
W niedzielę 20 września br. na terenie obok Remizy OSP w Pawłowicach 
odbyło się I Nadwiślańskie Święto Upraw Ogrodniczych pod honorowym 
patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

Organizatorem imprezy był 
Wójt Gminy Solec nad Wisłą 

Marek Szymczyk, który w 
kampanii wyborczej zakładał 
promocję lokalnej produkcji 
rolnej, upowszechnianie wie-
dzy na tematy rolne i szuka-
nie rynków zbytu. Współ-
organizatorem - PROCAM 
AGRONOMIA SUKCESU. 
Spotkania na plantacjach de-
monstracyjnych zgromadziły 
szereg zainteresowanych  za-
gadnieniami związanymi ze 
zdrowotnością kapusty oraz 
maliny w mijającym sezonie. Or-
ganizatorzy przygotowali degusta-
cję lokalnych specjałów: wędlin , 
pieczywa, przetworów z owoców 
i warzyw. Na stanowiskach de-
monstracyjnych kapust - głowia-
stej białej i pekińskiej, w obrębie 
gospodarstwa ogrodniczego Jacka 
Osojcy w Pawłowicach zebrało 
się wiele  osób zainteresowanych 

opiniami specjalistów z Instytutu 
Ogrodnictwa oraz firmy ProCam. 

Imprezę tradycyjnie rozpo-
częła msza święta dziękczynna 
za zbiory w kościele parafialnym 
pw. św. Jana Chrzciciela w Pawło-
wicach odprawiona przez księ-
dza Bartłomieja Winka w intencji 
rolników. 

I Nadwiślańskie Święto Upraw Ogrodniczych

                Czytaj dalej str. 6.

Kolejne spotkanie z wójtem Adamem Gibałą 
umożliwiło nam poznanie nowych inicjatyw 
zaplanowanych i realizowanych w tym roku.

Najważniejszą inicjatywą w 
tym roku było zakończenie boisk 
w Mniszku: trawiastego boiska do 
piłki nożnej o wymiarach 30x60 
oraz boiska do: koszykówki, siat-
kówki i tenisa ziemnego o na-
wierzchni poliuretanowej. Koszt 
obydwu to 700 tys., w tym 180 
tys. gmina uzyskała od ministra 
sportu. To nowoczesny, okazały 
obiekt sportowy z oświetleniem i 
monitoringiem jak zapewnia wło-
darz gminy. Oficjalne otwarcie na-
stąpi 27 sierpnia o godzinie 14.00, 
na które serdecznie zaprasza wójt 
Adam Gibała. 

W czasie wakacji zostały do-
konane dokonane małe remonty 
przy szkole: w Mniszku – elewa-
cja, koszt 50 tys. oraz w Sławnie 
-  poszerzenie bramy, naprawa boi-
ska i kawałek chodnika (koszt 20 
tys.) i w Wolanowie małe remonty 
wewnętrzne.

W gminie zawsze w planach 
inwestycyjnych istotne miej-
sce zajmują drogi. I tak jest w 
Wolanowie.

Droga Kolonia Wawrzyszów do 
mleczarni Figant jest już po prze-
targu. Budowę jej wsparł urząd 
marszałka z Funduszu Ochrony 
Gruntów w kwocie 100 tys., resztę 
wyłożyła gmina, a koszt inwestycji 
to380 tys. Dwie drogi czeka kapi-
talny remont -  Młodociny 800 m. 
i Bieniędzice w granicach tysiąca 

metrów. Są już po 
przetargu, tylko 
brakuje funduszy 
i „musimy prze-
niesienia zrobić 
na sesji” - dodał 
wójt. Zapytaliśmy 
o fundusz sołe-
cki, który istnieje. 
Modne stało się 
budowanie placów 
zabaw prawie w 
każdym sołectwie. 
Nie jest to robione 
w ramach jakiegoś 
projektu. Po prostu 
zamawiane są in-

dywidualnie i jeżeli nie powstały 
w tym roku, to są w planach przy-
szłorocznych. 30% zwraca mi-
nister i gmina otrzymała zwrot 
za ubiegły rok. Częściowo się 
zwraca ale jest później konserwa-
cja tego sprzętu utrzymanie te-
renu-koszenie trawy przeglądy to 
spada na gmin  - Dumnie brzmi, 
że zwrot, ale to trzeba utrzymy-
wać cały czas. Jest  konserwacja 
tego sprzętu, utrzymanie terenu  
m.in. koszenie trawy, przeglądy. 
To spada na gminę.

Jeżeli chodzi o wodociągi, to 
jak zapewnia wójt: -  jest spokój 
w  całości. Ale jest  to gmina pod-
miejska i jest duży napływ ludzi 
z zewnątrz oraz nabywców dzia-
łek. Stąd  przedłużenie wodocią-
gów odnosi się do takich przypad-
ków. - Obecnie mam zgłoszenie od 
dwóch nowo powstałych domków 
na działkach, tj. Wawrzyszów i 
Wymysłów.  Będzie to w granicach 
200 tys, a budżet gminy wynosi 23 
miliony. 

Z kanalizacją jest gorzej. Na 
23 sołectwa w gminie, ze wzglę-
dów ekologicznych, tylko3, które 
są podłączone pod ujęcie w Doma-
niowie w ramach otoczki  zbior-
nika domaniowskiego. - Mamy 
opracowaną w całości koncepcję 
kanalizacji  całej gminy, która ma 
być podłączona do radomskich 
wodociągów. 

Nowe wieści z Gminy Wolanów

                Czytaj dalej str. 3.
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Ocieplenie budynków, tel. 785 884 035



„Szczęściem jednego człowieka jest drugi człowiek”.  
 (Jean-Paul Sartre)

Nieco ponad półtora roku mi-
nęło od uruchomienia Środowi-
skowego Domu Samopomocy w 
Jedlance w gm. Jedlińsk. Remont 
siedziby ŚDS, czyli  starego bu-
dynku Domu Pomocy Społecznej, 
i jego przystosowanie do nowych 
zadań, kosztowało 900 tys. zł., z 
czego połowę wyasygnował woje-

woda mazowiecki, a drugą powiat 
radomski. Obecnie w dziennym 
ośrodku wsparcia przebywa  35 

osób z zaburzeniami  psychicz-
nymi  i niepełnosprawnością inte-
lektualną z gmin: Jastrzębia, Jed-
lińsk, Przytyk, Zakrzew. 

 Podopieczni i, co istotne, ich 
rodziny mogą tu liczyć na wspar-
cie psychologiczne i terapeu-
tyczne, rehabilitację społeczną i 
zawodową, na zapobieganie izola-
cji i integrację społeczną. Aktyw-
nie działają tu m.in. pracownie: 
informatyczna, kulinarna, pla-
styczna, rękodzieła artystycznego. 
Jedną z istotnych form działalno-
ści ośrodka jest współdziałanie z 
rodzinami i opiekunami pensjo-
nariuszy, a także współpraca z 
lokalnym środowiskiem, korzy-
stanie ze wsparcia wolontariuszy, 
pozyskiwanie środków zewnętrz-
nych, w tym z Unii Europejskiej. 
Jednym z ważnych partnerów 

domu są samorządy. I właśnie 
ich przedstawicieli, ze starostą 
radomskim Mirosławem Ślifir-
czykiem, przewodniczącą Rady 
Powiatu Teresą Bartosiewicz, se-
kretarz powiatu Renatą Mazur, 
dyrektorem Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie Artu-
rem Jonczykiem, pensjonariusze 
i pracownicy - na czele z kierow-
nik Izabelą Stępień, która powi-
tała gości i przybliżyła działalność 
ośrodka i podziękowała sponso-
rom - zaprosili kilka dni temu, w 
ramach tzw. dnia otwartego. 

To była także dobra okazja do 
poświęcenia budynku, którego 
dokonał  wikariusz z parafii św. 
Piotra i Andrzeja w Jedlińsku, ks. 
Tomasz Orłowski życząc wszyst-
kim wielu dobrych i szczęśliwych 
dni w jedynej w tym regionie 
placówce. 

- Cieszę się, że udało się zrea-
lizować plany i dziś możemy wy-
razić nasze zadowolenie z dzia-

łalności domu 
samopomocy 
– powiedział 
starosta Miro-
sław Ślifirczyk 
i zapewnił, że 
powiat, w dal-
szy m ciągu, 
w miarę moż-
l iwości ,  bę-
dzie wspierał 
placówkę.

W y r a z y 
uznania prze-
kazała także 
władzom po-
w i a t u ,  k i e -
r o w n i c t w u 
placówki, pra-
cow ni kom i 
ich podopiecz-
nym dyrektor 

Wydzia łu 
P o l i t y k i 
S p o ł e c z -
nej  Mazo-
wieckiego 
U r z ę d u 
W o j e -
wódzkiego, 
Wiesława  
Kacperek 
– Biegań-
ska, która 
m.in. poin-
formowała 
zebranych, 
ż e  n o w e 
reg u lac je 
p r a w n e , 
k t ó r e 
wkrótce wejdą w życie, stworzą 
lepsze możliwości przekazywa-
nia wyższych dotacji na bieżącą 
działalność takich ośrodków.

W trakcie sympatycznego 
spotkania o swoich zajęciach opo-
wiedzieli w artystycznej formie 
sami gospodarze. Publiczność, 
w tym rodziny niepełnospraw-
nych, nagrodziła gorącymi bra-
wami spektakl pt. „ Moje miejsce 
na ziemi”, zaprezentowany przez 
zespół „Przyjaciele” pod opieką 
Ewy Deji, do którego muzykę 
przygotował Bartłomiej Dziekoń-
ski. Gorące oklaski zebrali rów-
nież Barbara Bilinska za recytację 
własnego wiersza „Choinka” i Syl-
wester Stępień za wykonanie pio-
senki „Serce w plecaku”. Goście 
mieli okazję do degustacji potraw 
przygotowanych przez pracownię 
kulinarną pod kierownictwem 
Sylwii Markowskiej. Zwiedzili 
także pracownie rękodzieła arty-
stycznego (instr. Marzena Choj-
nacka) oraz informatyczną (instr. 
Bartłomiej Dziekoński).

Dom samopomocy i życzliwości

               Marek Oleszczuk
rzecznik prasowy starosty radomskiego

Zbliżają się wybory parlamentarne. Każdy 
kandydat szuka sposobu, który pomoże mu 
wyróżnić się z grona innych.

