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Kan dy du ję, bo je stem za zwięk sze niem struk -
tur de mo kra tycz nych w Pol sce. Je stem za przy wró -
ce niem me diom cha rak te ru pu blicz ne go. Ja ko
Bez par tyj ni i Sa mo rzą dow cy – bez for mal nych
struk tur, bez pie nię dzy, w cią gu pa ru dni by li śmy
w sta nie ze brać pra wie ćwierć mi lio na pod pi sów.
Co z te go wy ni kło? Nie ste ty nic. Ćwierć mi lio na
Po la ków nie ma pra wa do gło su. Nie ma ją moż li wo -
ści, że by za ist nieć w me diach pu blicz nych, po dob -
nie jak in ne nie za leż ne śro do wi ska.

Star tu ję, po nie waż chcę grun tow nej re for my
sys te mu oświa to we go. Je stem za stwo rze niem  Par -
la men tu Oświa to we go, w któ rym po nad po dzia ła -
mi par tyj ny mi stwo rzy my pięk ną, no wą pol ską ja -
kość w szkol nic twie. W cią gu pięt na stu lat pol ska
szko ła mo że stać się jed ną z naj lep szych w świe cie,
gwa ran tu jąc wszyst kim uczniom opty mal ny roz -
wój i edu ka cję. Aby to osią gnąć, ko niecz ne jest wy -
pra co wa nie wspól nej i trwa łej wi zji, kon so li du ją cej
naj lep sze do świad cze nia oświa ty z kra ju i za gra ni -

cy. Po trze ba wy pra co wa nia wi zji, któ ra weź mie
pod uwa gę tren dy spo łecz ne, kul tu ro we, eko no -
micz ne i tech no lo gicz ne; a tak że bę dzie opar ta
na sza cun ku dla każ dej gru py czy jed nost ki. Re zul -
ta tem ta kie go po dej ścia win na być da le ko idą ca au -
to no mia szkół i ich rów ność w fi nan so wa niu przez
pań stwo.

Kan dy du ję rów nież dla te go, że je stem za kon -
kret ną sys te mo wą zmia ną w służ bie zdro wia.  Lu -
dzie po trze bu ją służ by zdro wia, w któ rej pie niądz

idzie za pa cjen tem. Służ by zdro wia, w któ rej ra cjo -
na li zu je się wy dat ko wa nie pie nię dzy. 

„Po pierw sze Go spo dar ka Głup cze” – to ha sło
po win no za wi snąć w każ dym ga bi ne cie mi ni ste rial -
nym. Bez sil nej go spo dar ki nie bę dzie nas stać na pro -
gra my so cjal ne. We dług źró deł rzą do wych, w na szej
oj czyź nie jest po nad dwa mi lio ny przed się bior ców,
któ rzy za trud nia ją 75% osób czyn nych za wo do wo
i wpła ca ją 2/3 bu dże tu pań stwa. Z te go wy ni ka, że
wszel kie dzia ła nia mu szą iść w kie run ku uła twie nia
funk cjo no wa nia ma łym przed się bior stwom. Pro ste
pra wo, mniej biu ro kra cji, pro ste po dat ki.

Przy po mnę tak że ha sło z wcze śniej sze go pro -
jek tu, w któ rym bra łem udział, ja ko Bez par tyj ny
To Pol ska Fa ir Play z prof. Ro ber tem Gwiaz dow -
skim. Dok try ną ma być Pol ska, czy li Rząd RP dzia -
łał Fa ir w sto sun ku do oby wa te li.

Pa weł Kło bu kow ski Li der li sty nr 8 KWW Ko -
ali cja Bez par tyj nych i Sa mo rzą dow ców. Przed się -
bior ca i Spo łecz nik.

PS Je śli moż na coś zmie nić to trze ba pró bo -
wać.

Sza now ni Czy tel ni cy i Wy bor cy
Wi tam Was w ostat nim przed wy bor czym wy da niu ga ze ty e -wy szo grod. pl. Wi tam, ja ko kan dy dat do Sej mu RP i ja ko Wasz re -
dak tor ga ze ty lo kal nej. Za wsze przy wy bo rach pa da py ta nie: „cze mu star tu jesz w tych wy bo rach?” – Po sta no wi łem więc od -
po wie dzieć. Star tu ję, po nie waż pra gnę kon ty nu ować swo je dzia ła nia na rzecz na szych miej sco wych spo łecz no ści. Wi dzę, że

pro ble my, któ re znam z na szych gmin, są po dob ne w ca łym okrę gu. Mo wa tu np. o złym sta nie dróg. Z tym sa mo rząd nie po -
ra dzi so bie sam, bez wspar cia rzą do we go. Wspar cie to po win no mieć cha rak ter sys te mo wy, ab so lut nie nie par tyj ny.
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Wi tam z paź dzier ni ko wym wy -
da niem ga ze ty e -wy szo grod. pl

Prze pra szam za dłu gą prze rwę
w wy da niu ko lej ne go nu me ru ga ze ty.
Nie ste ty ale ga ze tę ro bię sam oso bi -
ście. Po chło nę ły mnie obo wiąz ki
zwią za ne z by ciem ko or dy na to rem
okrę gu wy bor cze go nr 16 z Bez par tyj -
nych i Sa mo rzą dow ców, oraz obo -
wiąz ki kan dy da ta na po sła do Sej mu
RP. To jest na praw dę ma sa pra cy. Bio -
rąc udział w two rze niu ru chu oby wa -
tel skie go, wszyst ko trze ba by ło zro bić
sa me mu. Sa tys fak cja, że uda ło się to
do piąć jest nie sa mo wi ta. Bez biur, bez
struk tur par tyj nych, bez pie nię dzy
z do ta cji. ze bra li śmy w na szym okrę -
gu 7300 pod pi sów do Sej mu i 2700
do Se na tu. Dzię ku je Wam bar dzo.
Wszyst ko to w nie sprzy ja ją cych oko -
licz no ściach dla śro do wisk nie za leż -
nych. 

A pro pos wy bo rów. Ze wszyst -
kich stron sły chać, idź na wy bo ry, za -
gło suj. Ale ja koś nie sły chać: po myśl,
za sta nów się. Sza now ny czy tel ni ku.
Każ dy głos się li czy. Twój też. Pro szę
za gło suj roz trop nie.

Po zdra wiam
PA WEŁ KŁO BU KOW SKI
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Niedziela 15. września miała w parafii w
Rębowie niecodzienny charakter. Wszystko za
sprawą przybycia trzech studentek Wydziału
Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie, których jednym z
wykładowców jest proboszcz rębowskiej parafii,
ks. dr hab. Rafał Bednarczyk. Ich obecność
najbardziej zaznaczyła się na Eucharystii o
godz. 11.00, podczas której włączyły się w
oprawę muzyczną liturgii. Swoje talenty i pasje
w pełni ujawniły przedstawiając po Ewangelii
pantomimę, nawiązującą do tekstów Liturgii
słowa (mówiących o radości Boga z nawracania
się człowieka). Obraz, dźwięk i gra dziewcząt
ukazały dramat upadającego człowieka,
stworzonego przez Boga z miłości i do miłości.

Piękno jego relacji z Bogiem Ojcem oraz
stworzonym światem zostało niszczone przez
Zło, podszywające się pod zdradliwe
przyjemności – zafascynowanie modą,
pieniędzmi, używkami, co ostatecznie
doprowadziło go do pustki i zagubienia, aż po
utratę sensu życia. Bóg jednak walczy o serce
człowieka – to „stawka jest większa niż
doczesność”. 
Jak później opowiadały studentki, ten prosty
obraz bardzo często się powtarza w życiu wielu
młodych ludzi. Pantomima kończy się happy
endem, ponieważ Bóg ostatecznie pomaga
człowiekowi wyrwać się z więzów zła.
Wystarczy, jeśli człowiek wyciągnie dłoń w
kierunku Ojca, a On będzie walczyć w naszym
imieniu, aby przywrócić nam wolność i
niewinność dziecka Bożego. Czy w życiu
również mamy często do czynienia z tak
szczęśliwym  zakończeniem? Miejmy nadzieję,
dopowiadał ks. Proboszcz, że ukazane językiem
pantomimy główne przesłanie Ewangelii
przemówi do ludzi młodych, dzięki czemu
zrozumieją, że nie warto rezygnować z relacji z
Bogiem, bo wtedy człowiek niszczy swoją
doczesność, a co gorsza - traci wieczność. 
Po południu Maria, Marta i Paulina spotkały się
z kandydatami do sakramentu bierzmowania
oraz ich rodzicami. Była to okazja do udziału w
ciekawych grach dydaktycznych, wspólnej
zabawy, śpiewy i miłego spędzania czasu na
terenie znajdującego się przy plebanii ogrodu.
Niektórzy parafianie żałowali, dodawał z
uśmiechem ks. Rafał Bednarczyk, że nie
przyszli tego dnia na Mszę św. o godz. 11.00,
„bo było ładnie”. Takie wydarzenia budują nowe
doświadczenia wiary, przynoszą posmak
radości i młodości, pozwalają też zobaczyć, że
wiarę można przeżywać także w taki sposób,
jak pokazały to nasze studentki – podkreślał
ks. Proboszcz. Miejmy nadzieję, że jeszcze uda
się nam je zaprosić do naszej wspólnoty. 

WIESŁAWA SZYMERSKA

Eucharystia z pantomimą 
„Stawka większa niż doczesność”
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Ko ściół w Rę bo wie to je den z naj star szych, drew nia nych ko -
ścio łów w tej czę ści Ma zow sza. Je go po cząt ki się ga ją schył -
ku XVI i po cząt ku XVII w. Prze trwał on w swej pier wot nej for -
mie przez prze szło czte ry sta lat i jest nie tyl ko miej scem
kul tu dla miesz kań ców pa ra fii Rę bo wo, ale też cie ka wost ką
ar chi tek to nicz ną, przy cią ga ją cą każ de go ro ku licz ne gro no
tu ry stów i wę drow ców. To tak że o uni kal nej war to ści pa -
miąt ka po za ko nie Bo żo grob ców, bu dow ni czych tej świą ty ni
i jej stró żów aż do 1819 r. Na prze strze ni lat prze cho dził on
wie le re mon tów. Ak tu al nie przy szedł czas na na pra wę po -
kry cia da chu, któ re po prze szło 40. la tach do ma ga się wy -
mia ny. Mniej wię cej ty le lat te mu był on po kry ty bla chą cyn -
ko wą, po wle ka ną po wierz chu mie dzią. 

O ko niecz no ści pod ję cia re mon tu za czę ły mó wić po ja wia ją ce się
za cie ki w kil ku punk tach ko ścio ła. Prze do sta ją ca się do środ ka wo da
to dla drew nia nej kon struk cji śmier tel ne za gro że nie. Przy spie sza ona
na sią ka nie drze wa, je go gni cie i roz pad. Ta kich sy gna łów nie moż na
by ło ba ga te li zo wać, stąd de cy zja o pod ję ciu re mon tu sta ła się ko niecz -
ną w ob li czu za gro że nia sa me go bu dyn ku. Po do ko na niu od po wied -
nich eks per tyz i kon sul ta cji z kon ser wa to rem za byt ków w Płoc ku zo -
stał przy go to wa ny plan pra cy re mon to wych za kła da ją cy wy mia nę
bla chy na gont mo drze wio wy, co ozna cza ło po wrót do pier wot ne go
sta nu te go ko ścio ła. Pierw szy, re ali zo wa ny obec nie etap prac zwią za -
ny z wy mia ną po kry cia da chu, wzmoc nie nia kon struk cji oraz za bez -
pie cze nia od gro mo we go, za kła dał kosz ty na po zio mie 290 tys. zł. Po -
cząt ko wo do fi nan so wa nie uzy ska ne z Urzę du Mar szał kow skie go

prze wi dy wa ło kwo tę 70 tys. zł, jed nak ta kie środ ki nie po zwo li ły by
na wy ko na nie prze wi dy wa nych prac. Do pie ro dzię ki po now ne mu
roz pa trze niu te go wnio sku przez Za rząd Sa mo rzą du Wo je wódz twa
Ma zo wiec kie go zo sta ła przy zna na pier wot nie wnio sko wa na kwo -
ta 200 tys., któ ra po zwo li ła na my śle nie o roz po czę ciu re mon tu.
Od po ło wy sierp nia po myśl ne wy pad ki za czę ły dziać się nie zwy kle
szyb ko, a wy raź nie czu ło się po moc Opatrz no ści, po nie waż gdy by
prze wi dy wa ni wy ko naw cy prac na da chu nie mie li wol ne go ter mi nu,
a przy tym go to we go do wy ko rzy sta nia gon tu, nic by z te go nie wy -
szło. 

Od 9 wrze śnia pra ce przy ko ście le ru szy ły. W szyb kim tem pie
po wsta ło rusz to wa nie od pół noc nej stro ny ko ścio ła, a na stęp nie bla -
cha w tej czę ści świą ty ni zo sta ła ze rwa na. W cią gu kil ku dni za czę ła
po ja wiać się na ko ście le no wa, świe ża war stwa po kry cia da cho we go
w po sta ci ciem no brą zo we go gon tu. Z każ dym dniem po sze rzał się
i stop nio wo roz ra stał gon to wy pas obej mu jąc ko lej ne po ła cie da chu
po su wa jąc się od stro ny głów ne go wej ścia w kie run ku pre zbi te rium.
Czte rech zna ko mi tych fa chow ców z oko lic No we go Tar gu, któ rym
sze fu je Edward Cho wa niec, bar dzo spraw nie i so lid nie wy ko nu je
swo ją pra cę. Jak sa mi za po wia da ją, ca łość prac łącz nie z wy koń cze -
niem róż nych ele men tów po win na po trwać do mak sy mal nie po ło wy
paź dzier ni ka. Wów czas po win ni śmy zo ba czyć efekt koń co wy. 

