na-
stępnie WYBIERAJĄC OPCJĘ 

BUDOWA CHODNIKA NA ODCINKU 
JASIENIEC – WOLA BOGLEWSKA ZALEŻY 

OD PAŃSTWA GŁOSÓW!

"Projekt z puli PODREGIO-
NALNEJ": tam znajduje się 
nasz jasieniecki projekt).

Prosimy Państwa o codzien-
ne głosy i wsparcie inwestycji 
służącej naszej społeczności 
lokalnej. Na realizację zwy-
cięskich projektów samorząd 
Mazowsza, w skali całego wo-
jewództwa, przeznaczył 25 mln 
zł.

-------------------------------
PS Pierwszy krok w ramach 

realizacji opisanej wyżej, ważnej 
dla Gminy Jasieniec inwestycji, 
wykonany został kilka miesięcy 
temu. Wniosek złożony przez 
nas do realizacji w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego Mazow-
sza (BOM) uzyskał pozytywną 
ocenę władz samorządowych 
województwa. Budowa ok. 1000 
metrów chodnika przy drodze 
wojewódzkiej nr 730, na odcin-
ku Jasieniec-Wola Boglewska, 
została doceniona i wybrana do 
grona 174 najlepszych projektów 
z całego Mazowsza spośród aż 
328 zgłoszeń.



Twoja reklama w Nowych Dniach - reklama@nowedni.pl

Ruszają projekty „Działaj Lokalnie” 2022Uroczystym wręczeniem certy-
fikatów dotacyjnych rozpoczęła się 
realizacja tegorocznej edycji „Dzia-
łaj Lokalnie” na obszarze Ośrodka 
W.A.R.K.A. Dwadzieścia jeden or-
ganizacji z terenu gmin objętych 
programem (Chynów, Goszczyn, 
Grójec, Jasieniec i Warka) będzie 
wyzwalało społeczną energię!

Podpisanie umów dotacyjnych 
odbyło się 2 czerwca w Sali konfe-
rencyjnej Urzędu Miasta i Gminy 
Grójec. Wśród zgromadzonych 
gości byli przedstawiciele Partne-
rów Samorządowych – Starosta 
Krzysztof Ambroziak, Wice-Staro-
sta Jolanta Sitarek, Stanisław Mróz 
– Przewodniczący Rady Gminy 
Chynów, Jarosław Rupiewicz – Za-
stępca Burmistrza Gminy Grójec, 
Tomasz Podhorecki – Sekretarz 
Gminy Jasieniec oraz Teresa Kny-
zio – Wiceburmistrz Gminy War-
ka oraz Leszek Przybytniak – Rad-
ny Sejmiku Mazowieckiego.

Spotkanie otworzył Starosta 
Grójecki. W swoim przemówieniu 
podkreślił, że powiat sukcesyw-
nie wspiera oddolną aktywność, 
poprzez różne konkursy, impre-
zy, patronaty. Docenił, że powiat 
wyróżnia się na mapie aktywno-
ści województwa mazowieckie-
go. Duży w tym udział programu 
„Działaj Lokalnie”.

„Działaj Lokalnie” to program, 
który z sukcesem prowadzony jest 
przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A. 
jako Ośrodek Działaj Lokalnie 
(ODL) od 2006 r. Do tej pory uda-
ło się przyznać 335 dotacji na łącz-
ną kwotę 1 165 000,00 zł. Oczywi-
ście wartość całkowita projektów 
jest co najmniej 2-3 razy wyższa.

- Z dumą obserwujemy, ile 
dobrego wydarzyło się w naszych 
społecznościach przez te siedem-
naście lat; ile potrzebnych ini-
cjatyw miało szansę się zadziać 
i rozwinąć, ile trwałych efektów 
pozostało. Samoorganizacja, akty-
wizacja i wspólne działanie to dla 
nas, jako koordynatorów najbar-
dziej wymierne rezultaty – mówi 
Andrzej Zaręba, Prezes Stowarzy-
szeniu W.A.R.K.A.