POMYSŁ
Z ciekawą, nietuzinkową pro-

pozycją wyszła radna Magdalena 
Lasota, która startuje do sejmu  
z ramienia PO. Zaproponowała 
mieszkańcom Radomia cykl spot-
kań „O polityce przy kawie”. W 
kameralnej atmosferze kawiarni 
Parkowa  co tydzień będzie zapra-
szać osoby reprezentujące różne 
dziedziny życia i zachęcać je do 
luźnej, jak to bywa przy kawie, 
rozmowy. Jak powiedziała, nie 
ma pytań „tabu”, no chyba że roz-
mówca jakiś temat przemilczy; to 
jego przywilej.

Pierwsze spotkanie z Ludwi-
kiem Dornem odbyło się w piątek 
18 sierpnia (nr 2 na liście PO w Ra-
domiu). Pytania kierowane do za-
proszonego gościa miała zadawać 
nie tylko prowadząca, czyli radna 
Magdalena Lasota, ale przede 
wszystkim przybyłe na nie osoby. 

Ludwik Dorn spotkanie roz-
począł od problemu migracji, 
który obecnie w polityce jest te-
matem nr 1. Historia migracji na 
przełomie lat na świecie i w Euro-
pie początkowo była interesująca. 
Ale im dłużej o tym mówił, jego 
wypowiedź stawała się nużąca. 
Nie pomogły nawet liczne dy-
gresje, przenośnie, porównania, 
którymi okraszał swój monolog. 
Bo ileż czasu można słuchać jed-
nego tematu, który porusza wciąż 
ta sama osoba, nie pozwalając 
dojść do głosu innym. Chyba miał 
świadomość, że ideą tego spotka-
nie ma być rozmowa na różne te-
maty, których  jest wiele i niemniej 

ważnych. Nawet mając tylko na 
uwadze  politykę. Poczułam się 
jak za dawnych lat, gdzie siedząc 
na obowiązkowym wykładzie, cze-
kało się na jego koniec.   

REALIZACJA
Założeniem spotkań, jak zro-

zumiałam, miała być wymiana 
spostrzeżeń, poglądów gościa z 
uczestnikami. Gawędziarstwo 
świetnie sprawdza się przy ogni-
sku, ale nie przy kawie. Modero-
wanie rozmowy to rola gospodarza 
spotkania. Jego brak, jak również 
stanowczości radnej przy zmianie 
tematyki, za każdym razem koń-
czyło się fiaskiem. Ciągnący się w 
nieskończoność monolog Ludwika 
Dorna na jeden temat - migracji 
zmusił niejako słuchających do 
zadawania pytań wokół tego za-
gadnienia. Z innymi trudno było 
się „przebić” i chyba górę wzięła 
forma grzecznościowa słucha-
jących – nie przerywaj, gdy ktoś 
mówi. Znów zabrakło tu inicja-
tywy ze strony organizatorów piąt-
kowego spotkania. Dopiero pod 
koniec luźno rzucone pytania z 
obu stron zaczynały przypominać 
„pogaduszki” przy kawie. Szkoda, 
że zostały wypowiadane o wiele 
ciszej niż wcześniej i tym samym 
zawężone do wymiany spostrze-
żeń dwóch osób, reszta czuła się 
wykluczona.

Pomysł uważam za ciekawy. 
Co do realizacji to jest jeszcze 
dużo do  poprawki.  A wiele czasu 
do wyborów niestety nie zostało.

Od pomysłu do realizacji

Beata Smolińska

Leszek Przybytniak kandytat 
na Senatora RP 
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Czekamy, aż dojdą do Kierz-
kowa i wtedy my zaczynamy –  Śle-
powronie. Wskaźnik w oparciu o 
który gminy korzysta z umorzeń 
pożyczki jest niekorzystny max 
20% funduszu

Jak już wspomniał Adam Gi-
bała przybywa mieszkańców do-
mków i zakres oświetlenia po-
większa się; obecnie gmina liczy 
8.700 tys. Jest przygotowanych 12 
projektów na wykonanie dodat-
kowego oświetlenia, a w budżecie 
na ten cel ma 170 tys.; kosztorys 
opiewa na ponad 600 tys. Gmina w 
całości musi pokryć te koszty, nikt 
nie dołoży. - A nie można wpuścić 
to w fundusz sołectw – padło py-
tanie. - My tego nie praktykujemy, 
ale chcemy zmodernizować stację 
uzdatniania i próbujemy pozyskać 
je z funduszu sołectw, które z niej 

korzystają – odpowiedział wójt. 
Przy okazji wyjaśnił sprawę 

dwóch budynków w Mniszku, 
a konkretnie niewykorzystanej 
części w jednym z nich.   Była re-
montowana biblioteka  i zgodnie z 
zarządzeniem marszałek blokuje 
środki (240 tys.), gdy są przezna-
czone na inny cel. Poprzednik 
zrobił adaptację na przedszkole 
– koszt 700tys. Przed upływem 
7lat (zostały 2) niewykorzystane 
pieniądze trzeba zwrócić, dlatego 
projektowane jest gminne przed-
szkole w Wolanowie na 150 dzieci 
– 6 oddziałów, każdy po 22 przed-
szkolaków. Na terenie gminy funk-
cjonują dwa przedszkola - przed-
szkole publiczne na 40 dzieci w 
Sławnie i niepubliczne w Bienię-
dzicach na 20 dzieci (obydwa pro-
wadzi ta sama osoba).

Tegoroczne nawałnice doko-
nały spustoszeń także w gminie 
Wolanów. Od razu powstały ko-
misje szacujące straty i złożono 
wniosek do wojewody. - Dosta-
liśmy 75 tys. Nastąpiły zwroty 
rzędu 6, 2,1 tys., które obejmo-
wały tylko budynki mieszkalne, 

nie gospodarcze. Z tego tytułu 
wiele wypadło, a też były znaczne 
spustoszenia.

Podobnie było z suszą. W wy-
znaczonym terminie wpłynęło 58 
wniosków. Terenowa Komisja ds. 
szacowania szkód przeprowadziła 
lustrację  w gospodarstwach rol-
nych. Szacowanie szkód dotyczyło 
głównie: roślin okopowych, łąk i 
pastwisk, kukurydzy, roślin strącz-
kowych, a także upraw ogrod-
niczych oraz tytoniu. Obecnie 
trwają prace komisji nad sporzą-
dzaniem protokołów szacowania 
szkód uprawniające producenta 
rolnego do złożenia wniosku o 
pomoc finansową do Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa. Przedmiotowa pomoc bę-
dzie mogła być udzielona, jeżeli 
szkody w gospodarstwie rolnym 

lub dziale specjalnym produkcji 
rolnej oszacowane przez komisję 
wyniosły powyżej 30% średniej 
rocznej produkcji rolnej w gospo-
darstwie rolnym lub dziale spe-
cjalnym produkcji rolnej z trzech 
ostatnich lat  poprzedzających rok, 
w którym wystąpiły szkody, albo 
z trzech lat w okresie pięciolet-
nim poprzedzającym rok, w któ-
rym wystąpiły szkody, z pominię-
ciem roku o najwyższej i najniższej 
wielkości produkcji.

Pewne zmiany nastąpiły w sfe-
rze spraw pracowniczych w Urzę-
dzie Gminy bo były przerosty ad-
ministracyjne. Odeszło 12 osób, 
wśród których prawdopodobnie 
był emeryt. -  Młodych w gminie 
jak na lekarstwo, stąd raczej przyj-
muje się ich, a nie zwalnia.

Wspomniano o Powiatowej 
Radzie Zatrudnienia, w której 
kiedyś prężnie działał  wójt Adam 
Gibała. Okazuje się, że już nie ist-
nieje. Jak stwierdził: - Dla mnie 
była mocno rozbudowana. A 
każdy organizm -  im mniej osób 
sprawniej funkcjonuje”.

Nowe wieści z Gminy Wolanów

Beata Smolińska

Marta Michalska-Wilk to najmłodsza kandydatka do Sejmu z listy 
Platformy Obywatelskiej. To „niespokojny duch”, który mimo już pewnych 
sprecyzowanych planów życiowych nadal poszukuje swego miejsca w 
przestrzeni publicznej.

Mówiąc o rodzinnym mieście 
Radomiu z dumą podkreśla: - Je-
stem rodowitą radomianką, tutaj 
się urodziłam, wychowałam i tutaj 
pracuję. Bardzo silnie i mocno 
związana jest ze swoją „małą oj-
czyzną” od pokoleń. Mama uczy 
klasy 1-3 w jednej z radomskich 
szkół, a tata jest funkcjonariu-
szem publicznym. Dzieciństwo i 
młodość spędziła na Zamłyniu. Po 
ukończeniu III Liceum Ogólno-
kształcącego im. Dionizego Cza-
chowskiego podjęła studia na KUL 
Jana Pawła II w Lublinie. Tam stu-
diowała prawo, a po powrocie do 
Radomia podjęłą studia podyplo-
mowe z zakresu zarządzania ad-
ministracji publicznej na jednej z 
publicznych szkół wyższych.

Będąc mężatką przeniosła się 
z Zamłynia do domu babci na 
Michałów. Mąż zajmuje się zawo-
dowo windykacją w jednej z ra-
domskich spółek.Brat jest straża-
kiem, od zawsze chciał nim być i 
dopiął swego.

- Moje początki aktywno-
ści społecznej, jeśli miałabym się 
cofnąć parę lat  wstecz, to chyba 
było wstąpienie do młodzieżówki 
Platformy Obywatelskiej; mia-
łam 15 lat.Ale taką pierwszą po-
ważną funkcję pełniłam w klasie 
maturalnej. Zostałam wtedy mar-
szałkiem Parlamentu Młodzieży 
miasta Radomia. Myślę, że tam-
ten okres na pewno miał wpływ 
na moje późniejsze decyzje, je-
żeli chodzi o życie zawodowe. 
Rok piastowania tej funkcji - jak 

wspomina radna - dużo ją nauczył. 
Przede wszystkim umiejętności 
radzenia sobie podczas wystą-
pień publicznych, podejmowania 
szybkich decyzji, bronienia swo-
ich racji.

Później był okres studiów. Po-
lityka od zawsze była obecna w 
życiu potencjalnie przyszłej po-
słanki i wybór takiego kierunku 
był, w jej przypadku, naturalny. - 
Na pierwszym roku studiów znala-
złam się na stażu w biurze pana Se-
natora RP Andrzeja Łuczyckiego. 
Byłam tam bardzo krótko, około 4 
miesięcy, bo wtedy dostałam pracę 
w Urzędzie Marszałkowskim Wo-
jewództwa Mazowieckiego przy 
ówczesnym członku zarządu Pio-
trze Szprendałowiczu. Nie udało 
się iść na aplikację i moje życie 
potoczyło się inaczej. W urzę-
dzie pracowała 4lata dojeżdżając 
z Radomia do Warszawy. To był 
czas, który przyniósł kolejne cenne 
doświadczenia. 