Re mont da chu to bar dzo po waż ne za da nie, któ re go re ali za cja jed no -
czy ian ga żu je bar dzo wie lu lu dzi wpa ra fii. Zpew no ścią wi dok no we go da -
chu ko ścio ła bu dzi w ser cach pa ra fian ra dość i du mę, po nie waż nie tyl ko
zo sta nie wten spo sób za bez pie czo na naj star sza wna szej gmi nie świą ty nia,
ale też zy ska no wy, ele ganc ki wy gląd. Ra dość i chęć po mo cy w po dej mo -
wa nych pra cach wy ra ża ją oni uczest ni cząc w ukła da niu zdej mo wa nej bla -
chy, w po rząd ko wa niu te re nu przy ko ście le, a tak że or ga ni zo wa niu po sił -
ków dla wy ko naw ców ro bót. Prze ka zu ją tak że dat ki narzecz re mon tu, nie -
rzad ko su my się ga ją ce na wet 500 zł., po nie waż na bar ki pa ra fii spa da cię -
żar wnie sie nia wkła du wła sne go w kwo cie oko ło 90 tys. zł. Jest to bar dzo
du ża su ma jak na tak nie wiel ką pa ra fię, jed nak trze ba się zmie rzyć i z tym
wy zwa niem. Ra to wa nie te go obiek tu to tak że ra to wa nie cen ne go do bra
kul tu ry ogól no na ro do wej. Na le żą się za tem po dzię ko wa nia wła dzom Sa -
mo rzą du Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go z mar szał kiem Ada mem Stru zi -
kiem na cze le za wspar cie te go dzie ła i wszyst kim tym, któ rzy tak że wspo -
ma ga ją naróż ne spo so by po dej mo wa ne pra ce. Tych, któ rzy ze chcie li by do -
łą czyć dogro na do bro czyń ców świą ty ni wRę bo wie, od sy łam nastro nę pa -
ra fii (pa ra fia re bo wo. pl). Tam w da nych kon tak to wych znaj du je się nu mer
kon ta, na któ ry moż na prze ka zać wspar cie na rzecz re mon tu. Każ dy do -
bry gest się li czy, bo to Bo gu na chwa łę, a lu dziom na po ży tek, by ko ściół
ten mógł im słu żyć ko lej ne dzie siąt ki i set ki lat. 

KS. RA FAŁ BED NAR CZYK 

Ru szył re mont da chu na ko ście le w Rę bo wie 
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Od 1909 ro ku przy OSP Rę bo wo dzia ła jed na z naj star szych Or kiestr Dę tych w Po wie cie
Płoc kim. Za cny Ju bi le usz 110 le cia Or kie stry był oka zją do uro czy ste go świę to wa nia.    

29 wrze śnia, uro czy sto ści roz po czę ła msza św. w ko ście le pa ra fial nym w Rę bo wie w in ten cji Or kie -
stry. Na stęp nie prze sta wio no rys hi sto rycz ny ze spo łu oraz wy słu cha no wy stę pu gru py wo kal no –in stru -
men tal nej „Re tro”. Od był się rów nież kon cert Ju bi lat ki.

Uro czy stość by ła też oka zją do prze ka za nia od zna czeń Za słu żo ny dla Ochot ni cze go Po żar nic twa
w Po wie cie Płoc kim, jak rów nież pa miąt ko we go me da lu Pro Ma so via.          

Obec ni na spo tka niu go ście, mie li oka zję obej rzeć wy sta wę po świę co ną dzia łal no ści Or kie stry
na prze strze ni lat, przy go to wa ną przez Bi blio te kę w Rę bo wie.

Ju bi le usz ra zem z Or kie strą świę to wa li dh Piotr Zgo rzel ski Po seł na Sejm RP, Pre zes Za rzą du Głów -
ne go ZOSP RP dh Wal de mar Paw lak, Wi ce sta ro sta Iwo na Sie roc ka, Bur mistrz Mia sta i Gmi ny Wy szo -
gród Iwo na Gor tat, Ka ro li na Ko per asy stent spo łecz ny Mar szal ka Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go dh Ada -
ma Stru zi ka,  Pre zes Za rzą du Od dzia łu Po wia to we go ZOSP RP w Płoc ku dh  Hi la ry Ja nusz czyk  a tak -
że Elż bie ta Ja chi miak rad na Po wia tu Płoc kie go

Brak po głę bia nia rze ki Wi sły i pły -
ną ce z te go ty tu łu za gro że nia dla
Po wia tu Płoc kie go oraz  su sza
i brak od szko do wań dla rol ni ków,
to te ma ty ja kie zo sta ły po ru szo ne
pod czas spo tka nia w Sta ro stwie
Po wia to wym w Płoc ku.

– Od czte rech lat,  cał ko wi cie zo stał za nie dba -
ny pro blem po głę bia nia rze ki Wi sły. Pa mię ta my tę
tra gicz ną po wódź, któ ra za mie ni ła ży cie miesz kań -
ców w kosz mar  – mó wił Piotr Zgo rzel ski   po -
seł VIII ka den cji Sej mu RP – Wte dy wszy scy ra to -
wa li śmy ich ży cie oraz to co ra to wać by ło moż na.
Nie chcie li by śmy, aby ta tra ge dia się po wtó rzy ła.
Tym cza sem od kąd zmie ni ła się wła dza, dra stycz -
nie zo sta ły ogra ni czo ne środ ki na po głę bia nie Wi -
sły. Rocz nie tzw. na mu łu wcho dzi na nasz te ren
oko ło  1 700 000 ty się cy me trów sze ścien nych,
a wy do by cie  w ostat nich la tach się ga 200, 300 ty -
się cy. Na to miast na po głę bia nie Wi sły na rok 2019
nie prze zna czo no na wet gro sza. Za nie cha ne zo sta -
ły tak że dzia ła nia pie lę gna cyj ne wa łów przy rze ce
Wi śle, co oczy wi ście rów nież stwa rza więk sze ry zy -
ko ewen tu al nej po wo dzi. Nie po ko ją cym zja wi -
skiem jest fakt, że obec na wła dza zli kwi do wa ła
w Płoc ku po ste ru nek Re gio nal ne go Za rzą du Go -
spo dar ki Wod nej, któ ry na bie żą co mo ni to ro wał
sy tu ację na Wi śle. Punkt, nie wie dzieć cze mu, zo -
stał prze nie sio ny do Wło cław ka. Ca ła re or ga ni za -
cja  na rzecz go spo dar ki wod nej jest cał ko wi cie chy -
bio na, bo stwo rzo no nie wy dol ne go ko lo sa zwa ne -
go Pań stwo wym Go spo dar stwem Wo dy Pol skie.
Przy po mnij my, że Pol ska dys po nu je are ałem 18
mln ha, z cze go 4 mln ha to są ob sza ry, któ re na -
tych miast wy ma ga ją re ten cji i me lio ra cji.

–  Czte ry la ta to tal ne go za nie cha nia dzia łań
i igno ran cja in sty tu cji, tak moż na oce nić dzia ła nia
zwią za ne z go spo dar ką wo dą. Z ra por tu, któ ry zo -
stał prze sła ny do Sta ro stwa Po wia to we go wy ni ka,
że ca ły czas jed nost ka się or ga ni zu je, a z in for ma cji
otrzy ma nej od in sty tu cji do wie dzie li śmy się, że
przed sta wi ciel nie przy je dzie do Płoc ka, po nie waż
ba da wo dę w Wi śle. Nie je ste śmy więc w sta nie na -
wet roz ma wiać o tym pro ble mie – mó wił Ma riusz
Bie niek Sta ro sta Płoc ki.

Mi ro sław Kry siak wójt gmi ny No wy Du ni nów
za bie ra jąc głos po wie dział, że od czte rech lat nie -
wie le się dzie je w spra wie bez pie czeń stwa prze ciw -
po wo dzio we go. W 2018 ro ku pró bo wa no po głę -
biać Wi słę, jed nak pra ce po trwa ły tyl ko mie siąc,
gdyż prze ka za no na ten cel  nie wiel kie środ ki, po -
nad to po go da unie moż li wi ła wy ko na nie prac. Lu -
dzie, któ rzy miesz ka ją  na te re nie gmi ny No wy Du -
ni nów czu ją się naj bar dziej za gro że ni wio sną, kie -

dy lo dy kru sze ją i po wsta ją za to ry. Po pro sił rzą dzą -
cych, aby o po my śle li o miesz kań cach, aby po chy li -
li się nad pro ble mem bez pie czeń stwa, bo ono jest
dla miesz kań ców bar dzo waż ne. Nie mo gą oni  co
ro ku drżeć my śląc o naj gor szym.

Da riusz Wo liń ski z miej sco wo ści Ju li szew
wspo mi nał tra gicz ne zda rze nia sprzed lat i uwy -
dat nił te mat   za nie dbań ja kie po wsta ły na Wi śle
przez la ta. Zwró cił się rów nież do par la men ta rzy -
stów z proś bą w imie niu miesz kań ców te go te re -
nu,  aby ten naj więk szy zbior nik re ten cyj ny zo stał
tak za bez pie czo ny, a Wi sła tak udroż nio na, by
moż na by ło żyć bez piecz nie.

– Ko lej nym te ma tem ja ki zo stał po ru szo ny to
pro blem su szy. Te ren Po wia tu Płoc kie go jest
po ma co sze mu trak to wa ny w aspek cie stwier dze -
nia pro ble mu su szy  – po wie dział Sta ro sta Płoc -
ki – Je śli cho dzi  np. o plan ta cje bu ra ka cu kro we go,
gdzie Po wiat Płoc ki jest za głę biem te go ty pu pro -

duk cji rol ni cy zgła sza ją du że pro ble my spo wo do -
wa ne su szą, a w oce nie In sty tu tu Gle bo znaw stwa
w Pu ła wach, su szy nie ma. Sły szy my tyl ko szum
obiet nic. Trze ba więc za cząć wpro wa dzać roz wią -
za nia, któ re bę dą po zwa la ły sta bil nie funk cjo no -
wać go spo da rzom. 

Ar tur Wi śniew ski rad ny gmi ny Sta ro źre by
po wie dział, że pro ble mem jest mo ni to ro wa nie
su szy i wska zy wa nie  miejsc gdzie naj bar dziej do -
tknę ła ona pro du cen tów. In sty tu cją, któ ra mo ni -
to ru je su szę jest In sty tut Upra wy Na wo że nia
i Gle bo znaw stwa w Pu ła wach któ ry to po sia da
tyl ko 3 punk ty po mia ro we. Naj bliż szy czuj nik
znaj du je się w Płoń sku, tak więc nie wia do mo jak
In sty tut czer pie in for ma cje na te mat su szy w in -
nych miej scach. Wnio ski, któ re zo sta ły przy go to -
wa ne przez ko mi sje, któ re jeź dzi ły wio sną i la -
tem na dal le żą w gmi nach, więc rol ni cy nie pręd -
ko otrzy ma ją pie nią dze. To są spra wy zwią za ne
czę sto z ich ist nie niem i by tem, spra wy bar dzo
waż ne. Po pro sił, aby zwró cić uwa gę na to, aby
punk tów po mia ro wych by ło wię cej, a sza co wa -
nie su szy by ło bar dziej pre cy zyj ne.

Jak do dał Ma riusz Bie niek Sta ro sta Płoc ki,
w gmi nie Sta ro źre by jest zło żo nych w su mie po -
nad 600 spraw o osza co wa nie strat w go spo dar -
stwach. Do każ de go z tych go spo darstw mu si do -
je chać ko mi sja, któ ra je we ry fi ku je i do pie ro wów -
czas jest opra co wy wa ny wnio sek. Na stęp nie przy -
go to wa ny do ku ment tra fia do ak cep ta cji do Wo je -
wo dy. Ża den wnio sek z te re nu po wia tu jesz cze
nie tra fił do Wo je wo dy. Na stęp nie ta ki wnio sek
znów tra fia do gmi ny, rol nik od bie ra do ku ment
i skła da go do Agen cji Re struk tu ry za cji. Wte dy
do pie ro na stę pu je fak tycz ne ubie ga nie się o od -
szko do wa nie.        

Za rów no rol ni cy jak i par la men ta rzy ści chcą,
aby rząd po chy lił się nad ty mi te ma ta mi i po mógł
im roz wią zać pro ble my rol ni ków z te re ny Po wia tu
Płoc kie go.           

Brak po głę bia nia rze ki Wi sły oraz su sza to dwa pa lą ce te ma ty w Po wie cie Płoc kim

Or kie stra Dę ta z hi sto rią
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reklama

W nie dzie lę 15 wrze śnia przy Szko le Pod sta -
wo wej w Go ła wi nie od był się już X Fe styn
„Po że gna nie la ta”. W tym ro ku je go ha sło to
„Ro dzi na, ach ro dzi na”. Tra dy cyj nie fe styn
zor ga ni zo wa ło Sto wa rzy sze nie Ra zem dla
wsi przy współ pra cy ze Szko łą. Już przed po -
łu dniem od by ły się roz gryw ki spor to we pił ki
noż nej. Za gra ły ze so bą dru ży ny do ro słych

z Go ła wi na i Wy go dy Smo szew skiej. Zwy -
cięz cą zo sta ła dru ży na z Go ła wi na. Na stęp -
nie od był się mecz dru żyn uczniow skich
z Go ła wi na i Wól ki Przy bó jew skiej. W skład
oby dwu dru żyn wcho dzi li rów nież dzie ci
z Mią czyn ka i No we go Przy bo je wa. Mecz za -
koń czył się re mi sem.

O go dzi nie 1400 od by ło się uro czy ste otwar cie
fe sty nu. Pre zes Sto wa rzy sze nia i dy rek tor szko ły po -

wi ta li uczest ni ków fe sty nu. Człon ko wie Sto wa rzy -
sze nia za pro si li na przy go to wa ne atrak cje: lo te rię
fan to wą, ma lo wa nie twa rzy, do sto isk z zu pa mi, cia -
sta mi do mo wej ro bo ty, owo ca mi, kieł ba ska mi, chle -
bem ze smal cem, wa tą cu kro wą, po pcor nem. Dla
dzie ci by ły roz sta wio ne dmu cha ne zjeż dżal nie. P.
Wójt Mar cin Gor tat zor ga ni zo wał prze jażdż ki qu -
ada mi. Po bo isku szkol nym wo zi li też dzie ci mo to -
cy kli ści – mi ło śni cy mo to rów z Płoń ska i oko lic. 