W tegorocznej edycji konkursu 
wpłynęło 27 wniosków na łącz-
ną kwotę 131 000,00 zł. Decyzją 
Lokalnej Komisji Grantowej dofi-
nansowano 21 projektów na łącz-
ną kwotę 90 000,00 zł. Jest to naj-
wyższa pula środków w Lokalnym 
Konkursie Grantowym.     

- Bardzo doceniamy wsparcie 
samorządów Chynowa, Grójca, 
Jasieńca, Warki, Starostwa Powia-
towego, Urzędu Marszałkowskieog 
oraz lokalnego biznesu i darczyń-
ców przekazujących 1% podatku. 
Dzięki ich zaangażowaniu z roku 

na rok kwota grantów jest coraz 
wyższa – dodaje Marzena Pawłow-
ska, koordynatorka projektów.

Wszystkie z dofinansowanych 
projektów zakładają wspólne dzia-
łanie na rzecz dobra wspólnego. 
Niezmienne popularnością cieszą 
się zajęcia aktywizujące i integru-
jące.

Kilka projektów zakłada dzia-
łania na rzecz społeczności ukra-
ińskiej.

Dofinansowane projekty:
Gmina Chynów:
1) Aktywnie i zdrowo – na 

sportowo (KGW w Machcinie Cu-
dawianki), dotacja 5 000,00 zł

2) Wakacje z Klawymi (KGW 
w Drwalewie Klawe Drwalewian-
ki), dotacja 5 000,00 zł

3) Z seniorami nie można się 
nudzić (Klub Emeryta „Pełnia ży-
cia” z Chynowa), dotacja  4 500,00 
zł

4) Ruch to zdrowie (Słodkie 
Babeczki WATRASZEW ), dotacja 
4 500,00 zł

5) Rozbujamy Sułkowice (Koło 
Gospodyń Wiejskich Sułkowice), 
dotacja 4 500,00 zł

Gmina Goszczyn:
1) Młodzieżowy Klub Piwni-

ca (Koło Gospodyń Wiejskich w 
Goszczynie), dotacja 4 500,00 zł

Gmina Grójec:
1) Retro wakacje z Bibliote-

ką (Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Grójcu), dotacja 5 
000,00 zł

2) Kości i kredki zostały rzuco-
ne… (Stowarzyszenie Gier i Fanta-
styki GROFAN), dotacja 5 000,00 
zł

3) Nauka języka polskiego dla 
uchodźców (Inicjatywa Zmienia-
my Grójec), dotacja 4 000,00 zł

4) Jak nie my to kto? (Fundacja 
Stacja Relacja na Rzecz Rozwoju 
Rodziny i Jej Środowiska), dotacja 
4 000,00 zł

5) Razem znacz lepiej (Koło 
Gospodyń Wiejskich w Ogrodzie-
nicach Boskie Babki), dotacja 4 
000,00 zł

6) Opowiedz swoją historię… 
(Towarzystwo Przyjaciół Miasta 
Grójca), dotacja 3 500,00 zł

Gmina Jasieniec:
1) Sportowa integracja w Mi-

chałówce (Inicjatywa Michałówka 
Owocnych Możliwości), dotacja 5 
000,00 zł

2) Historia Boglewic Kolem 
Gospodyń się toczy (Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Boglewicach), 
dotacja 4 000,00 zł

3) Bawimy się razem z sąsiada-

mi (Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. S. Kard. Wyszyńskiego we 
Wrociszewie), dotacja 4 000,00 zł

Gmina Warka:
1) Czym chata bogata, tym 

rada (Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Aktywności Lokalnej 
ANIMATOR), dotacja 5 000,00 zł

2) Dobromocna Street Warka 
(Stowarzyszenie Dobromocni), 
dotacja 4 000,00 zł

3) Bawimy się razem z sąsiada-
mi (Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. S. Kard. Wyszyńskiego we 
Wrociszewie), dotacja 4 000,00 zł