Powrót do rodzinnego miasta 
rozpoczęła dwuletnią pracą w ze-
spole do spraw regionalnej polityki 
rynku pracy przyWojewódzkim 
Urzędzie Pracy na ul. Mokrej. W 
weekendy była wykładowcą przed-
miotów prawniczych w Centrum 
Edukacji w Radomiu. - To było 
inne doświadczenie, ponieważ 
uczyłam w szkole zaocznej dla do-
rosłych wykładając prawo pracy, 
prawo administracyjne, technikę 
biurową.

„Niespokojny duch” Marty 
Eweliny Michalskiej-Wilk ponow-
nie daje o sobie znać, gdy przez rok 
pracuje   w Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa, 
by wreszcie znaleźć się w obec-
nym punkcie swej drogi zawodo-
wej. Ale nie byłaby sobą, gdyby na 
tym poprzestała.

- W 2014 zostałam radną z 
okręgu nr4. To bardzo duży okręg 
obejmujący: Michałów, Zamłynie, 
XV-lecie, Wacyn, Kaptur, Obozi-
sko, Firlej. Miałam 1005 głosów, a 
kolejna osoba za mną 400. Więc 
ta przepaść była spora. I ta kam-
pania, którą prowadziłam nie po-
legała na wydawaniu pieniędzy, 
tylko na spotykaniu się z ludźmi. 

Chyba nie przesadzę jeśli po-
wiem, że ten okręg przeszłam. 
I jak miałam 10 000 ulotek to 
¾ z nich wręczyłam osobiście 
- stojąc na przystanku, przed 
sklepem, chodząc po osiedlu. 
Myślę, że ta forma kampanii 
przyniosła skutek.

Te  w y g r a n e  w y b o r y 
utwierdziły radną w przeko-
naniu, iż chce pracować i dzia-
łać dla lokalnej społeczności, a 
tym samym dla miasta.

- Dlatego że jestem z Radomia 
i dzięki temu, że pracowałam za-
równo w Urzędzie Marszałkow-
skim i teraz jako przedstawiciel 
wojewody w Sejmie, chciałabym 
pracować na rzecz rozwoju na-
szego terenu, bardzo szeroko po-
jętego. Chciałabym być przed-
stawicielem ludzi młodych i 
reprezentować ich interesy. Ktoś 
kiedyś powiedział mi, że restau-
racja, która ma duże menu, jest 
złą restauracją, więc chciałabym 
się skupić na trzech konkretnych 
problemach i grupie ludzi, którą 
chciałabym reprezentować jako 
poseł RP:

MŁODZI:
a)utworzenie ogólnomiejskiej 

sieci bezpłatnego internetu Wi-fi
b)„Młodzi decydują”- kwar-

talne spotkania z przedstawi-
cielami Parlamentu Młodzieży 
Miasta Radomia, Samorządów 
Uczniowskich radomskich szkół 
i uczelni dot. propozycji zmian 
w przestrzeni publicznej naszego 
regionu

SENIORZY:
a)„Seniorzy decydują”- kwar-

talne spotkania z Radą Seniorów i 
przedstawicielami Klubów Senio-
rów z regionu radomskiego dot. 
propozycji zmian w przestrzeni 
publicznej naszego regionu

b)„Akademia Seniora, czyli 
aktywnie, ambitnie i twórczo”- 
organizacja corocznego, jedno-
dniowego festiwalu miejskiego, w 
którym swoje pasje, zainteresowa-
nia i talenty zaprezentują  seniorzy

c)„W zdrowym ciele zdrowy 
senior”- organizacja turniejów 
sportów zespołowych, czyli wspie-
ranie zdrowego stylu życia

RODZINA:
a)„Radom i Południowe Ma-

zowsze w budowie”- wspieranie 
lokalnych inicjatyw dążących do 
poprawy infrastruktury prze-
strzeni publicznej: rozbudowa 
parków, placów zabaw, siłowni na 
powietrzu, powstawanie ścieżek 
rowerowych

b)„Bezpieczna rodzina”- kon-
sultacje z władzami gminnymi i 
powiatowymi, działania zmierza-
jące do powstawania dobrze ozna-
kowanych przejść dla pieszych w 
pobliżu szkół, przedszkoli i miejsc 
niebezpiecznych

Wszystkie te zagadnienia 
znajdą się w kręgu zaintereso-
wania Marty Michalskiej-Wilk, 
która obiecuje jako poseł praco-
wać przede wszystkim: - na rzecz 
rozwoju miasta Radomia, a także 
powiatów i gmin z terenu połu-
dniowego Mazowsza.

Radomianka „z krwi i kości”

Beata Smolińska
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Tegoroczne obchody święta plonów w Gminie Wierzbica rozpoczęły się mszą dziękczynną w Kościele pw. św. 
Stanisława bp. i Męczennika w Wierzbicy, celebrowaną przez ks. Jana Chodelskiego – Proboszcza Parafii.

D o ż y n k o w y  k o r o w ó d 
pr z e s z e d ł  u l i c a m i  W i e r z -
b i c y  n a  p l a c  G m i n n e g o 
K lubu Spor towego „Orz e ł ”  
w asyście pocztów sztandarowych 

Ochotniczych Straży Pożarnych z 
terenu gminy, wieńcy dożynko-
wych z sołectw: Wierzbica, Wierz-
bica – Kolonia, Rzeczków, Zale-
sice, Polany, Stanisławów, Ruda 
Wielka, Łączany, Dąbrówka War-
szawska, Pomorzany.

Starości tegorocznych doży-
nek P. Marzena Lisek z Suliszki i 
P. Łukasz Kuźdub z Zalesic Kolo-
nii przekazali chleb dożynkowy 

Wójtowi Gminy Zdzisławowi Du-
liasowi oraz Przewodniczącemu 
Rady Gminy Józefowi Kwiatkow-
skiemu, którzy podzielili się mię-
dzy gośćmi oraz mieszkańcami 

gminy. Wspólne dzielenie się chle-
bem, jak podkreślił Wójt Gminy, 
było wyrazem tego, że stanowimy 
jedną wspólnotę, jedną gminną 
rodzinę.

Następnie odbyły się oko-
liczne przemówienia przybyłych 
gości w osobach: Mirosława Ma-
liszewskiego – Posła na Sejm RP, 
Stanisława Brzózki – Dyrektora 
Klubu Parlamentarnego PSL, 

Mirosława Ślifirczyka – Starosty 
Radomskiego, Artura Dąbrow-
skiego – prezesa WFOŚiGW, Bo-
żenny Pacholczak – Wiceprzewod-
niczącej Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego. 

Swoją obecnością również 
zaszczycili uroczystość:
Marek Oleszczuk 
Rzecznik Starosty 
Radomskiego,Leszek Mar-
gas – Wicestarosta Powiatu 
Radomskiego, Zbigniew Go-
łąbek – Radny Sejmiku Wo-
jewództwa Mazowieckiego, 
Roman Woźniak – Wice-
starosta Powiatu Szydło-
wieckiego, Andrzej Szczych 
– Prezes Zarządu OP ZOSP 
RP w Radomiu, Artur Siwio-
rek – Wójt Gminy Mirów, 
Andrzej Bracha – Wójt 

Gminy Jastrząb, Henryk Nosow-
ski – Wójt Gminy Orońsko.

Pan Wójt Zdzisław Dulias po-
dziękował księżom, przybyłym 
gościom oraz mieszkańcom za tak 
liczne przybycie. Szczególne słowa 

podziękowania za całoroczny trud 
skierował do rolników Naszej 
Gminy.

Organizatorzy dożynek: Urząd 
Gminy w Wierzbicy i Gminny 
Ośrodek Kultury zapewnili uczest-
nikom wiele atrakcji dla doro-
słych i dla dzieci. Na estradzie, 
z ludowym repertuarem zapre-
zentowały się zespoły folklory-
styczne Kół Gospodyń Wiejskich 
z sołectw Gminny Wierzbica,  
z piosenką i tańcem zespoły z 
Gminnego Ośrodka Kultury 
i  Domu Pomocy Społecznej 
w Wierzbicy. Dzieciom szcze-
gólną frajdę sprawił występ i 
zabawy z „Koziołkiem Matoł-
k iem” oraz l iczne konkursy,  
w których nagrody ufundo-
wał Poseł na Sejm RP Mirosław 
Maliszewski.

Na tegorocznych 
dożynkach w Wierz-
bicy wśród g wiazd 
polskiej muzyki ta-
necznej był zespół 
„Playboys” oraz „Fana-
tic”. Koncert zaproszo-
nych zespołów obej-
rzały tłumy widzów.  
W i e r z b i c k i e  d o -
żynki zakończyła za-
bawa taneczna pod 
gwiazdami.