Na sce nie część słow no -mu zycz ną za pre zen to -
wa li ucznio wie na szej szko ły. W pro gra mie zna la -
zły się śpie wy, tań ce, przed sta wie nia i we so łe scen -

ki. Współ cze sną baj kę przed sta wi li też do ro śli.
Czas umi la ła wszyst kim or kie stra stra żac ka
z Cho ci sze wa. Im pre zę pro wa dził di dżej. Na fe sty -
nie ogło szo no wy ni ki kon kur su pla stycz ne go pt.
„Mo ja ro dzi na” i na gro dzo no uczest ni ków.
W trak cie trwa nia im pre zy po dzię ko wa no spon so -
rom i tym wszyst kim, któ rzy po mo gli w or ga ni za -
cji Fe sty nu. Pre zes Sto wa rzy sze nia ogło si ła też za -
koń cze nie pro jek tu gran to we go „Ak tyw na wieś”.
Pro jekt sto wa rzy sze nia „Wsi spo koj na, wsi we so ła”
był ob ję ty umo wą o przy zna niu po mo cy po mię -
dzy Lo kal ną Gru pą Dzia ła nia - Przy ja zne Ma zow -
sze w Płoń sku, a Sa mo rzą dem Wo je wódz twa ma -
zo wiec kie go i wpi sy wał się w Pro gram Roz wo ju
Ob sza rów Wiej skich na la ta 2014-2020.

Na fe sty nie roz da wa no też ma te ria ły pro fi lak -
tycz ne na te mat uza leż nień. Tym za gad nie niom
po świę co no też ga zet kę ścien ną z pla ka ta mi wy ko -
na ny mi przez uczniów.

Te ma ty ka ro dzin na fe sty nu sprzy ja ła to wa rzy -
skim roz mo wom i do brej za ba wie przy dźwię kach
pol skiej mu zy ki.

Fe styn Go ła win
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W 80-tą rocz ni cę wy bu chu II woj ny świa -
to wej, w dniu 1 wrze śnia pod Po mni -
kiem Nie pod le gło ści w Rę bo wie od by ły
się uro czy sto ści upa mięt nia ją ce tam te
tra gicz ne wy da rze nia. Rę bow ski Po mnik
to znak pa mię ci o tych, co zgi nę li i tych,
co wal czy li o wol ność na szej Oj czy zny.
Ini cja to rem ob cho dów był pro boszcz pa -
ra fii Rę bo wo ks. Ra fał Bed nar czyk. 

Nie miec ki atak na We ster plat te o 4.45 oraz
bom by zrzu co ne na Wie luń roz po czę ły in wa zję hi -
tle row skich Nie miec na zie mie pol skie. Wte dy tra -
gi zmu tej woj ny nikt nie mógł so bie jesz cze wy -
obra zić. Ska la znisz czeń i ofiar, ja kie mia ło przy -

nieść bli sko 6 wo jen nych lat, świat jesz cze nie znał.
We dług sza cun ków ob ję ła ona 1,7 mi liar da lu dzi,
z bro nią w rę ku wal czy ło w niej oko ło 110 mi lio -
nów żoł nie rzy. Przyj mu je się, że w jej trak cie zgi nę -
ło od 50 do 78 mi lio nów lu dzi, w prze wa ża ją cej
mie rze lud no ści cy wil nej.

Za my słem ob cho dów by ło wspo mnie nie o bo -
ha ter skich żoł nier zach, któ rzy sta nę li we wrze -
śniu 1939 r. z bro nią w rę ku, by bro nić pol skich gra -
nic, a tak że wszyst kich ci chych bo ha te rów, wal czą -
cych w ru chu opo ru, w taj nym na ucza niu, bro nią -
cych du cha na ro do we go, ra tu ją cych Ży dów oraz żoł -
nie rzy wal czą cych za nie pod le głość Rze czy po spo li -
tej na wszyst kich fron tach II woj ny świa to wej. Od da -
nie tak że hoł du ofia rom woj ny, tym wię zio nym i tor -
tu ro wa nym, tym, któ rzy gi nę li roz strze li wa ni przez
oku pan ta oraz be stial sko mor do wa nym w obo zach
śmier ci. Swo ją obec no ścią chcie li śmy po ka zać, że pa -
mię ta my, czci my ich pa mięć i bez przy kład ne bo ha -
ter stwo, po nie waż chce my się uczyć od nich wier no -
ści naj wyż szym ide ałom, za któ re oni od da li dar naj -

więk szy – swo je ży cie, wier ni ha słu Bóg – Ho -
nor – Oj czy zna. Zgro ma dzi li śmy się tak że po to, aby
mo dlić się o dar po ko ju, pro sić Bo ga, by już ni gdy
wię cej ta ka woj na się nie po wtó rzy ła. 

Obec ni na Mszy św. w or sza ku pro ce syj nym
po pro wa dze ni przez or kie strę OSP w Rę bo wie
przy dźwię kach mar sza, uda li się pod Po mnik Nie -
pod le gło ści. Oprócz or kie stry w uro czy sto ściach
uczest ni czy ły tak że pocz ty sztan da ro we OSP Rę -
bo wo i OSP Grod ko wo. Po przy by ciu na Plac Wol -
no ści Mał go rza ta Ma da ny z Bi blio te ki w Rę bo wie
przed sta wi ła w krót kim wpro wa dze niu tra gicz ny
bi lans II woj ny świa to wej oraz wspo mnia ła od wa gę
i bo ha ter stwo Po la ków ży ją cych tam tych cza sach.

Od da jąc hołd po le głym bo ha te rom kwia ty zło -
ży ły przy by łe de le ga cje: 

W imie niu lo kal nych władz Sa mo rzą do wych
Pa ni Bur mistrz Gmi ny i Mia sta Wy szo gród – Iwo -
na Gor tat z mał żon kiem. 

W imie niu miesz kań ców pa ra fii Rę bo wo soł -
ty si po szcze gól nych wio sek: Grod ków ka – Mag da -

le na Ta tar ka, Rę bo wa – Aga ta Pa nek i Wią zów ki
Da nu ta Łu ka sie wicz 

W imie niu ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej
w Rę bo wie – ucznio wie oraz dy rek tor Ja nusz Pie -
la ciń ski z mał żon ką 

W imie niu OSP w Rę bo wie – Zbi gniew Ma da -
ny i OSP w Grod ko wie – Ma riusz Ca ban

W imie niu Sto wa rzy sze nia Go spo dyń Wiej -
skich – Mał go rza ta Ma da ny, Agniesz ka Ca ban
i Agniesz ka Cho rę biew ska. 

Na stęp nie za pre zen to wa no wiersz K. I. Gał -
czyń skie go „Żoł nie rze z We ster plat te”, a or kie stra
za pre zen to wa ła wią zan kę pie śni pa trio tycz nych.
Na za koń cze nie ksiądz pro boszcz mo dlił się w in -
ten cji tych ofiar woj ny, a tak że wszyst kich nam bli -
skich, któ rzy wal czy li i na ra ża li swo je ży cie za Pol -
skę. Po tej mo dli twie od śpie wa ny zo stał
hymn – „Bo że coś Pol skę”.

WIE SŁA WA SZY MER SKA 

MAŁ GO RZA TA MA DA NY

Hołd po le głym w II woj nie świa to wej

Ota cza ją ca nas przy ro da jest ni czym mą -
dra księ ga, któ rej nie ste ty nie po tra fi my
zbyt wni kli wie czy tać. Ży je my w bli sko ści
wie lu pta ków, zwie rząt, drzew i kwia tów,
o któ rych tak nie wie le wie my. Jest to
świat nie tyl ko nie zwy kle fa scy nu ją cy, ale
tak że za pew nia ją cy nam prze trwa nie.
Bez po sza no wa nia przy ro dy i jej praw,
zgi nie my. To już Ein ste in miał za uwa żyć,
że gdy by na świe cie wy gi nę ły pszczo ły, to
ca ła ludz kość nie prze trwa dłu żej, niż
czte ry la ta. Jest za tem po trze ba roz wi ja -
nia w pro stej edu ka cji przy rod ni czej, dla -
te go cie szy, że w dniu 11 wrze śnia mo gło
od być się uro czy ste otwar cie ścież ki słu -
żą cej edu ka cji śro do wi sko wej na te re nie
zie lo nym przy pa ra fii w Rę bo wie. W tym
wy da rze niu wzię li udział Sta ro sta Płoc -
ki – Ma riusz Bie niek, Wi ce sta ro sta Płoc -
ki – Iwo na Sie roc ka, Za stęp ca Dy rek to ra
Wy dzia łu Śro do wi ska i Ob sza rów Wiej -
skich – Krzysz tof Olej nic ki, gro no na uczy -
cie li oraz uczniów wraz z dy rek to rem
Szko ły Pod sta wo wej w Rę bo wie – Ja nu -
szem Pie la ciń skim, a tak że pa ra fia nie rę -
bow scy wraz z pro bosz czem pa ra fii – ks.
Ra fa łem Bed nar czy kiem.        

No wa atrak cja Rę bo wa znaj du je się na ty -
łach ple ba nii pa ra fial nej, z wi do kiem na znaj du -
ją cą w od da li ma low ni czą stru gę, sie dli sko wie lu
zwie rząt i pta ków. Kie dy ja kiś czas te mu od wie -
dził to miej sce p. Krzysz tof Olej nic ki, Wi ce dy -
rek tor Wy dzia łu Śro do wi ska Sta ro stwa Po wia to -
we go a przy tym za pa lo ny or ni to log – wspo mi -
nał ks. Pro boszcz – zwró cił uwa gę na wy stę pu ją -
ce tu nie zwy kle rzad kie ga tun ki pta ków. Wów -
czas to zro dzi ła się myśl, aby po pu la ry zo wać wa -
lo ry przy ro dy wy stę pu ją cej na tym ter nie. Sta ło
się to moż li we dzię ki dzię ki  do fi nan so wa niu

z Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro do wi -
ska i Go spo dar ki Wod nej w War sza wie w ra -
mach kon kur su 2019-EE -1 „Za da nia z za kre su
edu ka cji eko lo gicz nej”, cze go efek tem by ło wy -
ko na nie za bie gów pie lę gna cyj nych drze wo sta nu
na te re nie pa ra fii Rę bo wo oraz zbu do wa nie
ścież ki do pro wa dze nia edu ka cji edu ka cyj nej
po świę co nej pta kom, łąk i pól, a tak że sta rym
od mia nom drzew owo co wych. Sa ma re ali za cja
dzie ła do ko na ła się dzię ki współ pra cy pa ra fii
w Rę bo wie z Wy dzia łem Śro do wi ska Sta ro stwa
Po wia to we go w Płoc ku oraz z fir mą Ag bor

z Płoc ka. Cie szy, że tak że na te re nach wiej skich
ro dzą się ini cja ty wy słu żą ce nie tyl ko po pra wie
wi ze run ku da ne go miej sca, ale tak że roz wi ja niu
po staw pro eko lo gicz nych, bu do wa niu sza cun ku
dla przy ro dy oraz po sze rze niu wie dzy młod -
szych i star szych miesz kań ców na sze go re gio nu
o wa lo rach śro do wi ska na tu ral ne go, w któ rym
ży je my. Miej my na dzie ję, że ta ini cja ty wa nie
jest ostat nim sło wem miesz kań ców Rę bo wa
w tej spra wie, a tak że że za ich przy kła dem, bę -
dą po dą ża li rów nież in ni. 

PA WEŁ KŁO BU KOW SKI

No wa atrak cja edu ka cyj ne w Rę bo wie
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Dnia 22 wrze śnia przy pa da rocz ni -
ca za koń cze nia walk nad Bzu rą.
Przed 80. la ty, Ar mia „Po znań” do -
wo dzo na przez ge ne ra ła Ta de usza
Ku trze bę roz po czę ła naj więk szą bi -
twę kam pa nii 1939 ro ku. Trwa ją ca
od 9 do 22 wrze śnia Bi twa
nad Bzu rą, choć osta tecz nie za -
koń czy ła się klę ską Po la ków, zdez -
or ga ni zo wa ła nie miec kie na tar cie
w kie run ku Wi sły i od cią ży ła ob lę -
żo ną wów czas War sza wę. W re jo -
nie Wy szo gro du rów nież to czy ły się
wal ki i gi nę li bo ha te ro wie tam tych
dni, któ rych pa mięć dzi siaj pra gnę -
li śmy przy wo łać i god nie uczcić.

Na sze uro czy sto ści roz po czę ły się
od mszy św. od pra wio nej przez ks. Pro -
bosz cza Ka no ni ka Grze go rza Przy był ka
i ks. Ka no ni ka Ze no na Glic ne ra w ko -
ście le pa ra fial nym p. w. Świę tej Trój cy,
skąd uczest ni cy prze szli pod po mnik
Bo ha te rów Walk Bi twy nad Bzu rą.
W ob cho dy tej rocz ni cy włą czy li się
przed sta wi cie le władz Po wia tu Płoc kie -
go. By li z na mi p. Ma riusz Bie niek – Sta -
ro sta Płoc ki i p. Iwo na Sie roc ka – Wi ce -
sta ro sta, a tak że p. Ka ro li na Ko -
per – Dy rek tor Wy dzia łu Roz wo ju Go -
spo dar cze go i Pro mo cji oraz p. Elż bie ta
An na Ja chi miak – Rad na Po wia tu Płoc -
kie go. Nie za bra kło rów nież władz sa -
mo rzą du wy szo grodz kie go w oso bach:
p. Bar ba ry Do mi ni kie wicz – Prze wod -
ni czą cej Ra dy Gmi ny i Mia sta Wy szo -
gród oraz p. Łu ka sza Drze wa szew skie -
go – Se kre ta rza Gmi ny i Mia sta Wy szo -
gród

Spo tka nie pod po mni kiem po pro -
wa dził p. To masz Ro go ziń ski. Pocz ty
sztan da ro we pod po mni kiem wy sta wi -
ły Szko ły Pod sta wo we z Wy szo gro du
i Rę bo wa oraz Ze spół Szkół im. Ja na
Śnia dec kie go oraz Plu ton Strze lec ki ze
Związ ku Pił sud czy ków.

Ku czci po le głych we wrze -
śniu 1939 r. pod ko mend nych gen. Ta -
de usza Ku trze by z 55 Puł ku Pie cho -
ty 14 Dy wi zji Ar mii Po znań od był się
apel po le głych, któ ry od czy tał uczeń
kla sy mun du ro wej To masz Klus. Zło żo -

no rów nież kwia ty pod po mni kiem Bo -
ha te rów Bi twy nad Bzu rą.

Na za pro sze nie or ga ni za to rów,
do Wy szo gro du przy by li przed sta wi cie le
Sto wa rzy sze nia Jeź dziec kie go im. 4 Puł -
ku Strzel ców Kon nych Zie mi Łę czyc kiej

i Plu to nu Strze lec kie go ze Związ ku Pił -
sud czy ków RP TPJP okrę gu Cie cha nów.
War tę pod czas uro czy sto ści peł ni li rów -
nież na si nie za wod ni Har ce rze i ucznio -
wie klas mun du ro wych Ze spo łu Szkół
im. Ja na Śnia dec kie go. Jak za wsze mo gli -
śmy li czyć na pięk ną opra wę uro czy sto ści
przez Or kie strę Dę tą OSP w Rę bo wie.