4) Nasze Patio – Wspólne Do-
bro (Zespół Szkół im. 1 Pułku Lot-
nictwa Myśliwskiego „Warszawa” 
w Warce), dotacja 4 000,00 zł

5) Wysocki Tribune (Liceum 
im. P. Wysockiego w Warce), dota-
cja 3 500,00 zł

6) Gotowanie polsko-ukraiń-
skie (Warecki Klub Seniora Ra-
dość z życia), dotacja 3 500,00 zł

Program “Działaj Lokalnie” to pro-
gram Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności realizowany przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce. Na tere-
nie powiatu grójeckiego za realizację 
programu odpowiada Stowarzyszenie 
W.A.R.K.A. – Ośrodek Działaj Lokalnie. 

Dotacje mogą być przyznawane dzię-
ki wsparciu finansowemu Samorządu 
Województwa Mazowieckiego, Powia-
tu Grójeckiego, Gminy Chynów, Gminy 
Grójec, Gminy Jasieniec, Gminy Warka, 
firmy TRANS-MED Dariusz Witkowski, 
Banku Spółdzielczego w Warce, Frostico 
Chłodnia Warka, Biowet Drwalew, Pri-
ma Group oraz mieszkańców przekazu-
jących 1 % podatku.
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3 lipca spotkajmy
 się w Warce!
Muzeum im. Kaźmierza Pułaskiego 

w Warce i Stowarzyszenie W.A.R.K.A. za-
praszają 3 lipca do Warki na jedną z naja-
trakcyjniejszych imprez regionu - Piknik 
historyczno-kulturalny VIVAT PUŁASKI, 
organizowany na terenie zabytkowego par-
ku w Winiarach!

Pomysł imprezy plenerowej o charak-
terze edukacyjno-kulturalnym, która łączy 
spotkanie „na żywo" z historią Kazimierza 
Pułaskiego i kulturą amerykańską, zrodził 
się w 2005 r. W tym roku organizatorzy 
zapraszają do Warki 3 lipca. O godzinie 
15.00 z Rynku (Pl. S. Czarnieckiego), w 
rytm  muzyki Orkiestry Moderato, wyru-
szy Parada Pułaskiego. Poprowadzi ją sam 
Generał Kazimierz Pułaski na koniu, a za 
nim podążą grupy rekonstruktorów, przed-
stawiciele instytucji i organizacji. Na pola-
nie piknikowej w parku w Winiarach od 
ulicy Turystycznej będzie trwała zabawa do 
godz. 21.00. Na początek da koncert estra-
dowy miejska Orkiestra Moderato z Warki. 
Spotkanie będzie też okazją do obejrzenia 
pokazów historycznych „Kazimierz Pułaski 
– bohater Konfederacji Barskiej” oraz  „Ka-
zimierz Pułaski – twórca amerykańskiej ka-
walerii”, a także do poznania kultury i zwy-
czajów północnoamerykańskich plemion 
indiańskich. Rodzinne biesiadowanie bę-
dzie umilała polska i amerykańska muzyka 
w wykonaniu  grupy Pniewy Local Band, a 
punktem kulminacyjnym wieczoru będzie  
koncert zespołu GOLDEN LIFE.

Program szczegółowy:
Rynek w Warce 

(pl. St. Czarnieckiego)
15:00 – 9. Parada Pułaskiego 

(jedyna w Polsce, z rynku miej-
skiego do parku, poprowadzi ją 
sam Generał Kazimierz Pułaski 

na koniu wraz z rekonstruktorami 
oraz Orkiestra Moderato)
Polana piknikowa w Parku w 

Winiarach
15:30 – Koncert estradowy 

Orkiestry Moderato z Warki
16:30 – Oficjalne otwarcie 

Pikniku historyczno-kulturalnego 
Vivat Pułaski

16:45 – Pokaz historyczny 
„Kazimierz Pułaski – bohater 

Konfederacji Barskiej”
17:15 – Pokaz historyczny 

„Kazimierz Pułaski – twórca ame-
rykańskiej kawalerii”