Dożynki Wierzbica 2015
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Po nabożeństwie uczestnicy 
przeszli na teren w sąsiedztwie 
świątyni przy Remizie Ochotni-
czej Straży Pożarnej, na którym 
było przygotowane wiele stoisk, 
scena, duży namiot dla uczestni-
ków chcących skorzystać z cieka-

wych merytorycznych wykładów i 
pozyskać wiele informacji umoż-
liwiających doskonalenie upraw 

warzyw. 
Organizacyjnie impreza skła-

dała się  z dwóch części:
merytoryczno – wystawienni-

czej poświęconej uprawom ogrod-
niczym i artystycznej – z obrzę-
dem kiszenia kapusty, historią 
upraw warzywniczych na terenie 
gminy Solec nad Wisłą, atrakcjami 
dla najmłodszych oraz występem 

zespołu Redlin. Część meryto-
ryczna na polu demonstracyjnym 
kapusty białej, kapusty pekiń-
skiej oraz malin z udziałem spe-
cjalistów upraw ogrodniczych na 
terenie gospodarstwa ogrodni-
czego w Pawłowicach rozpoczęła 

się o godzinie 9.00. Wykłady 
wygłosili krajowej sławy spe-
cjaliści: prof. dr hab. Józef 
Robak oraz mgr inż. Krzysz-
tof Gasparski z uprawy malin. 
Jak informował Krzysztof Ga-
sparski z firmy ProCam, o mi-
jającym sezonie trudno mówić 
w superlatywach. Chłodna 
wiosna przyczyniła się do 
strat na plantacjach malin. 
obserwowano zamieranie 
pędów, przy czym wnikliwa 
analiza zagrożenia wskazała, 
że sprawcą strat był głównie 
grzyb Botrytis cinerea, a zale-
dwie w niewielu przypadkach 

stwierdzano współsprawcę – Di-
dymella applanata. Porażone pędy 
wymagały usunięcia, ich pozosta-

wienie bowiem stanowiło źródło 
infekcji dla owoców porażanych 
w fazie kwitnienia. Był to bardzo 
interesujący wykład – K. Gaspar-
ski omawiał bowiem najczęstsze 
problemy jakie wystąpiły w tym 
roku, opierając się na własnych 
spostrzeżeniach i zgłaszających 
się do niego o pomoc ogrodników.  
Większość upraw cierpiała w tym 
roku z powodu nadmiernej tem-
peratury i braku opadów. O ile 
deficyty wody w obrębie systemu 
korzeniowego można było rozwią-
zać poprzez sztuczne nawadnia-
nie, o tyle zbyt suche powietrze 

nie sprzyjało prawidłowemu za-
pyleniu kwiatów. Często zgłasza-
nym problemem były rozpada-
jące się, źle wykształcone owoce 
(zdeformowane), przebarwione. 
Przyczyn takich nieprawidło-
wości K. Gasparski doszukał się 
co najmniej dwóch: nadmiernie 
suche powietrze powodowało 
upośledzenie żywotności pyłku, 
potęgowane powszechnym de-
ficytem boru; susza sprawiła, że 

owady w celu uzupełnienia pły-
nów fizjologicznych, ich źródła, 
poszukiwały jedynie w sokach 
roślinnych – głównie organów o 

największej miąższości, najlepiej 
uwodnionych – czyli w owocach.  
Plagą na plantacjach były więc 
zmieniki (głównie zmienik lu-
cernowiec) oraz szpeciele – prze-
barwiacz malinowy, nakłuwające 
poszczególne pestkowce, two-
rzące złożony owoc maliny. Do 
ogłodzenia roślin doprowadzały 
natomiast mszyce, powszechne 
w tym roku na wszystkich upra-
wach. W normalnym sezonie 
(pod względem klimatu w Polsce) 
z tymi zagrożeniami można by 
było sobie poradzić, w tym roku 
wyjątkowo wysoka temperatura 
i minimalna wilgotność powie-
trza uniemożliwiały ochronę – 
dezaktywowały substancję ak-
tywną zanim zaczęła działać, 
o ile w ogóle wykonano zabieg. 
W przypadku plantacji niena-
wadnianych problemy się kumu-
lowały – początkowo z zagęsz-
czającego się roztworu wodnego 
pobieranie składników pokarmo-
wych przez roślinę było utrud-
nione, z czasem – zupełnie nie-
możliwe. Transport w roślinie 
substancji ulegał spowolnieniu 
lub zahamowaniu – dlatego tak 
powszechne były objawy niedo-
borów makro- i mikroelementów 
na organach rośliny – czyli wszel-
kich zaburzeń fizjologicznych. 
Dochodziło także do przypalenia 
przez słońce liści czy owoców ob-
jawiające się wybieleniem ich frag-
mentów; z czasem – nekrozami.  
Zdecydowanie mniej problemów 
sprawiały choroby infekcyjne, cho-
ciaż K. Gasparski uprzedzał przed 
rdzą maliny, a także wirusem 
krzaczastej karłowatości maliny 
- możliwość wystąpienia drugiej 
z wymienionych chorób dręczy 
ogrodników w rejonach Pawło-
wic. Prelegent uspokajał – jeśli na 
dwu-trzyletnich plantacjach pędy 
rozwijają się w miarę prawidłowo, 
ociągają wysokość charaktery-
styczną dla odmiany, to panika 
jest raczej nieuzasadniona. Należy 
szukać innej przyczyny lekkiego 
przebarwienia liści czy mało ob-
fitego owocowania. Pomocny pod 
tym wglądem jest dział doradztwa 
firmy ProCam, a do m.in. korzy-
stania ze wsparcia decyzyjnego 
zachęcał podczas swojego wystą-
pienia Tomasz Olszewski, kierow-
nik sprzedaży sekcji ogrodniczej 
ProCam.

Susza w 2015 roku sprzyjała 
przędziorkom. Pył pokrywający 
roślinę i brak opadów to rewe-
lacyjne warunki dla rozwoju i 

żerowania tych roztoczy. Lokal-
nie stwierdzano także szkody 
spowodowane żerowaniem chra-
bąszczy – ogrodnicy niszczylistki 
(dochodziło nawet do gołożerów) 
oraz pędraków (larw z tej rodziny) 
na korzeniach malin. Jeśli chodzi 
o uprawę kapusty, prof. dr hab. 
Józef Robak nagminnie stwier-
dzał znaczne opóźnienie jej wege-
tacji (w porównaniu z genetycz-
nymi uwarunkowaniami odmian), 
wywołane suszą i bardzo wysoką 

temperaturą powietrza oraz gleby. 
Także w przypadku tej rośliny 
zaburzenia fizjologiczne wywo-
łane deficytem pierwiastków bu-
dulcowych były powszechne.  
Pogoda przyhamowała rozwój, 
ale nie wyeliminowała patogenów 

I Nadwiślańskie Święto Upraw Ogrodniczych

Wieniec dożynkowy wykonany 
przez mieszkańców Sadkowic 
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- coraz częściej obserwuje się fu-
zaryjne gnicie główek kapusty 
wywołane przez Fusarium ave-
naceum. Patogen uaktywnia się 
w okresie dorastania i dojrzewa-
nia główek kapusty powodując 
gnilny rozkład tkanek liści sięga-
jący w głąb główki. Równolegle 
odbywała się  prezentacja stoisk 
wystawienniczych firm nasien-
nych, nawozowych, produkują-
cych i dystrybuujących środki 
ochrony roślin oraz sprzęt ogrod-
niczy i sadowniczy. Bardzo ładne 
stoiska miały firmy: BASF, PRO-

CAM, Plantpress. Podczas Nadwi-
ślańskiego Święta Upraw Ogrod-
niczych  można było skorzystać 
z porad specjalistów w zakresie 
ochrony, nawożenia upraw ogrod-
niczych, ocenić dojrzałość zbiorczą 

przyniesionych jabłek oraz spraw-
dzić pod mikroskopem efektyw-
ność ochrony przed szpecielami 
i przędziorkami. Zorganizowano 
również konkursy: na „Największe 

warzywo kapustne”; 
kulinarny„Kapusta 
w głównej rol i ”; 
fotog r a f icz ny m 
„Owoce, warzywa 
z naszych sadów i 
pól”.

Początek im-
prezy dla organi-
zatorów był prob-
l e m a t y c z n y  z e 
względu na opady 
deszczu. Między 
innymi z tego po-
wo du na s t ą pi ł a 
zmiana w progra-

mie w postaci półgodzinnego 
opóźnienia w rozpoczęciu części 
oficjalnej.Oficjalnego otwarcia im-
prezy dokonał Wójt Gminy Solec 
nad Wisłą Marek Szymczyk o go-
dzinie 13.30. W swoim wystąpie-
niu gospodarz imprezy powiedział 
m.in.: - Szanowni Goście, drodzy 
mieszkańcy Powiśla. Witam ser-
decznie na 1 Nadwiślańskim Świę-
cie Upraw Ogrodniczych. Jestem 
dumny, że wysiłek ostatnich mie-
sięcy związany z przygotowaniem 
tego wydarzenia się opłacał i mam 
nadzieję, że zagości ono na dłużej 

w kalendarzu imprez naszej gminy 
i naszego regionu. Chciałbym, by 
lokalni producenci warzyw i owo-
ców zdobywali tu wiedzę teore-
tyczną i praktyczną, która sprawi, 
że ich plony będą jeszcze lepszej 

jakości. Chcę, by nasza gmina 
była znana z produkcji kapusty 
czy maliny oraz by odwiedzali ją  
dzięki temu wydarzeniu turyści z 
regionu, a nawet Polski. Cieszę się, 

że dzisiejsze wydarzenie uświet-
niają swoją obecnością starosta 
lipski Roman Ochyński, koledzy 
samorządowcy : burmistrz Mia-
sta i Gminy Lipsko Jacek Wielo-
rański, wójtowie: Janusz Witczak 
z Chotczy, Karol Burek z Rzecz-
niowa, Mariusz Strąk z Sienna, 
Artur Szewczyk reprezentujący 
gminę Ciepielów. Gościmy dziś 
też kolegów wójtów spoza po-
wiatu lipskiego - jest z nami wójt 
gminy Łaziska  Roman Radzikow-
ski oraz wójt gminy Tarłów Leszek 
Walczyk.Witam zastępcę komen-
danta KPP Lipsko nadkomisarza 
Michała Skwarczyńskiego. Witam 
serdecznie księży – zacznynając 
od gospodarza parafii Pawłowice 
księdza Jana Rudniewskiego, któ-
remu jednocześnie jestem bardzo 
wdzięczny za odprawienie mszy 
świętej dziś rano. Witam księdza 
Roberta Szewczyka proboszcza pa-
rafii Zemborzyn. Witam przed-
stawicieli Rady Gminy Solec nad 
Wisłą na czele z przewodniczącą 
Beatą Ciosek. Powitajmy brawami 
sołtysów na czele z gospodarzem 
Pawłowic Jackiem Osojcą oraz 
Bogdanem Minkiną sołtysem z 
Marianowa. Na polach demon-
stracyjnych obu panów gościliśmy 
dziś rano w części merytorycznej 
naszego Święta. Witam was dro-
dzy goście oraz mieszkańcy na-
szej gminy. Szanowni Państwo, 
przygotowanie naszego Święta to 
duży wysiłek organizacyjny pra-
cowników naszej gminy i straża-
ków z OSP Pawłowice, którym z 
tego miejsca serdecznie dziękuję. 
1 Nadwiślańskie Święto Upraw 
Ogrodniczych nie odbyłoby się bez 
firmy Procam- czołowego dystry-
bura nawozów i środków ochrony 
roślin oraz firmy Plantpress wy-
dającej znane nam tytuły takie 
jak: Hasło Ogrodnicze, MPS Sad 
czy Truskawka Malina Jagody. 
Plantpress jest też patronem me-
dialnym naszej imprezy.  Szcze-
gólne podziękowania należą się 

Twojemu Radiu Lipsko na czele z 
redaktorem naczelnym Władysła-
wem Bajkowskim. Na falach radia 
mogliście Państwo w ostatnich 
tygodniach usłyszeć zapowiedzi 
naszego święta. Serdecznie dzię-
kuję sponsorom - zarówno fir-
mom ogólnopolskim, jak i lokal-
nym, które chojnie wsparły nasze 
dzisiejsze wydarzenie. Są oni wy-
szczególnieni na banerze na dole 
sceny. Listę sponsorów przedstawi 
też kierownik Gminnego Ośrodka 
Kultury. Szanowni Państwo, 
mamy bogaty program artystyczny 
sięgający zarówno do tradycji - bę-
dziemy bowiem świadkami ob-
rzędu kiszenia kapusty w wyko-
naniu zespołu Powiślacy, jak i do 
czasów współczesnych – mówię tu 
o występie gwiazdy naszego święta 
czyli zespołu folkowego Redlin. 
Wierzę, że każdy z nas znajdzie 
dziś w programie coś dla siebie. Na 
koniec mojego wystąpienia życzę 
wszystkim Wam drodzy goście i 
mieszkańcy gminy miłego popo-
łudnia i udanej zabawy.