W cza sie wy da rze nia głos za brał p.
Grze gorz Ja chi miak – prze wod ni czą cy
Ko mi te tu po wsta nia po mni ka upa mięt -
nia ją ce go Bo ha te rów Walk nad Bzu rą,
a rys hi sto rycz ny tam tych dni przy go to -

wał p. Grze gorz Klus, a przed sta wił
uczeń Ze spo łu Szkół Bar tosz Smół ka.

Na za koń cze nie, uła ni ze Sto wa rzy -
sze nia Jeź dziec kie go im. 4 Puł ku Strzel -
ców Kon nych Zie mi Łę czyc kiej wy ko -
na li po kaz jaz dy kon nej.

Po ofi cjal nych uro czy sto ściach
wszy scy jej uczest ni cy zo sta li za pro sze -
ni na woj sko wą gro chów kę na wy szo -
grodz ki Ry nek.

IR 

ZE SPÓŁ SZKÓŁ IM. JA NA ŚNIA DEC KIE GO 

W WY SZO GRO DZIE

Ob cho dy 80. rocz ni cy Bi twy nad Bzu rą
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Bli sko 98% Po la ków nie na le ży do żad nej
par tii po li tycz nej. W Pol sce bu do wa nej
po 1989 ro ku naj le piej oce nia się pra cę sa -
mo rzą dow ców. Przez te la ta po tra fi li śmy bo -
wiem zbu do wać w na szych Ma łych Oj czy -
znach no wo cze sne i spraw nie dzia ła ją ce sa -
mo rzą dy. Ob wod ni ce, ha le spor to wo -re kre -
acyj ne, no we żłob ki i przed szko la, szko ły,
bo iska spor to we, ko le je, ty sią ce zre ali zo wa -
nych po trzeb – to wła śnie na sze osią gnię cia.
Na ten suk ces jest za tem tyl ko jed na re cep -
ta: cięż ka i uczci wa pra ca na rzecz Po la ków.

Roz wią zy wa nie pro ble mów nie jest pro ste
i wy ma ga efek tyw ne go oraz od waż ne go po dej mo -
wa nia de cy zji. Bę dąc na co dzień w kon tak cie z Po -
la ka mi wie my, ja kie są naj więk sze po trze by na -
szych ro da ków i co naj waż niej sze wie my jak im
sku tecz nie wyjść na prze ciw! Na szą sil ną stro ną jest
re alizm, fa cho wość i kom pe ten cja wy ni ka ją ca z ze -
bra nych do świad czeń w pra cy na niż szych szcze -
blach wła dzy i z bez po śred nich roz mów z miesz -
kań ca mi. 

Przy szłość Pol ski na le ży bu do wać w opar ciu
o am bit ny pro gram. Chce my, aby Pol ska by ła pań -
stwem pra wo rząd nym, z dy na micz nie roz wi ja ją cą
się go spo dar ką, sil nym sa mo rzą dem te ry to rial nym,
pręż ną i in no wa cyj ną edu ka cją, spraw ną ko mu ni -
ka cją, czy stym po wie trzem i do brze dzia ła ją cą
służ bą zdro wia. Pań stwem, któ re na pierw szym
miej scu sta wia do bro swo ich Oby wa te li. 

Sprze ci wia my się wszel kim pró bom cen tra li -
za cji kra ju i od bie ra nia oby wa te lom moż li wo ści de -
cy do wa nia o swo jej przy szło ści. Opo wia da my się
za de cen tra li za cją ad mi ni stra cji pań stwo wej i fi -
nan sów pu blicz nych, uprosz cze niem sys te mu po -
dat ko we go, od biu ro kra ty zo wa niem in sty tu cji pań -
stwo wych oraz wzmoc nie niem ro li sa mo rzą du te -
ry to rial ne go w pro ce sie za rzą dza nia pań stwem.
W na szym pro gra mie sku pia my się na rze czach
istot nych, waż nych dla Pol ski, uła twia ją cych ży cie
jej miesz kań com. Nie sta je my po żad nej ze stron
nie po trzeb ne go, ostre go spo ru ide olo gicz ne go.

Nasz Pro gram 5x5 to pięć klu czo wych spraw
w pię ciu ob sza rach na sze go ży cia. 

Z sa mo rzą do we go do świad cze nia wie my, że
do wy eli mi no wa nia pro ble mów po trzeb ne są dwie
rze czy: wie dza i od wa ga. Bo ga ci w wie dzę eks per ci
przy go to wa li od po wied nie roz wią za nia. Od wa gę
ma my My. Zre ali zu je my wszyst ko, co Pań stwu
przed sta wia my. 

Tak, jak ro bi my to w sa mo rzą dzie, tak zro bi my
w rzą dzie.

• ZDRO WA POL SKA

Po la cy za słu gu ją, aby le czy li ich naj lep si le ka rze
w kom for to wych wa run kach bez ko niecz no ści
ocze ki wa nia w dłu gich ko lej kach. Dla te go po dej -
mie my zde cy do wa ne dzia ła nia na rzecz uzdro wie -
nia na szej służ by zdro wia tak, aby pu blicz ne pie -
nią dze nie by ły mar no tra wio ne. Za trosz czy my się
o se nio rów, któ rym za pew ni my kom plek so wą
opie kę me dycz ną.

1. Li kwi da cja ko le jek do le ka rza 
Wpro wa dzi my in for ma tycz ne roz wią za nia dla

ca łej służ by zdro wia i wpro wa dzi my w ży cie in dy -
wi du al ne kon ta pa cjen ta, tak aby po wsta ła elek tro -
nicz na, no wo cze sna re je stra cja. Dzię ki te mu zy ska -
my ła twy i szyb ki pod gląd do na szych da nych,
a jed no cze śnie wy klu czo na zo sta nie moż li wość
wie lo krot ne go udzia łu w ko lej ce w róż nych miej -
scach. Skró ci to czas ocze ki wa nia na ba da nia oraz
wi zy tę u spe cja li sty o 60%. 

2. Sty pen dia dla pie lę gnia rek i pie lę gnia rzy
Śred nia wie ku w tych za wo dach to dzi siaj po -

nad 50 lat. Wie my, jak przy cią gnąć mło dych lu dzi
do za wo du, aby w przy szło ści nie gro zi ło nam za -
mknię cie szpi ta li. Na wzór Dol ne go Ślą ska stwo -
rzy my fun dusz sty pen dial ny dla przy szłych pie lę -
gnia rek i ra tow ni ków me dycz nych. Co mie sięcz ne
sty pen dia dla stu diu ją cych na tych kie run kach za -
pew nią no we ka dry w na szych szpi ta lach. Dzię ki
te mu uspraw ni my sys tem pierw szej po mo cy
(SOR) oraz co dzien ną pra cę szpi ta li.

3. Peł ne ubez pie cze nie zdro wot ne dla Po -
la ków 

Wpro wa dzi my peł ne ubez pie cze nie dla 4,5
mln Po la ków, któ rzy obec nie są po za sys te mem
opie ki zdro wot nej. Nikt nie bę dzie po zba wio ny pu -
blicz nej ochro ny. Na to miast dla tych, któ rzy pła cą
po dwój ne skład ki, wpro wa dzi my sys tem, w któ rym
bę dą mie li moż li wość wy bo ru ubez pie czy cie la.

4. Li kwi da cja NFZ
Zmie ni my mo del fi nan so wa nia służ by zdro -

wia. Pie niądz w pro sty spo sób po wi nien po dą żać
za pa cjen tem i być wy da wa ny ra cjo nal nie. Pro po -
nu je my li kwi da cję NFZ, ko lej nej obok Mi ni ster -
stwa Zdro wia rzą do wej in sty tu cji i utwo rze nie
w je go miej sce nad zo ro wa nych przez mar szał ków
wo je wództw Sa mo rzą do wych Kas Pa cjen tów. 

5. Pol ska dla Se nio ra
Po moc dla se nio rów obej mie za rów no wspar cie

dla róż nych form ak tyw no ści kul tu ral no - spo łecz -
nych oraz do fi nan so wa nie pro jek tów in te gra cyj nych.
Z fun du szy eu ro pej skich do fi nan su je my bu do wę
Do mów dla Se nio ra, za pew nia ją cych ca ło do bo wą
i kom plek so wą opie kę nad oso ba mi star szy mi. Dla
wszyst kich osób, któ re ukoń czy ły 75. rok ży cia, wy -
ro by me dycz ne zo sta ną ob ję te re fun da cją z bu dże tu
pań stwa. Bę dzie my roz wi jać tak że idee tzw. srebr nej
go spo dar ki (si lver eco no my) umoż li wia ją cej re ali za -
cję po trzeb i aspi ra cji se nio rów oraz prak tycz ne wy -
ko rzy sta nie ich wie dzy i za wo do wych do świad czeń.

• EKO LO GIA

Na sza przy szłość za le ży od spo so bu, w ja ki
wła dze trak tu ją dziś śro do wi sko na tu ral ne. Mu si -
my zwięk szyć wy sił ki na rzecz ochro ny śro do wi ska
i kli ma tu oraz za pew nić środ ki na in we sty cje pro -
eko lo gicz ne, za kup tech no lo gii oraz po głę bia nie
świa do mo ści eko lo gicz nej. Czas za cząć re ali zo wać
po li ty kę dla lu dzi, nie dla kor po ra cji. 

1. Stop ma fii śmie cio wej
Po dej mie my kro ki w ce lu wy eli mi no wa nia zja -

wi ska nie le gal ne go skła do wa nia od pa dów i de gra da -
cji śro do wi ska na tu ral ne go. Po wo ła my Agen cję
Ochro ny Śro do wi ska, wzo ro wa ną na ame ry kań skiej
agen cji Envi ron men tal Pro tec tion Agen cy. Jej funk -
cjo na riu sze otrzy ma ją upraw nie nia ope ra cyj ne.
Agen cja zaj mie się oce ną sta nu śro do wi ska, je go ba da -
niem oraz pro wa dze niem dzia łal no ści edu ka cyj nej.

2. Bez płat na ko mu ni ka cja
Wpro wa dzi my rzą do wy pro gram bez płat nej ko -

mu ni ka cji pu blicz nej w mia stach oraz bez płat ną ko -
mu ni ka cję re gio nal ną dla lu dzi, któ rzy do jeż dża ją
do pra cy lub szko ły. Licz ba pa sa że rów zna czą co wzro -
śnie, a od se tek osób po ru sza ją cych się sa mo cho dem
zma le je. Bę dzie to tak że krok w kie run ku wal ki z wy -
klu cze niem ko mu ni ka cyj nym oby wa te li i smo giem.

3. Czy ste po wie trze
Po dej mie my sku tecz ną wal kę o czy ste po wie -

trze dla Pol ski. Sfi nan su je my wy mia nę pie ców wę -
glo wych na bar dziej eko lo gicz ne, aby efek tyw nie
zwal czać smog. W miej sce nie użyt ków rol nych za -
sa dzi my 5 mi lio nów drzew, któ re sta ną się zie lo ny -
mi płu ca mi Pol ski. Bę dzie my ak tyw nie wspie rać
za le sia nie kra ju.

4. Chroń my wo dę
Bę dzie my prze ciw dzia łać ne ga tyw nym skut -

kom zmian kli ma tycz nych, z któ ry mi dziś bo ry ka -
ją się Po la cy, m. in. z su sza mi oraz gwał tow ny mi
ule wa mi. Przy spie szy my bu do wę zbior ni ków re -
ten cyj nych, co za bez pie czy mia sta przed pod to pie -
nia mi pod czas ulew nych opa dów, a tak że pod nie -
sie po ziom wód grun to wych. Po stu lu je my prze -
kształ ce nie „Wód Pol skich” i przy wró ce nie sa mo -
rzą do wi wo je wódz kie mu nad zo ru na za so ba mi
wod ny mi w re gio nie.

5. Pol ska bez pla sti ku
Sto pień za nie czysz cze nia pla sti kiem na ca łym

świe cie jest ogrom ny, dla te go ogra ni czy my je go zu -
ży cie w Pol sce. Pla stik za stą pi my przy ja zny mi dla
śro do wi ska za mien ni ka mi i po wszech nym re cy -
klin giem. Wpro wa dzi my kau cję na wszyst kie bu -
tel ki (szkla ne i pla sti ko we).

• SKU TECZ NE PAŃ STWO

Sil ny i sku tecz ny sa mo rząd te ry to rial ny jest
pod sta wą roz wo ju kra ju. Wzmoc ni my je go kom pe -
ten cje, aby Po la cy mo gli w więk szym stop niu de cy -
do wać o swo jej przy szło ści. Po pra wi my ja kość edu -
ka cji, za pew nia jąc mło dym Po la kom lep szy start
w ży ciu. Pań stwo opar te na za sa dzie pra wo rząd no -
ści i na czel nej ro li Kon sty tu cji RP bę dzie gwa ran -
tem roz wo ju i bez pie czeń stwa Po la ków. Przy wró ci -
my nie za leż ność pro ku ra tu ry i wy mia ru spra wie -
dli wo ści. Zmniej szy my próg wy bor czy z 5% do 3%,
aby głos Po la ków w Par la men cie był re pre zen to wa -
ny po wszech nie. Ogra ni czy my licz bę po słów
do 300, a Se nat RP prze kształ ci my w efek tyw ną
Izbę Re gio nów, skła da ją cą się z re pre zen tan tów sa -
mo rzą dów.

1. Sil ny Sa mo rząd – Sil ne Pań stwo
Sa mo rzą dy wie lo krot nie udo wod ni ły swo ją

sku tecz ność i re ali za cję po trzeb Po la ków. Pra ca bli -
sko lu dzi, an ga żo wa nie miesz kań ców do współ de -
cy do wa nia o spra wach pu blicz nych to naj lep sza
me to da bu do wa nia spo łe czeń stwa oby wa tel skie go.
Sa mo rząd te ry to rial ny jest na tu ral nym łącz ni kiem
po mię dzy oby wa te la mi a rzą dem. Do bra współ -
pra ca rzą du i sa mo rzą du gwa ran tu je wzmoc nie nie
kra ju i po czu cie du my z Pol ski.