18:00 – Koncert polskich i 

amerykańskich przebojów 
- Pniewy Local Band

19:30 – Pokaz historyczny 
„Amerykańscy Indianie”

20:00 – Koncert 
– GOLDEN LIFE

21:00 – Zakończenie Pikniku 
historyczno-kulturalnego 

Vivat Pułaski
Dodatkowe atrakcje:
-  Ogródek Grillowy
-  Café Savannah przy Centrum Eduka-

cyjno-Muzealnym 11.00-20.00 (z muzyką 
na żywo, 17.00  Pionierzy – American Folk 
i Bluegrass), 19.00 Paweł BIBA Binkiewicz

- Strefa Dziecięca (darmowe dmuchań-
ce i animacje)

-  Wioska Indiańska - Indianie Huu-
-Ska Luta z zabawami i animacjami

- Obozowiska rekonstruktorów
- Dzień otwarty w Muzeum, wejście 

za symboliczne 1 zł, w godz. 11.00 – 13.00, 
16.00-19.00

- Wystawy plenerowe:
 - „Mamy 55 lat”,
- „Hetman” – o Hetmanie Stefanie Zół-

kiewskim (taras pałacu)
- „Józef Wybicki - w 200. rocznicę 

śmierci i 95. rocznicę ustanowienia hymnu 
narodowego”

-  Wystawa w Centrum Edukacyjno-
-Muzealnym: „Pomysł życia. Polsko-Ame-
rykańska Fundacja –  dziełem Polaka” 
(wernisaż o godz. 14.00)

Organizatorzy:
Muzeum im. Kazimierza 
Pułaskiego w Warce
Stowarzyszenie W.A.R.K.A.
Partnerzy strategiczni:
Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego
Powiat Grójecki
Samorząd Miasta i Gminy Warka
Współorganizatorzy:
Gminna Instytucja Kultury 
"Dworek na Długiej"
Zakład Usług Komunalnych w Warce
Centrum Sportu i Rekreacji w Warce
OSP w Warce
Piknik dofinansowany ze środków Sa-

morządu Województwa Mazowieckiego
Serdecznie zapraszamy! Spotkajmy się 

w Warce 3 lipca.
Muzeum im. Kazimierza 

Pułaskiego w Warce
Stowarzyszenie W.A.R.K.A.



Gabinet Fizjoterapii w Belsku Du-
żym od stycznia 2021 prowadzi dzia-
łalność jako Centrum Medyczne AXIS. 
Świadczenia udzielane w placówce 
mają na celu utrzymanie zdrowia, pro-
filaktykę i diagnostykę schorzeń oraz 
rozpoznanie chorób i ich leczenie, a 
także usprawnianie i leczenie bólu. 
Centrum Medyczne dysponuje nowo-
czesnym zapleczem diagnostycznym i 
zabiegowym zapewniając:

– rehabilitację, 
- wizyty umawiane na konkretną 

godzinę, 
- diagnostykę wad postawy, 
-genowe testy nietolerancji pokar-

mowej
-iniekcje dostawowe przeciwbólowe 

i z kwasu hialuronowego 
-diagnostykę USG, holter,
-poradnie neurologiczną, ortope-

dyczną, diabetologiczną, endokrynolo-
giczną, osteopatyczną. 

- profesjonalną i miłą obsługę

Wizytówką placówki nadal po-
zostaje rehabilitacja, a rozszerzenie 
działalności umożliwi  pacjentom  do-
stęp do specjalistów i diagnostyki w 
jednym miejscu. Mocną propozycją 
w ofercie są genowe testy nietoleran-
cji pokarmowej. 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 cho-
rób 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 rodzi-
ców 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 zapi-
sywania swoich dzieci na bezpłatne 
badania. Telefon: 790210765. Zachę-
camy do polubienia i śledzenia na-
szego FB link https://www.facebook.
com/CentrumMedyczneAxis/ 

Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl



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