Po wystąpieniu wójta nastąpiło 
ogłoszenie roztrzygnięcia konkur-
sów i wręczenie nagród lauretom.

Lokalnym akcentem był wy-
kład Małgorzaty Szot-Wróblew-
skiej, która przedstawiła prezenta-
cję na temat historii upraw winnej 
latorośli, warzyw i owoców połu-
dniowych na terenie gminy Solec 

nad Wisłą. Dokumenty źródłowe 
- lustracje starostwa soleckiego z 
XVII wieku podają, że w dobrach 
królewskich w Solcu, w folwarku 
Raj owocowały drzewka brzos-
kwiniowe, morelowe i figowe. 
Zbierano wysokie plony z win-
nicy usytuowanej w Raju. Obec-
nie możliwości  powodzenia tych 
upraw  gwarantuje specyficzny 
mikroklimat  i gleba - na terenie 
gminy Solec znajdują się stano-
wiska roślin kserotermicznych, w 

tym  największy w Województwie 
Mazowieckim obszar występowa-
nia tej roślinności objęty ochroną 

– Rezerwat „Sadkowice-Raj”. Pre-
legentka zaprezentowała również 
fragmenty z dzieła Jakuba Kazi-
mierza Haura „Ekonomika Zie-
mieńska...” wydanego w 1675 roku. 
Dzieło to jest pierwszym polski 
traktatem agronomicznym. Znaj-
dziemy w nim informacje o upra-
wie w Polsce: winnic, fig, moreli, 
brzoskwiń, kapusty, kalafiorów, 
brukselki, ogórków, melonów. 
Pierwsze wydanie tego traktatu  
było dedykowane Stanisławowi 
Skarszewskiemu z Rzeczniowa, 
wielkorządcy  krakowskiemu i 
jego żonie Katarzynie z Piotrow-
skich de Ginwiłł, u których Jakub 

K. Haur pracował jako zarządca 
dóbr. Dedykacja została opatrzona 
ryciną przedstawiającą herby Skar-
szewskiego i jego żony. Dodać na-
leży, że Katarzyna z Piotrowskich, 
Skarszewska ufundowała istnie-
jący do dnia dzisiejszego  kościół 
w Rzeczniowie, nad wejściem do 
którego zachował się kamienny 
kartusz herbowy z godłem Pio-
trowskiej  Ginwiłł. 

I Nadwiślańskie Święto Upraw Ogrodniczych

                Czytaj dalej str. 8.
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Dedykacja Haura dla mał-
żonków Skarszewskich świadczy 
o tym, że godnie zapisali się oni 
nie tylko wnosząc wkład do roz-
woju kultury materialnej, ale rów-

nież kultury agrarnej jako wielko-
rządcy królewscy.  Traktat Jakuba 
K. Haura cieszył się wielką popu-
larnością w XVII i XVIII wieku i 
doczekał się kilkunastu wznowień. 
Na podkreślenie zasługuje fakt, 
że w 2014 roku założono pierwszą 
winnicę na terenie gminy Solec w 
gospodarstwie Agaty i Michała 

Kawałków w Pawłowicach. 
Wykłady cieszyły się wielkim 

powodzeniem,  słuchacze wy-
pełnili „namiot wykładowy” po 
brzegi i z wielką uwagą śledzili 
prezentacje przygotowane przez 
prelegentów. Wielu zainteresowa-
nych skorzystało z porad specjali-
stów w zakresie ochrony, nawoże-
nia upraw ogrodniczych, miało też 
okazję ocenić dojrzałość zbiorczą 
przyniesionych jabłek oraz spraw-
dzić pod mikroskopem efektyw-
ność ochrony przed szpecielami i 
przędziorkami.

Plac coraz bardziej zagęsz-
czał się uczestnikami imprezy. A 
na scenę wszedł Zespół Śpiewa-
czy „Powiślacy” rozpoczynając 
część artystyczną inscenizacją pn.  
„Zwyczaj kiszenia kapusty”. Ko-
lejnym punktem był występ Tea-
trzyku PEGAZ działającego przy 
Gminnej i Powiatowej Bibliotece 
w Rzeczniowie  w spektaklu pt. 
„Awantura w kapuście”. Dyrek-
torem tej placówki jest Krystyna 
Wójtowicz. Wystąpił  również chór 

„Rzeczniowiacy” działający przy 
Parafii w Rzeczniowie, pod kie-
runkiem Radosława Rzepki. 

Gmina Rzeczniów słynie z tra-
dycyjnych wyrobów kulinarnych 

sporządzanych na bazie kapusty 
i jest odbiorcą kapusty hodowa-
nej w Pawłowicach,  stąd pomysł 
na wspólne świętowanie. Nato-
miast punktem kulminacyjnym 
imprezy była gwiazda wieczoru 
– Zespół Redlin oraz zabawa ta-
neczna „pod chmurką” do późnych 
godzin nocnych.

W trakcie święta sołectwo Pa-
włowice zorganizowało degusta-
cje regionalnych posiłków, która 
cieszyła się bardzo dużym powo-
dzeniem.Ogródek gastronomiczny 
zorganizowany został przez s.c. „ 
ROJA” oraz kiermasze. Impreza 
mogła się odbyć dzięki sponso-
rom: BASF, SCANDIC FOOD Sp. 
z o.o. , Bank Spółdzielczy Lipsko, 
P.P.H.U. PUBLIMA Lichota & 
Lichota, Lucyna i Paweł Asendy 
– AKROL Hurtownia Owoców 
Cytrusowych i Warzyw, Ośro-
dek Rehabilitacyjno-Wypoczyn-
kowy „Zacisze u Zosi”, Pizze-
ria Gumiś Wojciech Gumiński, 
„A-Tom” Firma Usługowa To-
masz Dusza, Sklep „Majka”, Ma-
riusz Gawlik, „BUD-MET”, FHU 
JARMEX Jarosław Zardzewiały, 
PPHU „SOFRUT” Urszula Sos-
nowska , PPUH „ROBSO” Robert 
Sosnowski, PPU-H „ROJA” s.c. M. 
Więcław i R. Kowaleczko, Firma 
„Zgodzio” Beata Zgoda, P.P.U.H. 
„Gregor” Grzegorz Studniarz , 
ABC Sklep Spożywczo-Przemy-
słowy Weronika Szumlak, sklep 
spożywczo – przemysłowy Ja-
dwiga Kucharska, sklep spożyw-
czo – przemysłowy Marcin Majew-
ski, Remondis  Sp. z o.o. Oddział w 
Ostrowcu Świętokrzyskim.

Impreza była udana i zyskała 
akceptację miejscowego środowi-
ska, więc należy się spodziewać, że 
za rok odbędzie się II Nadwiślań-
skie Święto Upraw Ogrodniczych.

I Nadwiślańskie Święto 
Upraw Ogrodniczych

Eugeniusz Kopciński

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie.

Poprawa stanu środowiska 
i zrównoważone gospodarowa-
nie jego zasobami przez stabilne, 
skuteczne i efektywne wspieranie 
przedsięwzięć i inicjatyw służą-
cych środowisku to cel, który na 
przestrzeni 21 lat swojej działal-
ności konsekwentnie realizuje Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie. Dzięki tym działa-
niom udało się dofinansować na 
Mazowszu ponad 19 tysięcy in-
westycji służących podniesieniu 
standardów ekologicznych prze-
znaczając na ich realizację ponad 
4 miliardy złotych. Efekty tych 
działań widać na każdym kroku 
w postaci np. nowych oczyszczalni 
ścieków i sieci kanalizacyjnych, 
stacji uzdatniania wody, kolekto-
rów słonecznych czy pomp ciepła, 
a także wielu innych przedsięwzięć 
z zakresu edukacji ekologicznej 
i ochrony przyrody. Nie byłoby 
to możliwe gdyby nie wspólna 
praca WFOŚiGW w Warszawie 
i Beneficjentów, którym nie są 
obojętne sprawy poprawy jako-
ści środowiska dla zdrowia i życia 
mieszkańców.

Głównym beneficjentem środ-
ków WFOŚiGW w Warszawie są 
samorządy, które stanowią pra-
wie 90 proc. wszystkich wnio-
skodawców. Ponadto WFOŚiGW 
w Warszawie swoją ofertę kieruje 
do związków i jednostek pod-
ległych jednostkom samorządu 

terytorialnego, osób fizycznych, 
Lasów Państwowych, parku naro-
dowego, parków krajobrazowych, 
osób prawnych, spółek wodnych i 
ich związków, organizacji, stowa-
rzyszeń, fundacji, szkół wyższych i 
instytutów badawczych, państwo-
wych lub samorządowych instytu-
cji kultury itp. 