2. Lep sza edu ka cja – lep sza przy szłość
Ko niec za ba wy w ko lej ne re for my. Szyb ko

przy wró ci my szkol nic two za wo do we, w tym
utrzy ma nie wyż szych szkół za wo do wych po za me -
tro po lia mi. We współ pra cy z lo kal nym biz ne sem
po sta wi my na prak tycz ną na ukę za wo du. Pol ska
po trze bu je wy kwa li fi ko wa nej ka dry. Wy słu cha my
gło su śro do wi ska aka de mic kie go, któ re po ostat -
niej re for mie tra ci waż ną au to no mię. Biu ro kra cja
nie mo że stać po nad na uką. Na roz wój szkol nic twa
wyż sze go prze ka że my 2 % PKB.

3. Stop fi nan so wa nia par tii z bu dże tu
pań stwa

Co ro ku kil ka dzie siąt mi lio nów zło tych, nie za -
leż nie od upo sa żeń po słów, otrzy mu ją par tie po li -
tycz ne. Za sto pu je my ten pro ce der, a za osz czę dzo -
ne środ ki prze ka że my na służ bę zdro wia. Po dob nie
jak w przy pad ku or ga ni za cji spo łecz nych, wpro wa -
dzi my moż li wość od pi su 1% od po dat ku na wy bra -
ną par tię lub ko mi tet wy bor czy. W obec nym sys te -
mie fun da cje po ma ga ją ce dzie ciom w po trze bie
mu szą wal czyć o pie nią dze, a par tie, na któ re nie
chce my od dać gło su, są fi nan so wa ne z na szych pie -

nię dzy. Niech Po la cy sa mi zde cy du ją, ko go chcą
wes przeć. 

4. Pasz port w każ dej gmi nie
Dla cze go rząd nie po tra fi po ra dzić so bie z ko -

lej ka mi po pasz por ty? Ko lej ne par tie mó wią
o uspraw nie niu Pań stwa. Jed nak licz ba urzęd ni -
ków ro śnie, tak jak ko lej ki w pań stwo wych urzę -
dach. Tech no lo gia kom pu te ro wa po zwa la na to, by
spra wy pasz por to we za ła twić w urzę dach gmi -
ny – bli sko lu dzi. Wpro wa dzi my roz wią za nia,
dzię ki któ rym pasz port wy ro bi my w na szych miej -
scach za miesz ka nia, nie sto jąc w wie lo go dzin nych
ko lej kach w urzę dach wo je wódz kich. 

5. Prze nie sie nie urzę dów cen tral nych
do mniej szych miej sco wo ści

Za pew ni to rów no mier ny roz wój Pol ski i rów -
no wa gę prze strzen ną w wy mia rze ad mi ni stra cyj -
nym, spo łecz nym i go spo dar czym. War sza wa nie bę -
dzie ad mi ni stra cyj nym sku pi skiem, a w ca łym kra ju
bę dą po szcze gól ne mi ni ster stwa i urzę dy pań stwo -
we. Ta kie roz wią za nie przy czy ni się do po li ty ki
zrów no wa żo ne go roz wo ju i spo wo du je wzrost ran gi
wie lu miast. Z dru giej stro ny, sku tecz nie po zwo li za -
po biec nie wy dol no ści sto li cy w po zy ski wa niu pro fe -
sjo nal nych kadr, na któ re przy kon cen tra cji cen tral -
nych urzę dów jest ogrom ne za po trze bo wa nie. 

• PRZED SIĘ BIOR CZOŚĆ

Uspraw ni my sys tem po dat ko wy, któ ry nie bę -
dzie dys kry mi no wał na szych przed się bior ców.
Wpro wa dzi my PIT 0%, li nio wy ZUS, wes prze my
ma łe i śred nie fir my, któ re są prze cież pod sta wą na -
sze go do bro by tu. Uła twi my Po lkom, któ re uro dzi ły
dzie ci, po wrót do pra cy.

1. PIT 0%
Wpro wa dzi my ze ro wą staw kę po dat ku PIT.

Dzię ki te mu nie tyl ko uspraw ni my sys tem po dat -
ko wy w Pol sce, ale przede wszyst kim do pro wa dzi -
my do wzro stu wy na gro dzeń pra cow ni czych
o 20% oraz wzro stu o 15% rent i eme ry tur. Znik nie
po nad to zbęd na ad mi ni stra cja, za trud nio -
na do kon tro li PIT -u i spad ną kosz ty, któ re po no szą
pra co daw cy.

2. Skład ka na ZUS: li nio wa, do bro wol na,
mak sy mal nie 1 000 zł 

Dla przed się bior ców stwo rzy my od po wied nie
wa run ki roz wo ju po przez wpro wa dze nie me cha -
ni zmu jed no li tej skład ki pła co nej do ZUS -w wy so -
ko ści 1000 zło tych. Jed no cze śnie po zo sta wi my
wy bór w po sta ci do bro wol ne go ZUS -u. To Po la cy
sa mi zde cy du ją, w któ rym sys te mie po zo stać. Dla
mi kro przed się bior ców, któ rzy pro wa dzą dzia łal -
ność se zo no wą wpro wa dzi my moż li wość
do trzech mie się cy w ro ku za pła ty li nio we go ZUS -
-u w za leż no ści od ob ro tów. 

3. Wspar cie ma łych firm
Ma łe, ro dzin ne fir my są pod sta wą go spo dar ki

na sze go kra ju. Po dej mie my dzia ła nia na rzecz ich
wspar cia w za kre sie po zy ski wa nia ka pi ta łu i ni sko
opro cen to wa nych po ży czek. Pro po nu je my rów nież
wpro wa dze nie ujed no li co nej staw ki ry czał tu ewi -
den cjo no wa ne go dla wszyst kich osób fi zycz nych
pro wa dzą cych dzia łal ność go spo dar czą oraz znie sie -
nie li mi tu do pusz czal nych przy cho dów oraz wy łą -
czeń unie moż li wia ją cych wy bór ry czał tu.

Dokończenie na str. 9
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4. Pol ski No bel – wspar cie in no wa cyj no ści
Bę dzie my wspie rać in no wa cyj ność pol skiej go -

spo dar ki. Dzię ki prze zna cze niu 2% PKB na szkol -
nic two wyż sze i na ukę uspraw ni my trans fer tech -
no lo gii oraz ko mer cja li za cję ba dań na uko wych. 

5. Ma ma w pra cy 
Utwo rzy my ela stycz ny me cha ni zmu urlo pu

„ma cie rzyń skie go”. Po zwo li on chęt nym ma mom
na pra cę pod czas te go wła śnie urlo pu. Ko bie ta do -
bro wol nie zde cy du je, w ja kim wy mia rze po dej mie
pra cę, nie prze ry wa jąc pierw szych mie się cy opie ki
nad dziec kiem. Ta ki sys tem uła twi ma mom po -
wrót do sta łej pra cy, a w wie lu przy pad kach po -
zwo li kon ty nu ować roz wój ka rie ry za wo do wej.

• BEZ PIE CZEŃ STWO 

Pol ska ra cja sta nu wy ma ga sta bil ne go osa dze nia
w struk tu rach mię dzy na ro do wych – za rów no Unii
Eu ro pej skiej, jak i NA TO. Obec ność przy sto le de cy -
zyj nym to gwa ran cja bez pie czeń stwa i roz wo ju go -
spo dar cze go na sze go kra ju. Pro fe sjo nal ne służ by dy -
plo ma tycz ne, sil na mar ka na ro do wa czy ja sno spre -
cy zo wa ne ce le po li ty ki za gra nicz nej w dzi siej szym
świe cie zy sku ją na zna cze niu. Wy zwa nia współ cze -

sno ści wy ma ga ją tak że zmia ny po dej ścia do spraw
zwią za nych z bez pie czeń stwem pań stwa. To Oby -
wa te le są na pierw szej li nii fron tu w wal ce z dez in -
for ma cją czy za gro że nia mi cy ber bez pie czeń stwa i to
oni po win ni być pod mio tem sys te mu ochro ny.

1. Wzmoc nie nie po zy cji Pol ski w Unii Eu -
ro pej skiej

Pol ska po win na kre ować po li ty kę Unii Eu ro pej -
skiej, nie być jej bier nym od bior cą. Uwa ża my, że
czyn ny udział i do bra współ pra ca z Unią Eu ro pej ską
oraz jej po szcze gól ny mi kra ja mi to fun da ment pol -
skiej ra cji sta nu. Po stu lu je my za lob bin giem in sty tu -
cji pań stwo wych na rzecz rów no mier ne go roz wo ju
pol skich re gio nów. Za dba my o sku tecz ne prze ka zy -
wa nie środ ków eu ro pej skich w ko lej nych per spek ty -
wach fi nan so wych. Prze pro wa dzi my rów nież rze tel -
ną de ba tę na te mat wpro wa dze nia eu ro w Pol sce. 

2. Bez piecz na Pol ska – Sil na Ar mia
Przy na leż ność do NA TO jest gwa ran tem bez -

pie czeń stwa Pol ski. Zwięk szy my efek tyw ność pro -
ce su mo der ni za cji pol skich sił zbroj nych po przez
za kup no wo cze sne go sprzę tu oraz ogra ni cze nie
woj sko wej biu ro kra cji. Od bu du je my tak że sys tem
re zerw oraz włą czy my Woj ska Obro ny Te ry to rial -

nej pod do wódz two woj sko we (za miast do tych cza -
so we go po li tycz ne go nad zo ru MON).

3. Pol ska na ryn ku glo bal nym 
Za uczest nic twem w mię dzy na ro do wych so ju -

szach i ak tyw no ścią dy plo ma tycz ną po win na iść ak -
tyw na pro mo cja pol skiej go spo dar ki. Chce my
zmie nić ak cen ty pol skiej po li ty ki za gra nicz nej
z sen ty men tal no -hi sto rycz nej na po li ty kę wspie ra -
nia pol skiej mar ki – pol skie go suk ce su go spo dar cze -
go. Uto ru je my dro gę pol skim przed się bior com, go -
to wym na eks pan sję mię dzy na ro do wą. Wspie ra jąc
ich eko no micz nie i po li tycz nie, uła twi my im kon -
ku ren cję na ryn kach glo bal nych. 

4. Bez pie czeń stwo w sie ci
Przy go tu je my służ by pań stwo we oraz spo łe -

czeń stwo do no wych wy zwań zwią za nych z za gro -
że nia mi bez pie czeń stwa pań stwa. Cy ber bez pie -
czeń stwo nie mo że ogra ni czać się do ochro ny na -
czel nych or ga nów pań stwa oraz in fra struk tu ry
kry tycz nej – wzmoc ni my cy wil ną część Kra jo we -
go Sys te mu Cy ber bez pie czeń stwa. Zmie ni my pra -
wo oraz wzmoc ni my in sty tu cje od po wie dzial ne
za prze ciw dzia ła nie skut kom dez in for ma cji,
współ dzia ła jąc w tej dzie dzi nie z or ga ni za cja mi
spo łecz ny mi. Dzię ki edu ka cji spo łecz nej zwięk szy -

my świa do mość Oby wa te li i zmi ni ma li zu je my cy -
be rza gro że nia. 

5. Bez piecz ny Oby wa tel
Ochro na lud no ści cy wil nej przed na stęp stwem

dzia łań mi li tar nych lub ka ta strof na tu ral nych jest
rów nie waż nym czyn ni kiem bu du ją cym bez pie -
czeń stwo pań stwa, co zdol ność do obro ny te ry to -
rium. Sa mo rzą dy otrzy ma ją w tym za kre sie wspar -
cie władz cen tral nych. Przy wró ci my za ufa nie
do po li cji, któ re zo sta ło nad szarp nię te po przez nad -
mier ne upo li tycz nie nie służb mun du ro wych.
Wpro wa dzi my kry te ria awan su i me cha ni zmy służ -
by, któ re za bez pie czą przed wy ko rzy sty wa niem po -
li cji do ce lów po li tycz nych. Po li cja bę dzie słu żyć
spo łe czeń stwu, nie wła dzom po li tycz nym. Po la cy
mu szą się czuć jak u sie bie w do mu, czy li bez piecz -
nie. Do brze wy na gra dza ni po li cjan ci, żoł nie rze, ra -
tow ni cy me dycz ni czy stra ża cy bę dą strze gli na sze -
go bez pie czeń stwa. Przy wró ci my tak że służ bę cel -
ną, któ ra zo sta ła zli kwi do wa na

MA TE RIAŁ WY BOR CZY 

KWW KO ALI CJA BEZ PAR TYJ NYCH I SA MO RZĄ DOW CÓW

OPRA CO WA NIE: PROF. DR HAB. EDWARD CZA PIEW SKI,

DR MA REK WOCH, DR MA REK OB RĘ BAL SKI, DR RA FAŁ NO WA KOW SKI

Wie le ro dza jów szkół pro wa dzo nych przez
róż ne pod mio ty głów nie nie rzą do we i nie sa -
mo rzą do we. Du ża au to no mia pla có wek oraz
zna czą ca ro la ro dzi ców i na uczy cie li
w kształ to wa niu dzia ła nia szko ły. Wszyst ko
to opar te na zdro wym roz sąd ku, ale i nad zo -
rze pań stwo wym. W efek cie edu ka cję w Ho -
lan dii ce chu je ogrom na róż no rod ność, któ ra
jest jej atu tem – to wnio ski z I La ta ją cej
Kon fe ren cji „Au to no mia szkół – ho len der -
skie do świad cze nia dla pol skiej oświa ty”,
któ ra od by ła się w Am ba sa dzie Kró le stwa
Ni der lan dów. 

Na współ cze snym ob ra zie ho len der skiej szko ły
za wa ży ły naj bar dziej wy da rze nia z 1917 ro ku. To
wte dy stwier dzo no m. in., że rząd bę dzie na ta kich
sa mych za sa dach fi nan so wał oświa tę pań stwo wą
i pry wat ną (tę w peł ni pry wat ną, ale też zwią za ną
ze związ ka mi wy zna nio wy mi). W 1917 ro ku Ho -
lan dia by ła po kry ta w peł ni szko ła mi w 100 proc.
pań stwo wy mi. Obec nie tyl ko 1/3 dzie ci cho dzi
o pu blicz nych szkół pro wa dzo nych przez or ga ny
sa mo rzą do we. Po zo sta łe szko ły są al bo szko ła mi
pro wa dzo ny mi przez róż ne ko ścio ły (od szkół ka to -
lic kich, pro te stanc kich po mu zuł mań skie i ży dow -
skie) lub oso by pry wat ne.