WFOŚiGW w Warszaw ie 
wspiera inwestycje i przedsięwzię-
cia realizowane w ramach nastę-
pujących dziedzin:

ochrona wód (budowa oczysz-
czalni ścieków, sieci kanalizacji sa-
nitarnej i deszczowej, przydomo-
wych oczyszczalni ścieków);

gospodarka wodna (budowa 
stacji uzdatniania wody, systemów 
zbiorczego zaopatrzenia w wodę 
pitną, budowli hydrotechnicznych, 
urządzeń ochrony przeciwpowo-
dziowej, zbiorników retencyjnych);

ochrona powietrza, w tym 
odnawialne źródła energii (mo-
dernizacja systemów cieplnych; 
zastosowanie odnawialnych źró-
deł energii – kolektory słoneczne, 
pompy ciepła, fotowoltaika, efek-
tywność energetyczna; likwidacja 
źródeł niskiej emisji; termomoder-
nizacje budynków);

ochrona ziemi (budowa insta-
lacji służących do zagospodarowa-
nia odpadów; wdrażanie systemu 
selektywnej zbiórki odpadów; od-
zysk surowców wtórnych; rekul-
tywacja składowisk; unieszkod-
liwianie odpadów zawierających 

azbest);
edukacja ekologiczna (organi-

zacja konkursów i festynów o te-
matyce środowiskowej; wspieranie 
kampanii edukacyjno-informacyj-
nych; budowa, modernizacja oraz 
wyposażenie baz edukacyjno-tu-
rystycznych i dydaktycznych; roz-
budowa infrastruktury terenowej);

ochrona przyrody (wspoma-
ganie parku narodowego, par-
ków krajobrazowych, rezerwa-
tów przyrody, sieci Natura 2000 
i innych obszarów prawnie chro-
nionych; tworzenie planów urzą-
dzania lasów; ochrona i pielęgna-
cja pomników przyrody; ochrona 
obszarowa i gatunkowa; ochrona 
lasów i zwiększenie lesistości);

zapobieganie zagrożeniom śro-
dowiska i poważnym awariom;

monitoring środowiska;
środki Unii Europejskiej (m.in. 

w ramach I i II osi priorytetowej 
Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko).

WFOŚiGW w Warszaw ie 
dzięki swojej działalności przy-
czynia się do zrównoważonego 
rozwoju Mazowsza dla zachowa-
nia jego bezcennych i nieprzemi-
jających wartości środowiskowych 
dla przyszłych pokoleń. Pieniądze 
dobrze i rozsądnie zainwestowane 
w środowisko procentują na rzecz 
przyrody i mieszkańców naszego 
regionu.

W trosce o środowisko Mazowsza

Od lewej: Żona Wójta Zdzisława Duliasa, Wójt Zdzisław Dulias, Prezes WFOŚiGW Artur Dąbrowski

Artur Dąbrowski 
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Roman Woźniak jako doświadczony 
funkcjonariusz państwowy, a następnie   działacz   
samorządowy- były  wójt  Gminy Orońsko, 
starosta powiatu szydłowieckiego a obecnie 
wicestarosta kandydujący do Sejmu RP ceni 
aktywność Ochotniczych Straży Pożarnych, a w 
szczególności napływ do OSP młodzieży.

Wicestarosta Roman Woźniak na Dożynkach Wierzbica 2015

Kandydat do Sejmu RP Roman Woźniak jako rolnik- właściciel 30 ha 
gospodarstwa podczas dożynek w Wierzbicy w trakcie zwiedzania licznych 
stoisk szczególną uwagę zwrócił na stoisko Mazowieckiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego prezentującego nasiona.
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Teoretycznie pozytywnie dla personelu szpitala zakończyła się  nadzwyczajna sesja rady powiatu grójeckiego w dniu 16.09.
br., za co 10 radnych otrzymało od publiki gromkie brawa. Praktycznie jest to chwilowe uzyskanie środków finansowych na 
bieżące płatności , w tym pobory personelu, spłatę wymaganej raty długu, zakup spalonej lampy itp.

 Władze powiatu  zamiast 
usuwać przyczyny zadłużania się 
spółki i szukać racjonalnego roz-
wiązywania problemu to go je-
dynie pogłębiają,  bo Powiatowe 
Centrum Medyczne się zadłuża i 
podczas żadnej z dwóch ostatnich 
sesji nie usłyszałem żadnej istot-
nej informacji co jest robione by 
powstrzymać trend zadłużania 
się, a równolegle tym razem ob-
ciążono hipotekę szpitala. Każdy 
dług generuje koszty więc spółka 
idzie ku utracie nie tylko płynno-
ści finansowej, ale i upadłości. Do-
póty hipoteka szpitala była czysta 
to nie było zagrożenia, że zostanie 
zmieniony jego właściciel, ale w 
momencie gdy następuje wpisana 
hipoteka na całą nieruchomość na 
której znajduje się szpital to jego 
los staje się niepewny! Do tej pory 
wypłacalność spółki Powiatowego 
Centrum Medycznego w Grójcu 
nie była powiązana z majątkiem 
szpitala. Majątek wyceniony na 33 
milionów złotych zostanie dzięki 
uchwale radnych obciążony kwotą 
pięciu milionów złotych i realnie 
analizując spółka w obecnym 
kształcie nigdy nie będzie w sta-
nie go spłacić. Faktycznie ten dług 
będzie musiał spłacić Powiat jako 
organ założycielski spółki. Dlatego 
będzie musiał eliminować dzia-
łania w pozyskiwaniu środków 
unijnych w ramach perspektywy 
2014 -2020 z powodu braku środ-
ków finansowych na udział własny 
środków finansowych i ograniczyć 
inwestycje oraz remonty w powie-
cie. Ubocznym problemem będzie 
radykalny spadek zdolności kre-
dytowej powiatu. Mimo to radni 
przegłosowali uchwałę w sprawie 
ustanowienia hipoteki niezbędnej 
do zaciągnięcia kredytu w celu po-
zyskania środków finansowych na 
funkcjonowanie szpitala. Należy 
zauważyć, że poprzednie władze 
powiatu w ciągu dwóch kaden-
cji obniżyły zadłużenie z 20 mi-
lionów złotych do 0 m i był trend 
oddłużeniowy. 

W tym okresie przeprowa-
dzono przekształcenie szpitala w 
Spółkę i skorzystano z planu fi-
nansowego rządowego i oddłu-
żono szpital do zera gdzie pozy-
skano kilka milionów wsparcia. 
Aktualnie jest trend zadłuże-
niowy! Miesięcznie spółka za-
dłuża się o ponad 180 tysięcy zł. 
To zjawisko jest charakterystyczne 
dla opcji PiS. W Radomiu gdy PiS 
obejmował władzę zadłużenie 
miasta wynosiło 58 milionów zło-
tych, a gdy po dwóch kadencjach 
wyborcy dali „czerwoną kartkę” 
to okazało się, że zadłużenie sięga 
600 milionów złotych i do tego jest 
wiele przedsięwzięć, które nie mają 

ekonomicznego uzasadnienia tak 
jak chociażby Port – lotniska cy-
wilnego Radom-Sadków. Porów-
nanie z Radomiem nie jest przy-
padkowe, gdyż przewodniczącym 
Rady Nadzorczej Powiatowego 
Centrum Medycznego w Grójcu 
jest właśnie nie kto inny, a Andrzej 
Kosztowniak były prezydent mia-
sta Radomia pod kierownictwem, 
którego doszło do tak olbrzymiego 
zadłużenia!

Po trzech godzinach obrad 
mieszanych z przerwami Rady 
Powiatu Grójec  radni  zagłoso-
wali za uchwałą w sprawie usta-
nowienia hipoteki na mieniu gró-
jeckiego szpitala. Na sali obecnych 
było 13 radnych. Część radnych z 
ramienia klubów Powiat Sprawny 
i Przyjazny oraz Nasze Czasy nie 
wzięła udziału w głosowaniu. Za 
opowiedziało się 10 przedstawi-
cielu klubu Prawa i Sprawiedli-
wości. Przeciwko radny Stanisław 
Sitarek (NC) oraz Dariusz Piąt-
kowski (PSiP). Przewodniczący 
rady, Janusz Karbowiak wstrzymał 
się od głosu. Na salę po naradzie 
nie wrócili: Janusz Gaweł, Ma-
ciej Dobrzyński, Andrzej Zaręba, 
Krzysztof Ambroziak, Krzysztof 
Kaźmierczak, Zygmunt Merski, 
Marian Górski oraz Krzysztof 
Fiks.

Początkowo jednak nic nie 
zapowiadało takiego zakończenia 
obrad. Podczas dyskusji wiceprze-
wodniczący rady Janusz Gaweł 
zaproponował dokapitalizowanie 
spółki PCM  w formie przekaza-
nia na jego rzecz części majątku, 
który jest własnością samorządu 
powiatu oraz dodatkowo zaciąg-
nięcie zobowiązania finansowego, 
które miałoby spłacać starostwo 
powiatowe. Dopuszczał możli-
wość hipoteki, ale nie na budynku 
szpitala, a na pozostałej części ma-
jątku (działka na której mieści się 
kotłownia, garaż, zaplecze tech-
niczne, przychodnia, pomiesz-
czenie „sztucznej nerki”, park przy 
szpitalu oraz część gdzie znajduje 
się apteka). Złożył również propo-
zycję wycofania udziałów ze spółki 
PKS oraz przekazania pieniędzy 
na poczet PCM.

- Szpital istniał, istnieje i bę-
dzie istniał – apelował Janusz 
Gaweł. – Ofertę firmy Dekada 
przyjąłem z dużym zadowoleniem 
i zainteresowaniem. Spółka mia-
łaby swoje pieniądze, a zadłużenie 
spłacałby powiat jako organ zarzą-
dzający. PCM wtedy zacznie ist-
nieć i być partnerem do rozmów. 
Teraz jest bankrutem.

Propozycję Janusza Gawła po-
parli radni z ramienia klubu Po-
wiat Sprawny i Przyjazny oraz 
Nasze Czasy. Początkowo padła 

propozycja, aby zakończyć ob-
rady i ponownie zwołać je w po-
niedziałek ( 21.09 ). W tym czasie 
rzeczoznawca miał wycenić mienie 
szpitala z wyłączeniem głównego 
budynku.

Napiętą atmosferę wśród per-
sonelu szpitala potęgował rów-
nież fakt, że od piątku nie działa 
tomograf w PCM. Popsuła się 
lampa, która wykonała już 650 ty-
sięcy prześwietleń. Jej koszt to ok. 
300 000 złotych. Brak urządzenia 
jakim jest tomograf dezorganizuje 
pracę Oddziału Neurologicznego, 
z  którego miesięcznie korzysta 
120 pacjentów.

- My stąd nie wyjdziemy jeśli 
nie zostaną podjęte jakieś decyzje 
– apelowała Irena Gwardys, prze-
wodnicząca OZZiP w Grójcu. W 
tej sytuacji zadałem kilka  pytań 
Krzysztofowi Ambroziakoowi dla-
czego wyszli i o dalsze losy PCM 
w Grójcu.

Dlaczego wyszliśmy? 
W proteście przeciwko działa-

niom starosty i zarządu a w szcze-
gulności na bezczynność starosty.