Zmia na, któ ra po zwo li ła na za kła da nie szkół
przez lu dzi jest na zy wa na ak tem wol no -
ści.  – Chciał bym opo wie dzieć tro chę o tym jak
dzia ła ją szko ły w Ho lan dii, że by pań stwo mo gli się
na uczyć cze goś za rów no z suk ce sów jak i po ra żek.
Bo na cu dzych błę dach też war to się uczyć – mó -
wił pod czas kon fe ren cji John Schol tes z Fun da cji
Sca la, któ ra pro wa dzi 16 szkół na te re nie Ho lan dii
(są to w więk szo ści szko ły ka to lic kie).

I rze czy wi ście pod czas wy stą pie nia Joh na
Schol te sa pol scy słu cha cze kil ku krot nie po waż nie
się oży wi li. Przede wszyst kim opi sa ny przez nie go
nad zór nad pla ców ka mi, mi mo zna czą cej au to no -
mii szko ły, wy da wał się moc no re stryk cyj ny. Z jed -
nej stro ny pu bli ko wa ne są ofi cjal nie śred nie wy ni ki
uczniów po za koń cze niu szko ły (czym po tem kie -
ru ją się ro dzi ce wy bie ra jąc pla ców kę), z dru giej in -
sty tu cja nad zo ru ją ca pu bli ku je też wy ni ki au dy tu
w szko le. Ta kie go au dy tu moż na też nie przejść, co
ozna cza po okre sie ostrze gaw czym na wet moż li -
wość za mknię cia pla ców ki. Mi nu sem te go roz wią -

za nia dys ku to wa nym w Ho lan dii jest wy raź ny po -
dział na szko ły lep sze i gor sze oraz po ja wie nie się
tzw. bia łych szkół.

Każ da szko ła otrzy mu je 5000 Eu ro na każ de -
go ucznia, któ ry do niej uczęsz cza (ale szcze gó ło we
prze pi sy okre śla ją moż li wość po bo ru do dat ko -
wych kwot, prze kro cze nie pew nych stan dar dów
mo że spo wo do wać ode bra nie do ta cji).

Pew nym za sko cze niem by ła też in for ma cja
o tym, że szko ła mo że nie przy jąć dziec ka ze spe -
cjal ny mi wy ma ga nia mi edu ka cyj ny mi (np. nie peł -
no spraw ne go). Ale, co dla nas przy zwy cza jo nych
do bar dzo zbiu ro kra ty zo wa nych struk tur jest dość
dziw ne, je śli szko ła nie jest wsta nie przy go to wać
dla ja kie goś dziec ka za do wa la ją cej ofer ty na stę pu je
czas uzgod nień z in ny mi szko ła mi z oko li cy, któ re
wspól nie (tak że z ro dzi ca mi) mu szą za de cy do wać
gdzie da ne dziec ko tra fi.

Cie ka wym roz wią za niem by ło łą cze nie się,
wcze śniej roz pro szo nych szkół, w pew ne go ro dza ju
kla stry za rzą dza ne przez fun da cje. Sze fem jed nej
z nich jest wła śnie John Schol tes, któ ry stwier dził, że
jest to trend ostat nich 20 lat. Ta kie roz wią za nie
spodo ba ło się pol skim uczest ni kom, któ rzy za uwa -
ży li (m. in. Gra ży na Ko wa lik, wójt gmi ny Han na), że
pol skim szko łom sto wa rzy sze nio wym bra ku je za -
ple cza w tym wie dzy praw nej, fi nan so wej, księ go wej
itd., któ ra jest nie zbęd na do do bre go pro wa dze nia
jed nost ki. Wójt gmi ny Han na stwier dzi ła też, że
aku rat u niej w gmi nie do świad cze nia ho len der skie
są wpro wa dzo ne w 100 proc. (gmi na nie pro wa dzi
sa ma żad nej szko ły), ale po zmia nie w usta wach mia -
ła by od 2022 ro ku znów prze jąć jed ną ze szkół. Dla -
te go za ape lo wa ła o od wró ce nie tej zmia ny w prze pi -
sach. Jej zda niem o or ga ni za cji oświa ty w gmi nie po -
win no się de cy do wać w for mie re fe ren dum.

Wnio ski i po stu la ty po kon fe ren cji:
Sub wen cja na dzie ci przed szkol ne w wie ku 3-

5 lat.
Au to no mia sa mo rzą du w or ga ni zo wa niu sys -

te mu oświa ty
Przy ję cie wnio sku Gra ży ny Ko wa lik, wójt gmi -

ny Han na, sfor mu ło wa ne go w opar ciu o do świad -
cze nia za rzą dza nia gmi ną, w któ rej wszyst kie szko ły
z wo li oby wa te li pro wa dzo ne są przez or ga ni za cje
po za rzą do we. Wnio sek o roz po czę cie prac nad Usta -
wą o gmi nach pi lo ta żo wych, te stu ją cych in no wa cyj -
ne roz wią za nia w oświa cie. Usta wa ta win na dać pra -
wo miesz kań com gmi ny, z mo cy pra wa sta no wią -

cych sa mo rząd, do de cy do wa nia o spo so bie or ga ni -
za cji oświa ty na wła snym te re nie. Je śli miesz kań cy
w re fe ren dum za de cy du ją, iż chcą, aby wszyst kie
szko ły w ich gmi nie by ły pro wa dzo ne przez or ga ni -
za cje po za rzą do we, to ma ją do te go pra wo.

Par la ment oświa to wy –  wnio sek or ga ni za cji
mło dzie żo wej – Po ro zu mie nia Mło dzie ży De mo -
kra tycz nej.

Rów ne trak to wa nie wszyst kich szkół – pu -
blicz nych i nie pu blicz nych, pro wa dzo nych przez
sa mo rząd, jak i przez in ne or ga ny. (Pro test prze ciw
dys kry mi na cji szkół nie pu blicz nych, któ ra na stą pi -
ła w tym ro ku – są wy klu czo ne z fi nan so wa nia do -
dat ko wą kwo tą sub wen cji).

In for ma cja o La ta ją cych kon fe ren cjach:
La ta ją ce kon fe ren cje ma ją słu żyć zbie ra niu do -

świad czeń za gra nicz nych do ty czą cych róż nych sys -
te mów oświa ty, któ re bę dą wy ko rzy sta ne w przy -
go to wa niu pro gra mu „Pol ska Edu ka cja 2035”.
Pro gram „PE 2035” zo stał za po cząt ko wa ny przez
kor po ra cje sa mo rzą do we w dniu 11 kwiet -
nia 2019 ro ku za pro sze niem do współ pra cy or ga -
ni za cji po za rzą do wych.

W cią gu 15 lat pol ska szko ła mo że stać się jed -
ną z naj lep szych w świe cie, za pew nia ją cą wszyst -
kim uczniom opty mal ny roz wój i edu ka cję. Aby
to osią gnąć, ko niecz ne jest wy pra co wa nie wspól -
nej i trwa łej wi zji, kon so li du ją cej naj lep sze do -
świad cze nia z oświa ty z kra ju i za gra ni cy. Wi zji,
któ ra weź mie pod uwa gę tren dy spo łecz ne, kul -
tu ro we, eko no micz ne i tech no lo gicz ne oraz bę -
dzie opar ta na sza cun ku dla każ dej gru py czy jed -

nost ki. Re zul ta tem ta kie go po dej ścia win na być
da le ko idą cą au to no mia szkół i ich rów ność w fi -
nan so wa niu przez pań stwo.

„La ta ją ca Kon fe ren cja” w Am ba sa dzie Kró le -
stwa Ni der lan dów ma na ce lu przy bli że nie uczest -
ni kom me cha ni zmów dzia ła nia ho len der skie go
sys te mu oświa ty oraz przyj rze nie się je go struk tu -
rze z per spek ty wy pol skiej. To wła śnie Ho lan dia
jest przy kła dem kra ju, w któ rym od stu lat Kon -
sty tu cja gwa ran tu je au to no mię fi nan so wa nych
przez pań stwo szkół, w ten spo sób za pew nia jąc
każ de mu oby wa te lo wi wol ność wy bo ru edu ka cji,
po dob nie jak to czy ni Eu ro pej ska De kla ra cja Praw
Czło wie ka.

W Kon fe ren cji wzię li udział przed sta wi cie le
Ho lan dii: Pa ni Da ph ne Berg sma (Am ba sa dor
Kró le stwa Ni der lan dów w Pol sce), Pa ni Ka ro li na
Ec kardt (prze wod ni czą ca Fun da cji KRE DA), Pan
John Schol tes (by ły dy rek tor Fun da cji Sca la); oraz
przed sta wi cie le Pol ski: Pa ni Do ro ta Zmarź lak
(wójt Gmi ny Iza be lin, czło nek za rzą du Związ ku
Gmin Wiej skich RP), Pa ni Aga ta Łu czyń ska (pre -
zes Fun da cji Szko ła z Kla są), Pan An drzej Ja błoń -
ski (pre zy dent Fun da cji Eko lo gicz nej – Wy cho -
wa nie i Sztu ka „Ele men tarz”), Pa ni Mał go rza ta
Le wan dow ska (pre zes Fe de ra cji Ini cja tyw Oświa -
to wych).

Ja ko oso ba ak tyw nie dzia ła ją ca na rzecz szkół
spo łecz nych w Pol sce wzią łem  udział w tej kon fe -
ren cji ra zem pa nią Mał go rza tą Ma jew ską dy rek tor
Nie pu blicz nej Szko ły Pod sta wo wej w No wym Ra -
dzi ko wie.

PA WEŁ KŁO BU KOW SKI

Au to no mia szkół – ho len der skie do świad cze nia dla pol skiej oświa ty

Więk sza au to no mia szkół jest moż li wa
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Tra dy cją jest, że Dni Gmi ny Ma ła
Wieś roz po czy na ją się piąt ko wym
po po łu dniem i po świę co ne są se sji
hi sto rycz nej. Każ de go ro ku te mat
prze wod ni jest in ny. W 2019 ro ku
ob cho dzi my wy jąt ko wą rocz ni cę 80
lat od Wy bu chu II Woj ny Świa to -
wej. W ca łym kra ju ob cho dzo ne są
uro czy sto ści upa mięt nia ją ce tą
waż ną dla ca łe go świa ta da tę. 

Opra co wy wa ne są pro gra my ob -
cho dów ogól no pol skich, re gio nal nych
czy tez lo kal nych. My tak że po sta no wi -

li śmy uczcić tą pa mięt ną da tę pod -
czas XXI Dni Gmi ny Ma ła Wieś, któ re
piąt ko wym po po łu dniem ofi cjal nie roz -
po czę li w Gmin nym Cen trum Kul tu ry
Mul tiO sa da Wójt Gmi ny Ma ła Wieś
Pan Zyg munt Woj na row ski oraz Dy rek -
tor GCK Mul tiO sa da Pa ni Ewa Grze -
lak. Spe cjal nie na na sze ob cho dy Pa nie
ze Sto wa rzy sze nia Ko biet Wiej skich
MAL WA w ra mach pro jek tu Po wia tu
Płoc kie go „Pol ska Nie pod le gła” przy go -
to wa ły wy jąt ko wy mon taż słow no -mu -
zycz ny po świę co ny rocz ni cy Wy bu -
chu II Woj ny Świa to wej. Sto wa rzy sze nie
Ko biet Wiej skich Mal wa, za pro si ło rów -

nież wy jąt ko we go pre le gen ta Pa na Da -
riu sza Umięc kie go, któ ry opo wie dział
wszyst kim ze bra nym o Wrze śniu 1939. 

Te go wie czo ru nie mo gło tak że za -
brak nąć Har ce rzy z 64 Ar ty stycz nej
Dru ży ny Har cer skiej „Zoś ka i Alek”
wraz z Gro ma dą Zu cho wą „Ję dru sie”
Huf ca ZHP Ma zow sze z Ma łej Wsi i ich
pięk nych utwo rów har cer skich.

Ulicz ne Bie gi zdro wia, Bu rak Ral ly,
ani ma cje dla dzie ci czy też kon cer ty mu -
zycz ne to już tra dy cja so bot nich ob cho -
dów Dni Gmi ny, któ re z ro ku na rok cie -
szą się du żą po pu lar no ścią, za rów no
u dzie ci jak i do ro słych. Dru gi
dzień XXI Dni Gmi ny Ma ła Wieś roz po -
czął VI Bieg Te re no wy na 5 km dla do ro -
słych, po któ rym od by ły się XXI Ulicz ne
Bie gi Zdro wia dla dzie ci i mło dzie ży z te -
re nu Gmi ny Ma ła Wieś. Ser decz nie dzię -
ku je my dy rek cji i na uczy cie lom jed no -
stek oświa to wych z te re nu na szej gmi ny
za ak tyw ny udział w spo tka niu, za włą -
cze nie się w przy go to wa nia bie gów oraz
za opie kę nad dzieć mi. 

BU RAK RAL LY jest nie za wod ne
i jak każ de go ro ku przy cią ga ogrom ną
ilość mi ło śni ków mo to ry za cji. To już dwa -
dzie ścia je den lat, oni są z na mi od sa me -
go po cząt ku. Bu rak RAL LY jest atrak cją,
któ rej za zdrosz czą nam w ca łym po wie -
cie. Chce my ser decz nie po dzię ko wać
wszyst kim, któ rzy przy czy ni li się do po -
wsta nia te go wy jąt ko we go zlo tu. Szcze -
gól nie dzię ku je my Pa nu Paw ło wi Mo sa -
kow skie mu, któ ry prze jął na sie bie obo -
wiąz ki je go or ga ni za cji. 

Dokończemie na str.11

XXI Dni Gmi ny Ma ła Wieś

reklama



11

7 wrze śnia 2019 ro ku z udzia łem
Pa ry Pre zy denc kiej w Ogro dzie Sa -
skim w War sza wie od by ła się 8
edy cja ogól no pol skiej ak cji Na ro -
do we go Czy ta nia, któ rej ce lem by -
ło nie tyl ko pro mo wa nie czy tel nic -
twa, ale też wzmoc nie nie po czu cia
toż sa mo ści na ro do wej po przez czy -
ta nie naj wy bit niej szych dzieł li te ra -
tu ry pol skiej. 

Ak cja Na ro do we Czy ta nie or ga ni zo -
wa na jest przez Pre zy den ta RP od 2012
ro ku. Zo sta ła za ini cjo wa na wspól ną lek -
tu rą „Pa na Ta de usza” Ada ma Mic kie wi -
cza. W 2013 ro ku w ca łej Pol sce od by ło
się czy ta nie dzieł Alek san dra Fre dry,
a pod czas na stęp nych edy cji prze czy ta no
ko lej no: „Try lo gię” Hen ry ka Sien kie wi -
cza, „Lal kę” Bo le sła wa Pru sa, „Quo va dis”
Hen ry ka Sien kie wi cza, „We se le” Sta ni -
słą wa Wy spiań skie go oraz „Przed wio -
śnie” Ste fa na Że row skie go. Po raz ko lej ny
do ak cji Na ro do we go Czy ta nia włą czy ło
się rów nież Gmin ne Cen trum Kul tu ry
Mul tiO sa da w Ma łej Wsi. 12 wrze śnia
o go dzi nie 10.00 od czy ta li śmy ko lej no
wy bra ne lek tu ry Na ro do we go Czy ta -
nia 2019, któ ry mi zgod nie z de cy zją pa -
ry pre zy denc kiej zo sta ły: „Do bra pa ni”
Eli zy Orzesz ko wej, „Dym” Ma rii Ko nop -
nic kiej, „Ka ta ryn ka” Bo le sła wa Pru sa,
„Mój oj ciec wstę pu je do stra ża ków” (ze
zbio ru „Sa na to rium pod Klep sy drą”)
Bru no na Schul za, „Or ka” Wła dy sła wa
Sta ni sła wa Rey mon ta, „Roz dzio bią nas
kru ki, wro ny...” Ste fa na Że rom skie go,
„Sa chem” Hen ry ka Sien kie wi cza oraz
„Sa wa” (z cy klu „Pa miąt ki So pli cy”) Hen -
ry ka Rze wu skie go. „Jest to wy bór tek -
stów, któ rych wspól nym mia now ni kiem
jest pol skość w po łą cze niu z tre ścia mi

uni wer sal ny mi, re flek sją nad czło wie -
kiem i spo łe czeń stwem. Ich zwię zła for -
ma idzie w pa rze z mi strzo stwem sty lu
i pla stycz no ścią, któ ra po zo sta wia
w umy słach czy tel ni ków nie za po mnia ne

wra że nia. (…) Dziś tek sty te nie stra ci ły
nic ze swej ak tu al no ści. Uczą nas, że w ży -
ciu po win ni śmy kie ro wać się szla chet no -
ścią i so li dar no ścią, że nie wol no nam
stra cić wraż li wo ści na ludz ką krzyw dę

ani za po mnieć o na szej hi sto rii” – na pi sał
w spe cjal nym li ście Pre zy dent RP An -
drzej Du da, któ ry od czy ta ła na roz po czę -
cie dy rek tor Gmin ne go Cen trum Kul tu -
ry Mul tiO sa da Ewa Grze lak. Na szy mi te -
go rocz ny mi lek to ra mi by li: Se kre tarz
Gmi ny Ma ła Wieś Pa ni Ja dwi ga No wat -
kie wicz, dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej
w Dzier ża no wie Pa ni Elż bie ta Wit kow -
ska, po lo nist ka z Nie pu blicz nej Szko ły
Pod sta wo wej w Or szy mo wie Pa ni Ire na
Grusz czyń ska, dy rek tor Sa mo rzą do we -
go Przed szko la w Ma łej Wsi Pa ni Ali cja
Bia łec ka, dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej
w Ma łej Wsi Pa ni Ka li na Cy bul ska -Fi liń -
ska oraz dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej
w Pod gó rzu Pa ni Iwo na So bót ko. W po -
dzię ko wa niu za wspól nie spę dzo ny czas,
wszy scy za pro sze ni go ście otrzy ma li

w pre zen cie od Gmin ne go Cen trum
Kul tu ry Mul tiO sa da książ kę opa trzo ną
oko licz no ścio wą pie czę cią Na ro do we go
Czy ta nia, któ rą otrzy ma li śmy z Kan ce la -
rii Pre zy den ta RP. Dzię ku je my wszyst -
kim, któ rzy by li z na mi, dzię ku je my
uczniom Szko ły Pod sta wo wej w Ma łej
Wsi oraz ich na uczy cie lom za przy by cie
i peł ne sku pie nie. Dzię ku je my na szym
lek to rom, któ rzy przy ję li na sze za pro sze -
nie i wspól nie z na mi włą czy li się w ta
wy jąt ko wą ak cję. Ser decz nie po dzię ko -
wa nia kie ru je my rów nież w stro nę Pa ni
Ani Kur piew skiej ze Sta rych Świę cic,
któ ra przy go to wa ła dla nas tort z sym bo -
la mi Na ro do we go Czy ta nia. Dzię ku je my
Aniu!

EWA GRZE LAK

DY REK TOR GCK MUL TIO SA DA MA ŁEJ WSI

Na ro do we Czy ta nie 2019- 12.09.2019

Kil ku let nią tra dy cją jest, że nie dziel ne ob cho -
dy Dni Gmi ny to świę to rol ni ków, to czas by wspól -
nie z ni mi po dzię ko wać Pa nu Bo gu za plo ny i te go -
rocz ne zbio ry. Świę to plo nów roz po czę ła msza św.
Po lo wa, któ rą ce le bro wa li ks. Edward Ku zak pro -
boszcz pa ra fii w Ma łej Wsi oraz ks. Grze gorz Jen -
drze jew ski pro boszcz pa ra fii w Or szy mo wie, pod -
czas któ rej po świę co no do żyn ko we wień ce, boch -
ny chle ba oraz ko sze owo ców i wa rzyw. 

Po uro czy stej mszy św. na stą pi ły ofi cjal ne uro -
czy sto ści w tym: kon cert Or kie stry Dę tej z Rę bo -
wa, ob rzęd do żyn ko wy w wy ko na niu dzie ci ze
Szko ły Pod sta wo wej w Ko byl ni kach, pre zen ta cja

wień ców do żyn ko wych oraz dzie le nie chle bem
przez Go spo da rzy Gmi ny, Sta ro stów te go rocz nych
Do ży nek oraz Sa mo rzą dow ców. Za szczyt na ro lę
Go spo da rzy peł ni li przed sta wi cie le na szej Gmi ny,
Wójt Gmi ny Ma ła Wieś Pan Zyg munt Woj na row -
ski wraz z Prze wod ni czą cym Ra dy Gmi ny Ma ła
Wieś Pa nem An drze jem Pie la tem. Sta ro ści ną te go -
rocz nych Do ży nek by ła Pa ni Ju sty na Sto biec ka,
któ ra wraz z mę żem Łu ka szem pro wa dzi go spo -
dar stwo rol ne w miej sco wo ści Za krze wo Ko ściel -
ne. Szcze gól ne po dzię ko wa nia kie ru je my w stro nę
na szych dar czyń ców. Dzię ku je my za życz li wość
i po moc za rów no rze czo wą jak i fi nan so wą.
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W dniu 25 sierp nia 2019 r.
w Gmi nie Bul ko wo rol ni cy ob -
cho dzi li Świę to Plo nów, pod -
czas któ re go dzię ko wa li za za -
koń cze nie prac po lo wych i ze -
bra ne pło dy zie mi. Ob cho dy do -
żyn ko we roz po czę ły się uro czy -
stą Mszą Świę tą ce le bro wa ną
przez Księ dza Ka no ni ka Wło dzi -
mie rza Dzień kow skie go – Pro -
bosz cza Pa ra fii pw. Św. An ny
w Bli cho wie, któ re go wspo mógł
Ks. An drzej Kon wer ski – Pro -
boszcz Pa ra fii Prze mie nie nia
Pań skie go w Da ni sze wie.
Po za koń czo nym na bo żeń stwie
na stą pił prze marsz wszyst kich
uczest ni ków na plac ko ło Szko -
ły Pod sta wo wej w Bli cho wie,
gdzie mia ła miej sce dal sza
część im pre zy.

W tym uro czy stym dniu swo ją
obec no ścią za szczy ci li m. in.: Ma rek
Mar ty now ski – Se na tor RP, Mar le na
Ma zur ska – Kie row nik De le ga tu ry Ma -
zo wiec kie go Urzę du Wo je wódz kie go
w Płoc ku, któ ra od czy ta ła list od Wo je -
wo dy Ma zo wiec kie go Zdzi sła wa Si pie -
ry, To masz Sko rup ski – Za stęp ca Dy -
rek to ra MODR, Elż bie ta Ja chi -
miak – Rad na Po wia tu Płoc kie go, Piotr
Sko rup ski – Rad ny Po wia tu Płoc kie go,
st. bryg. Grze gorz Pa dzik – Ko men dant
Miej ski PSP w Płoc ku, Mar le na Kie -
łek – Kie row nik Wy dzia łu Ubez pie -
czeń PT KRUS w Płoc ku, któ ra od czy ta -
ła list do żyn ko wy od Pa ni dr Alek san dry
Ha dzik – Pre zes Ka sy Rol ni cze go Ubez -
pie cze nia Spo łecz ne go, Zyg munt Woj -
na row ski – Wójt Gmi ny Ma ła Wieś,
Adam So biec ki – Wójt Gmi ny Dzie -
rząż nia, Ma rek San kie wicz – Po wia to -
wy Le karz We te ry na rii, Piotr Żbi kow -
ski, Da riusz My zia, któ ry od czy tał list
Pre ze sa Za rzą du Kra jo wej Ra dy Izb Rol -
ni czych i Ma zo wiec kiej Izby Rol ni -
czej – Wik to ra Szmu le wi cza, An drzej
Kro kow ski – Prze wod ni czą cy Ra dy
Gmi ny Bul ko wo wraz z rad ny mi i soł ty -
sa mi oraz Pre ze si Ochot ni czych Stra ży
Po żar nych z te re nu Gmi ny Bul ko wo
z pocz ta mi sztan da ro wy mi i dru ha mi.
Od czy ta ny zo stał rów nież list od Pa ni
An ny Ci chol skiej – Po seł na Sejm RP.

Ko lej nym punk tem pro gra mu był
tra dy cyj ny ob rzęd do żyn ko wy za pre -
zen to wa ny przez Ze spół Pie śni i Tań ca

Wi sła z Płoc ka, pod czas któ re go sta ro -
sto wie do ży nek pań stwo An na i Sła wo -
mir Osiec cy prze ka za li bo chen chle ba
go spo da rzom uro czy sto ści.

Gmin ne Świę to Plo nów nie mo gło -
by się od być bez kon kur su na naj cie -
kaw szy Wie niec Do żyn ko wy. W tym ro -
ku zgło si ło się aż 6 so łectw: So cho ci no -
-Czy że wo, No wy Pod leck, Włó ki, Wo -
ro wi ce, Nad uł ki oraz Bul ko wo. Zwy cię -
ski oka zał się wie niec So łec twa So cho ci -
no -Czy że wo, a ko lej ne miej sca na po -
dium za ję ły Nad uł ki i Włó ki. Ser decz -
nie dzię ku je my wszyst kim za an ga żo wa -
nym za przy go to wa nie tych nie zwy -
kłych kom po zy cji. 

Po wrę cze niu na gród miał miej sce
Tur niej So łectw, nad któ re go pra wi dło -
wym prze bie giem czu wał Klub Spor to -
wy „Zjed no cze ni” Bul ko wo. Do za wo -
dów przy stą pi ło 6 dru żyn so łec kich,
któ re zma ga ły się w 9 kon ku ren cjach.
W tym punk cie pro gra mu nie bra ko wa -
ło ry wa li za cji, jak rów nież do brej za ba -
wy, a kla sy fi ka cja koń co wa przed sta wi ła
się na stę pu ją co:

I miej sce – So łec two Bli cho wo,
II miej sce – So łec two No we Łub ki,
III miej sce – So łec two Włó ki,
IV miej sce – So łec two Wo ro wi ce,
V miej sce – So łec two Nad uł ki,
VI miej sce – So łec two Go cło wo.
Na sce nie na stą pi ło rów nież wrę -

cze nie na gród w IV edy cji Kon kur su
o Pió ro Wój ta Gmi ny Bul ko wo „Czy -
tam so bie w ogro dzie” or ga ni zo wa nym
przez GBP w Bul ko wie, w któ rym lau -
re at ką zo sta ła Ju lia Gor siak. 

Zgro ma dze ni go ści mo gli od wie -
dzać licz nie przy by łe sto iska wy sta wo -
we. Swo ją dzia łal ność za pre zen to wa li:
Ma zo wiec ki Ośro dek Do radz twa Rol ni -

cze go, Ma zo wiec ka Izba Rol ni cza,
KRUS Płock, Pan Mar ce li Szko pek, Po -
wia to wy Urząd Pra cy w Płoc ku, Wo je -
wódz ki Urząd Pra cy w War sza wie fi lia
w Płoc ku, Śro do wi sko wy Dom Sa mo -
po mo cy w Świę ci cach Sta rych, WTZ
w Mi ro sła wiu, Sto wa rzy sze nie „Na sza
Przy szłość” oraz „Ko lo ro we Ma ki”, Ko ła
Go spo dyń Wiej skich z Włók, Wo ro wic,
Bul ko wa oraz Nad ułek, GBP w Bul ko -
wie oraz GOPS Bul ko wo. Nie mo gło
rów nież za brak nąć tra dy cyj nej gro -
chów ki.

Na sce nie wy stą pił ze spół mu zycz -
ny Akord oraz Ca prii, zaś za ba wę ta -
necz ną po pro wa dził ze spół Ta li zman. 

Pa tro nat ho no ro wy nad wy da rze -
niem ob jął Wo je wo da Ma zo wiec ki
Zdzi sław Si pie ra oraz Mar sza łek Wo je -
wódz twa Ma zo wiec kie go Adam Stru -
zik, na to miast pa tro nat me dial ny: e -wy -
szo gród. pl oraz In fo PłockTV.

Za da nie zo sta ło do fi nan so wa ne ze
środ ków Sa mo rzą du Wo je wódz twa Ma -
zo wiec kie go. Do dat ko wym spon so rem
uro czy sto ści by ło Go spo dar stwo Rol ne
w Dzier ża no wie, dzię ki cze mu na sze
ob cho dy mo gły być bar dziej atrak cyj ne,
za co nie zmier nie dzię ku je my.