Obecnie sprawa szpitala w 
Grójcu jest najważniejszym tema-
tem w całym powiecie , uważamy 
że starosta powinien tą sprawę po-
ważnie traktować powinien roz-
mawiać z wszystkimi radnymi 
oraz szukać wielu różnych możli-
wości rozwiązania problemu a nie 
oparł się na najłatwiejszej  zasta-
wienie szpitala hipoteką.

My jako Klub Radnych nie mo-
gliśmy się zgodzić na zastawienie 
hipoteką budynku i gruntów szpi-
tala  bo jest to zmierzanie do li-
kwidacji PCM.

My jako radni uważamy ze sta-
rosta wykazał się bardzo małym 
zaangażowaniem w sprawę szpi-
tala ( mała ilość spotkań z rad-
nymi i przedstawienie problemu. 
Mała ilość spotkań z bankami w 
celu rozeznania uzyskania wspar-
cia dla szpitala, nie traktowanie 
poważnie głosu radnych z klubu 
Powiat Sprawny i Przyjazny, obar-
czanie winą poprzedni zarząd po-
wiatu i radnych i brak radykalnych 
działań w celu ograniczenia nara-
stającego zadłużenia)

Po czterokrotnym omawia-
niu na sesjach tej samej uchwały 
i braku zrozumienia naszych pro-
pozycji i podjęcia rozmów przez 
radnych PiS doszliśmy do wniosku  
i w większości opuściliśmy salę 
niech radni z PiS-u sami wezmą 
odpowiedzialność za zastawienie 
szpitala hipoteką i dalsze problemy 
z tym związane wyrażając stanow-
cze sprzeciw.

Czy Zarząd Powiatu przed-
stawił Radzie Powiatu przyczyny 

zadłużania się PCM?
Mamy informacje ze w roku 2015 
każdego miesiąca szpital zadłuża 
się od 180 tysięcy do ok 300 tysięcy  
zł. Przyczyny - brak pieniędzy na 
leczenie z NFZ czyli więcej wydają 
niż uzyskują z NFZ  
Jakie zaszły zmiany organizacyjne 
i personalne w PCM?
W tym roku zmieniano cztero-
krotne prezesów. Był prezesem 
Dr Marek Lejk.Potem jeden dzień 
Pan Sławomir Jagiełła Pani Joan-
naKrzyżanowska- Janas, Pan Dr 
Zbigniew Binio. 
I obecnie Pan Zbigniew Kończak 
Do tego zatrudniono Panią Dyrek-
tor do spraw finansowych
C z y  m e r y t o r y c z n i e  b y ł y 
uzasadnione?
Nam nie przedstawiono 
Czy wszyscy radni maja prawid-
łowy przegląd informacyjny o sy-
tuacji w PCM?
Niestety nie, informacje nie docie-
rają do nas, a wręcz są blokowane 
przez starostę
Jakie propoz ycje mają radni 
opozycji?
Jak na sesji zostało przedstawione 
przez Janusza Gawła 
Nie wyrażamy zgody na hipotekę 
pod budynek i grunty szpitala 
Można wpisać w hipotece inne 
działki inne mienie niż szpital.
A może bank udzieli kredytu lub 
emisji obligacji w innej formie 
zabezpieczenia
Czy jest szansa na rozszerzenie 
koalicji w radzie powiatu?
W tej sytuacji jaka jest w radzie 
powiatu ja sądzę ze jest to bardzo 
mało prawdopodobne oby doszło 
do porozumienia w całej radzie.

My jako radni klubu Powiat 
Sprawny i Przyjazny oraz Nasze 
Czasy przedstawiliśmy propozycję 
i apelowaliśmy o utworzenie no-
wego  zarządu i prezydium rady z 
pośród wszystkich 21 radnych nie 
biorąc pod uwagę przynależności 
politycznej. Jednak nie spotkało 
się to z aprobatą radnych PiS 

Jakie działania podejmuje Za-
rząd Powiatu, aby, „uzdrowić” sy-
tuację w PCM?

Jak na razie zmienili prezesa 
zagłosowali nad emisją obligacji 
dla PCM w wysokości 10mln zł 
pode zastaw budynków i gruntów  
szpitala.

Jak układa się współpraca z 
NFZ?

To pytanie raczej do zarządu 
PCM. 

Tytułem uzupełnienia radny 
Maciej Dobrzyński informuje: 
„Przedstawiony program restruk-
turyzacyjny, określił główne przy-
czyny nie bilansowania się PCM. 
Wśród najważniejszych działań 
restrukturyzacyjnych wymienił, 

zmianę zasad zatrudnienia pielęg-
niarek – oszczędność ok 200 tys. w 
2016 roku  ( z umów o pracę – na 
zatrudnienie kontraktowe), reduk-
cję zatrudnienia o 10 % . Miało to 
być zrobione poprzez powołanie 
spółki zależnej w której zostałyby 
zatrudniony średni personel biały 
( w wyniku protestów z naszej 
strony – wszyscy uznali to dzia-
łanie za nierealne do przeprowa-
dzenia) . Zmiana systemu wyna-
gradzania personelu medycznego 
(kontrakty) oraz redukcja zatrud-
nienia i dyżurów (oszczędność wg 
programu to 1,2 do 1,9 ml zł – w 
2016 roku). Suma tych dwóch dzia-
łań stanowi 70- 75 % oszczędno-
ści zaproponowanych w progra-
mie naprawczym ( suma od 1,6 
mln- 2,7 mln). W wyniku naszych 
działań, wszyscy uznali  ( prezes, 
starosta i rada nadzorcza), że te 
działania są nierealne do wpro-
wadzenia co faktycznie oznacza, 
że ten program nie jest już progra-
mem ponieważ nie jest realny do 
wprowadzenia a wszystkie oblicze-
nia w tym programie biorą w łeb. 
Faktycznie zatem decyzja została 
podjęta bezpodstawnie i bez wia-
rygodnego, realnego programu.  
Dofinansowanie nic nie da  i ist-
nieje bardzo duże prawdopodo-
bieństwo powrotu do problemu w 
krótkim  czasie ( bardzo prawdo-
podobny jest termin marca przy-
szłego roku, kiedy to spółka będzie 
musiała przedstawić bilans za 2015 
rok). Zaciągnięcie zobowiązania 
(poprzez emisję obligacji) nie wiele 
pomoże bez doprowadzenia się do 
bilansowania działalności spółki

 ( w tej chwili spółka gene-
ruje stratę na poziomie 200-250 
tys. miesięcznie).Z tych pieniędzy 
uregulują zobowiązania wyma-
galne i spłacą niekorzystny kre-
dyt z Magellana. 

PCM ma nadzień dzisiej-
szy około 16 mln zobowiązań w 
związku z tym 10 mln niewiele 
rozwiązuje. Cała ta zadyma z tym 
związana oczywiście nikomu nie 
służą a decyzja podjęta w takiej 
atmosferze  była kierowana  emo-
cjami a nie zdrowym rozsądkiem. 
I niewątpliwie część radnych kie-
rowała się emocjami a nie wiedzą i 
solidną analizą. Brak programu to 
też w dużej mierze brak możliwo-
ści bieżącej kontroli – bo niby co 
mielibyśmy kontrolować nie mając 
wzorca i odniesienia do założeń. 
Program pisała firma zewnętrzna 
( Budoserwis ZUH Sp z o.o.) bez 
konsultacji z personelem szpitala i 
związkami zawodowymi. 

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu zmierza ku upadłości
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SKŁADNIKI na 4 porcje 
1 płat ciasta francuskiego, około 
320g 
4 łyżki cukru 
1 łyżka octu z czerwonego wina 
1 łyżka czerwonego wina 
3 łyżki świeżego tymianku, po-
siekanego 
Świeżo zmielony czarny pieprz 

8 fig, przeciętych na 
pół 
50g sera manchego 
60g liści rukoli 
1 jajko, rozbite

PRZYGOTOWA-
NIE

Rozgrzej piekarnik 
do 190 st C / piekarnik 
gazowy 5. Rozwałkuj 
ciasto i wytnij cztery 
okrągłe placki o śred-
nicy około 12cm. Na-

kłuj ciasto widelcem w kilku 
miejscach i schłódź w lodówce 
przez 10-15 minut.

W rondelku podgrzej cukier 
z łyżką wody, ciągle mieszając. 
Po około 1 minucie, dodaj ocet i 
wino. Mieszaj ciągle drewnianą 
łyżką, tak aby sos nie przywarł 
do dna, gotując przez kolejną 

minutę. Pod koniec dodaj po-
szatkowany tymianek. Dopraw 
świeżo zmielonym czarnym 
pieprzem.

Ułóż wykrojone ciasto fran-
cuckie na blaszce do pieczenia, 
pokrytej pergaminem. Ułóż kilka 
liści rukoli na każdym krążku 
ciasta, dodaj kilka cienkich pla-
sterków sera manchego. Ułóż 4 
połówki fig na każdym cieście. 
Polej sosem z cukru, wina i ty-
mianku. Posmaruj brzegi ciasta 
roztrzepanym jajkiem.

Piecz przez około 20 minut, 
aż ciasto jest złociste i wyroś-
nięte. Wyjmij z piekarnika i 
odstaw na kilka minut przed 
podaniem. Możesz posypać do-
datkowym serem manchego. Po-
dawaj na ciepło lub zimno.

Ciasto francuskie z figami, serem manchego i rukolą

Składniki:
6 kwaśnych 

jabłek
szklankę 

białego wy-
trawnego wina

dwie 
szczypty nitek 
szafranu

pół 
szklanki płyn-
nego miodu

pół 
szklanki kwaś-
nej śmietany

¼ szklanki 
mielonych 
migdałów

aromat migdałowy

Przygotowanie:
1. Mo cz yć  najpier w sz a-

fran w białym winie (30 minut). 
2.Obrać owoce, pokroić na ka-
wałki i ugotować na patelni razem 
z winem szafranowym i miodem. 
3 . D u s i ć  j a b ł k a  t a k  d ł u go , 
a ż  z m i ę k n ą ,  a l e  u w a -
żać, by się nie rozgotowały. 
4.Do miseczek wlać owocowo-
-alkoholowy mix. Niech ostyg-
nie, a w tym czasie ubić śmietanę, 
doprawić ją migdałami oraz aro-
matem (wystarczy kilka kropel). 
5 .Ud e k o r ow a ć  j a b ł k a  b i t ą 
śmietaną.

Deser z jabłek

Chłopak chce się wykręcić od 
wojska, więc idąc na komisję 
lekarską wsadził sobie między 
pośladki 100 zł. 
Lekarz go zbadał i mówi: 
- Kategoria A, zdolny do służby 
wojskowej. 
- Panie doktorze, ale ja mam he-
moroidy. Proszę spojrzeć - i wy-
pina tyłek w stronę lekarza. 
- Widziałem, widziałem, ale za 
mało ich jest. 

Koleżanka do koleżanki: 
- Małżeństwo to ciekawa 
rzecz. Hajtają się kiciusie z mi-
siami, a rozwodzą się krowy z 
baranami…

 Żona do męża: 
- Zobacz, ja muszę prać, praso-
wać, sprzątać, nigdzie nie mogę 

wyjść, czuję się jak Kopciuszek. 
Mąż na to: 
- A nie mówiłem, że ze mną bę-
dzie ci jak w bajce?

Pokojówka prosi chlebodawczy-
nię o pożyczkę. Na pytanie o 
powód, przytacza argumenty:
- Po pierwsze prasuję lepiej od 
Pani.
- A kto powiedział, że prasujesz 
lepiej ode mnie?
- Pani mąż.
- Aha...
- Po drugie, gotuję lepiej od 
Pani.
- A kto powiedział, że gotujesz 
lepiej ode mnie?!
- Pani mąż!
- Naprawdę...
- A trzeci powód jest taki, że je-
stem w łóżku lepsza od Pani!

- Czy mój mąż tak powiedział?!!!
- Nie, proszę Pani, to opinia 
ogrodnika.

Profesor do początkującego 
lekarza:
- Przeciez pana pierwszy pa-
cjent wyzdrowiał, nie rozu-
miem więc, dlaczego jest pan 
zdenerwowany?
- Bo nie mam pojęcia, panie 
profesorze, co mu pomogło....

Nauczyciel napisał na tablicy 
wzór chemiczny i otworzył 
dziennik:
- Małgosiu, co to za wzór?
- To jest... No, mam to na końcu 
języka...
- Dziecko, wypluj to szybko! 
- mówi nauczyciel. - To kwas 
siarkowy...

HUMOR
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Życie
HOROSKOP

BARAN
Urok osobisty sprawi, że poznawanie nowych osób bę-
dzie przychodziło z łatwością. Nie chodzi tylko o nowe 
miłości, ale także przyjaciół, którym będzie można po-
wierzyć najskrytsze sekrety. Nie oceniaj zbyt surowo 
kandydatów na nowego partnera. Staniesz się ostroż-
niejsza w kontaktach męsko-damskich. Merkury i Mars 
sprzyjają sprawom rodzinnym. Poświęć więcej czasu 
bliskim.
BYK
W miłości będziesz wybredna. Z łatwością będziesz skre-
ślać kandydatów do twojego serca. Bądź jednak ostroż-
na, by nie skreślić kogoś wartego twojej uwagi. Byki w 
związkach zrobią wszystko, by poczuć się docenione, 
zauważone i kochane. Nie zaniedbuj spraw rodzinnych. 
Być może twoja pomoc okaże się niezbędna, warto mieć 
więc rękę na pulsie. 
BLIŹNIĘTA
Wszystko wskazuje na to, ze to będzie udany miesiąc! 
Twoje sprawy miłosne będą zmierzać w dobrym kierun-
ku. Nie musisz się martwić brakiem zainteresowania ze 
strony mężczyzn. Bliźnięta w związku powinny skupić 
się przede wszystkim na swojej drugiej połówce. Zajmuj-
cie się sobą, nie martwcie się krewnymi. 
RAK
Raki obdarzone dużą siłą przebicia i wewnętrznym uro-
kiem, który przyciągnie nie jedno samotne serce. Dzię-
ki Słońcu i Wenus będziesz miała niespotykane dotąd 
powodzenie w miłości. Raki w związku powinny za-
troszczyć się o swojego partnera. Co powiesz na niespo-
dziewany wyjazd za miasto? Ostatnio nie było okazji do 
spędzenia kilku dni tylko we dwoje, to się zmieni. 
LEW
W sprawach miłosnych zaufaj intuicji. Bądź ostrożna, bo 
dobra passa może być przeplatana nieporozumieniami 
i przykrymi niespodziankami, ale bez obaw! Merkury 
sprzyja sprawom miłosnym. Nie obiecuj swoim bliskim 
zbyt wiele, bo być może nie będziesz w stanie wywiązać 
się ze swoich obietnic.
PANNA
Nie zabraknie towarzyskich spotkań. Wenus sprzyja 
nawiązywaniu bardzo interesujących znajomości. Jeśli 
jesteś w związku koniecznie zaplanuj odpoczynek we 
dwójkę, bez zmartwień i zawodowych obowiązków bar-
dzo dobrze wam zrobi. Nie daj się wciągnąć w rodzinne 
kłótnie.
WAGA
Nie poszukujesz przygód miłosnych. Bardziej od sza-
lonego romansu zależy ci na poczuciu bezpieczeństwa. 
Samotne Wagi nie będą „łatwym kąskiem”. Nieufność, 
lęk i wycofanie w kontaktach z nieznajomymi może być 
przeszkodą w spotkaniu nowej miłości. Wagi w związ-
kach są bardzo rodzinne, opiekuńcze, nastawione na 
miłość i bliskość.
SKORPION
Zapowiada się dobry miesiąc w miłości, choć nie bę-
dziesz należała do zbyt zadowolonych. Żaden kandydat 
na partnera nie będzie dla ciebie wystarczająco przystoj-
ny, inteligentny, dowcipny. Partnerzy Skorpionów także 
nie sprostają zbyt wysokim wymogom. Uważaj ze swo-
imi surowymi ocenami! W większości przypadków nie 
mają żadnego uzasadnienia!
STRZELEC
W miłości Strzelce będą unikały ryzykownych decyzji. 
Twoje przyjazne nastawienie do świata będzie urocze, ale 
wobec nieznajomych zachowasz duży dystans. Strzelcom 
w związkach zagraża zazdrość. Postaraj się nad nią zapa-
nować. Uważaj na alkohol. Może prowadzić do zbędnej 
rozwiązłości.
KOZIOROŻEC
Przyjaźń, czy kochanie – oto główny dylemat przed któ-
rym stanie Koziorożec. Zastanów się na czym bardziej 
ci zależy. Jedno jest pewne, spotkasz fascynujące osoby, 
którym trudno będzie się oprzeć! Koziorożce-partnerzy 
będą bardzo wyrozumiali, pomocni. Czeka was roman-
tyczny miesiąc pełen pięknych przygód.
WODNIK
Wakacje sprzyjają miłości! Samotne Wodniki nie będą 
narzekać na brak powodzenia. Dla Wodników w związ-
ku to dobry czas na poważne rozmowy dotyczące waszej 
wspólnej przyszłości. Spędzajcie razem jak najwięcej cza-
su i uważajcie na zazdrość czyhającą tuż za rogiem.
RYBY
Twój optymizm i energia przyciągną do ciebie wiele 
osób. Będziesz w centrum zainteresowania płci prze-
ciwnej. Uważaj, by nie obiecać swoim adoratorom zbyt 
wiele. Rybom w związkach grozi zbytnia drobiazgowość, 
czepianie się o mało istotne rzeczy. Jeśli to przezwycię-
żysz, miesiąc będzie udany.



To znane powiedzenie znalazło potwierdzenie w Mniszku Gmina Wolanów
Wójt Gminy Wolanów Ad a m  G i b a ł a  w r a z  z wspó łorga n i z ator a m i zaprasza 27 września , 

godz.14 na oficjalne ot-
warcie dwóch boisk - 
do piłki nożnej i wielo-
funkcyjnego. Ich koszt to 
700 tys.; 180 tys. gmina 
otrzymała od ministra 
sportu, reszta to wkład 
gospodarzy. 

Inaugurację boisk 
w Mniszku zapocząt-
kuje festyn sportowy. 
W programie znajdą 
się różnorodne gry i za-
bawy sportowe, które 
zarówno dla dzieci, jak 
i dorosłych, będą oka-
zją do sprawdzenia swo-
ich fizycznych umiejęt-
ności. Bogaty program 
artystyczny zadowoli na 
pewno najbardziej wy-
brednych uczestników 
festynu. Organizatorzy 
serdecznie zapraszają.

„Sport to zdrowie”

Tak też dokument za 17 tysięcy złotych 
stanowi tylko podkładka dla niezbyt skru-
pulatnego Banku – który nie będzie egze-
kwował jego realizacji. Naszym zdaniem 
– po diagnozie trudnej sytuacji w szpitalu 
– w styczniu tego roku – natychmiast po-
winien być wykonany szczegółowy audyt 
w szpitalu. Powinien zostać zdefiniowany 
problem w poszczególnych obszarach funk-
cjonowania szpitala. W pełnym porozu-
mieniu ze związkami zawodowymi, per-
sonelem i właścicielem spółki powinny 
zostać określne działania konieczne celem 
zbilansowania działalności szpitala i wów-
czas dopiero możliwe byłoby dofinansowa-
nie z uwzględnieniem możliwości inwesty-
cyjnych koniecznych do przystosowania 
jednostki do przepisów które mają wejść 
w 2016 roku. 

Takie działania zostały zaproponowane 
przez byłego wicestarostę (między innymi 
dlatego właśnie zrezygnował ze stanowi-
ska) – niestety nie zaakceptowane przez 
pozostałych członków Zarządu Powiatu. 

Wtedy była jeszcze szansa uratowania szpi-
tala . Teraz już raczej nie jest to możliwe. 
Decyzją którą dziś podjęli radni z klubu PiS 
prowadzi w efekcie do konieczności utraty 
kontroli nad tym szpitalem i koniecznoś-
cią  oddania go operatorowi zewnętrznemu.

Nie przewiduję aktywności Zarządu 
Powiatu w restrukturyzacji PCM – w mojej 
ocenie odepchnęli od siebie problem na 
jakiś czas i wierzą że Prezes Kończak zrobi 
za nich robotę. 

Możliwość rozszerzenia koalicji oczy-
wiście jest,  natomiast warunkiem koniecz-
nym jest dymisja tego Zarządu i odsunięcie 
od władzy Starosty Ścisłowskiego. Utwo-
rzenie szerokiego porozumienia na zasa-
dach partnerstwa i  szczegółowego pro-
gramu działania. 

Jeśli chodzi o NFZ wszystko idzie zgod-
nie z kontraktem oprócz oczywiście nad-
wykonań – jak u wszystkich.

Powiatowe Centrum Medyczne w 
Grójcu zmierza ku upadłości

Eugeniusz Kopciński

Marta Ewelina Michalska- Wilk cieszy się 
poparciem Pani Premier RP Ewy Kopacz
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