Ser decz nie dzię ku je my go spo -
da rzo wi uro czy sto ści Ks. Ka no ni ko -
wi Wło dzi mie rzo wi Dzień kow skie -
mu, wszyst kim go ściom, za an ga żo -
wa nym w przy go to wa nie do ży nek
i Wam dro dzy miesz kań cy za obec -
ność.

reklama

Bul ko wo Do żyn ki

Dzia ła nia wa ka cyj ne zwią za ne
z ław ka mi dla na szej szko ły do bie -
gły koń ca. W tym miej scu pra gnie -
my po dzię ko wać wszyst kim oso -
bom za an ga żo wa nym w tą ak cję.

Za wspar cie fi nan so we na ma te ria ły
do ma lo wa nia dzię ku je my:

p. Aga cie Gra bar czyk
p. Jo an nie Sad kow skiej

p. Mo ni ce Wo liń skiej
p. Mar ty nie Kieł piń skiej
p. Agniesz ce Dzie ła kow skiej
p. An nie Pia sec kiej
p. Mał go rza cie Rut kow skiej
Po nad to, pra gnie my po dzię ko wać

na uczy cie lom p. Krzysz to fo wi Ja ku bia -
ko wi, p. Ani Trze ciak oraz uczniom Ka -
mi lo wi Ma jew skie mu, Szy mo no wi
Strzel czak, Wik to ro wi Cier lik, Oli Ka liń -

skiej, Ka ro lo wi Ma jew skie mu, Ada sio wi
Cy tac kie mu, Pa weł ko wi Rut kow skie -
mu, Bart ko wi Ma jew skie mu, Ka ro lo wi
Ma jew skie mu, Ku bie Py rzyń skie mu,
Ma te uszo wi Świt kie wi czo wi, Kac pro wi
Ma słow skie mu i Ka si Urbań skiej, któ rzy
za an ga żo wa li się w pra ce fi zycz ne. Łącz -
nie zo sta ło wy ko na nych 14 ła wek i stół.

Ma my na dzie ję, że ław ki bę dą nam
słu żyć przez naj bliż sze la ta.

NO WE ŁAW KI DLA SZKO ŁY POD STA WO WEJ W NO WYCH ŁUB KACH 
– POD SU MO WA NIE DZIA ŁA NIA
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No wy sprzęt w OSP w gmi nie Bul ko wo

W sie dzi bie Urzę du Gmi ny Bul ko wo na stą pi ło pod pi sa nie przez pre ze sów po szcze gól nych OSP umów w ra mach
re ali za cji pro gra mu „Wy po sa że nie jed no stek Ochot ni czych Stra ży Po żar nych z te re nów wiej skich w sprzęt ra -
tow ni czy, ra tow ni czo -ga śni czy i umun du ro wa nie bo jo we, z wy łą cze niem za ku pu wo zów stra żac kich”. W pod pi sa -
niu uczest ni czył Pan Ma ciej Ma łec ki – Po seł na Sejm RP, któ ry moc no wspie rał na sze OSP w uzy ska niu po mo -
cy fi nan so wej. Umo wy pod pi sa li: druh Piotr Kaź mie row ski – Pre zes OSP Bul ko wo, druh Jó zef Bi gos – Pre zes
OSP No we Łub ki, druh Sta ni sław Rut kow ski – Pre zes OSP Bli cho wo. Na spo tka niu obec ny był Krzysz tof Ja ku -
biak – Pre zes KS „Zjed no cze ni” Bul ko wo, któ ry sym bo licz ny mi upo min ka mi po dzię ko wał Pa nu Po sło wi za po -
moc i wspar cie w po zy ska niu do fi nan so wa nia na rzecz klu bu. Kwo ty, któ re zo sta ły przy zna ne przez Fun dusz
Skład ko wy Ubez pie cze nia Spo łecz ne go Rol ni ków po szcze gól nym jed nost kom wy nio sły:

– OSP Bul ko wo – 6 320, 00 zł,
– OSP No we Łub ki – 6 616, 00 zł,
– OSP Bli cho wo – 6 220, 00 zł,
a ter min re ali za cji za da nia to 15 li sto pa da 2019 r. Za ku pio ny sprzęt na pew no przez dłu gi czas bę dzie słu żył na szym dru -

hom i przy czy ni się do po pra wy za bez pie cze nia prze ciw po ża ro we go na te re nie Gmi ny Bul ko wo.

W dniu 5 wrze śnia 2019 r. od by ło się wrę cze nie na gród w ra mach III edy cji kon -
kur su „Naj ak tyw niej sze so łec two Kra jo wej Sie ci Ob sza rów Wiej skich – Suk ce sy
wi dać po są siedz ku” or ga ni zo wa ne go przez Biu ro Re gio nal ne Kra jo wej Sie ci Ob -
sza rów Wiej skich w wo je wódz twie ma zo wiec kim. Do kon kur su mo gły zgła szać
się so łec twa z ca łe go wo je wódz twa ma zo wiec kie go, po jed nym z każ dej gmi ny.
Do te go rocz nej edy cji kon kur su zgło si ło się So łec two Nad uł ki, któ re otrzy ma ło
wy róż nie nie i na gro dę pie nięż ną w wy so ko ści 1000 zł. Gra tu lu je my Pa ni Soł tys
i ca łe mu so łec twu! Ży czy my dal szych, tak pięk nych suk ce sów, któ re zmo ty wu ją
do dal sze go dzia ła nia.

Jak na pi sał Re mi giusz Kwiat kow ski „Książ -
ka jest ogro dem, no szo nym w kie sze -
ni – am brą tchnie i mio dem…Skąd kol wiek
jest ro dem, Kwiat mą dro ści ple ni.”

Bez wa ha nia moż na stwier dzić, że czy ta nie ksią żek jest
do brym spo so bem na zre lak so wa nie się. Czy ta jąc zo sta wia -
my za so bą w pew nym sen sie swój świat, swo ją co dzien ność
i za po mi na my o wszyst kim, co nas ota cza. Gmin na Bi blio te -
ka Pu blicz na w Bul ko wie ogła sza jąc wa ka cyj ną IV edy cję
Kon kur su O Pió ro Wój ta Gmi ny Bul ko wo pt. „Czy tam so bie
w ogro dzie” mia ła na ce lu zgro ma dze nie fo to gra fii po ka zu ją -
cych pięk no przy ro dy i kra jo bra zu Gmi ny Bul ko wo w po łą -
cze niu z aspek tem czy tel ni czym, czy li po ka za nie jak miesz -
kań cy re lak su ją się w swo ich ogro dach, m. in. czy ta jąc. Pod -
czas Świę ta Plo nów w Bli cho wie zo sta ły ogło szo ne wy ni ki
kon kur su oraz na stą pi ło wrę cze nie wiecz ne go pió ra i na gród
przez Wój ta Gmi ny Bul ko wo Pa na Ga brie la Gra czy ka oraz
Dy rek tor GBP w Bul ko wie Pa nią Na ta lię Mać kie wicz.   Lau -
re at ką kon kur su zo sta ła Ju lia Gor siak z No wych Łu bek, któ -
ra w bar dzo nie ty po wy spo sób po łą czy ła i po ka za ła pięk no
przy ro dy i czy ta nia, zgła sza jąc do kon kur su m. in. zdję cia
z ko niem, z któ rym czy ta.

Po zo sta łym uczest ni kom Pa ni Ka ta rzy nie Bie drzyc kiej, Jo an -
nie Pa chol skiej, Na ta lii Pę che rzew skiej, Ame lii Utkow skiej, Ma rii
Na gu szew skiej, Emi lii Bi gos oraz Na ta lii Kaź mier czak zo sta ły wrę -
czo ne dy plo my oraz ha ma ki, któ re z pew no ścią po słu żą do dal sze -

IV Kon kurs O Pió ro Wój ta Gmi ny Bul ko wo „Czy tam so bie w ogro dzie”

„Naj ak tyw niej sze so łec two 
Kra jo wej Sie ci Ob sza rów Wiej skich 

– Suk ce sy wi dać po są siedz ku”
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ogłoszenia

22 wrze śnia 2019 r. w miej sco -
wo ści Kę pa Pol ska w gm. Bo -
dza nów od by ło się uro czy ste
pod su mo wa nie pro jek tu re ali -
zo wa ne go przez Ochot ni czą
Straż Po żar ną w Kę pie Pol skiej.

W uro czy sto ści wzię li udział;
miesz kań cy Pa ra fii pw. św. Apo sto łów
Pio tra i Paw ła w Za krze wie, miesz kań cy
Kę py Pol skiej, Soł tys Kę py Pol skiej Pa ni
Mar le na Gór ska, Ka ro li na Ko per – Dy -
rek tor Wy dzia łu Roz wo ju Go spo dar -
cze go i Pro mo cji Sta ro stwa Po wia to we -
go w Płoc ku, Iwo na Mar czak - Pre zes
Fun da cji „Fun dusz Lo kal ny Zie mi Płoc -
kiej – Mło dzi Ra zem „, Pa weł Bo -
giel – Czło nek Za rzą du Po wia tu Płoc -
kie go i Rad ny Po wia tu Płoc kie go, Wój ta
Gmi ny Bo dza nów Je rzy Sta ni szew ski
wraz z mał żon ką Pa nią Mał go rza tą Sta -
ni szew ską, Pa weł Ró żań ski Prze wod ni -
czą cy Ra dy Gmi ny Bo dza nów, Wal de -
mar Nie dziel ski Rad ny Gmi ny Bo dza -
nów, Bar ba ra Ja chu ra Dy rek tor Bi blio te -
ka Cen trum Kul tu ry w Bo dza no wie,
Za rząd Sto wa rzy sze nia Spo łecz no -Kul -
tu ra ne go So kół w Bo dza no wie Pre zes
Za rzą du Mi ro sła wa Ża glew ska, Czło nek
Za rzą du Pau li na Bo giel -Sza fa ryn, oraz
Dru ho wie Ochot ni czej Stra ży Po żar nej
w Kę pie Pol skiej na cze le z Pre ze sem
Krzysz to fem Sta wiar skim.

Spo tka nie to efekt pro gra mu Dzia -
łaj Lo kal nie w ra mach, któ re go Dru ho -
wie od no wi li przy droż ne krzy że w swo -
jej miej sco wo ści. 

Uro czy stość roz po czę ła się Mszą
Świę tą Po lo wą, któ ra zo sta ła od pra wio -
na w ma low ni czej sce ne rii la su w Kę pie
Pol skiej tuż obok przy droż ne go krzy ża
znaj du ją ce go się przy wjeź dzie do Kę py
Pol skiej. Ks. To masz Mi lew ski w trak cie
Mszy Świę tej po świę cił no wy krzyż,
efekt spo łecz nej pra cy dru hów OSP Kę -
pa Pol ska. W trak cie ka za nia po pro wa -
dził rów nież dla wier nych nie zwy kłą
lek cję hi sto rii miej sco wo ści i dał świa -
dec two du cho we go wspar cia dla wszyst -
kich miesz kań ców.

-Głów nym ce lem pro jek tu jest za -
cho wa nie miejsc hi sto rycz nych oraz za -

cho wa nie pa mię ci po przez od no wę
dóbr kul tu ry, sztu ki i dzie dzic twa na ro -
do we go. Przy droż ne krzy że to na sze
dzie dzic two. My dru ho wie nie mo że my
po zwo lić, by zo sta ło znisz czo ne. Chce -
my oca lić je od za po mnie nia dla na -
szych przy szłych po ko leń. Ten pro jekt
po ka zał jak waż na jest spo łecz na od po -
wie dzial ność Ochot ni czej Stra ży Po żar -
ne i współ pra ca miesz kań ców na rzecz
wspól ne go do bra. Cie szę się, że mo gli -
śmy przy czy nić się do od no wie nia sym -
bo licz nych dla na szej wia ry miejsc. My
dru ho wie po dej mu je my wy si łek, aby
w na szej miej sco wo ści ży ło się le piej. To
jest waż ny dla na szej spo łecz no ści dzień,
któ ry już za pi sał się na kar tach na szej hi -
sto rii -po wie dział Pre zes OSP Kę pa Pol -
ska Krzysz tof Sta wiar ski w trak cie pod -
su mo wa nia pro jek tu.

W okre sie re ali za cji pro jek tu
od 1.06.2019 do 30.09.2019 dru ho wie
po świę ca li swój czas pra cu jąc spo łecz nie
dla do bra ca łej lo kal nej spo łecz no ści. To
bu do wa nie spo łecz ne go sys te mu war to -
ści jest god nym do na śla do wa nia dzia ła -
niem, któ re słu ży rów nież po pra wie, ja ko -
ści ży cia miesz kań ców oraz osób, któ re
od wie dza ją tę pięk ną, tu ry stycz ną, nad -
wi ślań ską miej sco wość w Gmi nie Bo dza -
nów. 

Pro jekt pn. „Oca lić od za po mnie -
nia”, zo stał do fi nan so wa ny ze środ ków
Pro gra mu „Dzia łaj Lo kal nie” Pol sko -
-Ame ry kań skiej Fun da cji Wol no ści re -
ali zo wa ne go przez Aka de mię Roz wo ju
Fi lan tro pii w Pol sce oraz Ośrod ka Dzia -
łaj Lo kal nie Fun da cji „Fun dusz Lo kal ny
Zie mi Płoc kiej – Mło dzi Ra zem” i Po -
wia tu Płoc kie go.

MI RO SŁA WA ŻA GLEW SKA

PRE ZES STO WA RZY SZE NIA

SPO ŁECZ NO -KUL TU RAL NE GO SO KÓŁ W BO DZA NO WIE

„Oca lić od za po mnie nia” 

Reklama
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ZJED NO CZE NI BUL KO WO W PŁOC KIEJ LI DZE ŻAK U -10
Naj młod sza eki pa Zjed no czo nych Bul ko wo (rocz nik 2010-2011) wy star to wa ła

w Płoc kiej Li dze Żak U -10. Do świad czo na już dru ży na, gdyż w ubie głym se zo nie
ry wa li zo wa ła w roz gryw kach li go wych Żak U -9. W nie dziel ny po ra nek
(22.09.2019 r.) mie li śmy przy jem ność grać z Błę kit ny mi Gą bin, SSM Wi sła
Płock II oraz UKS MDK Płock. Po nad to, na sze sze re gi wzmoc ni li no wi za wod ni cy:
Ja kub Osiak, Kac per Izy dor ski oraz Ja kub Izy dor ski. Wi ta my chłop ców ser decz nie
w na szej spor to wej ro dzi nie. Gra tu lu je my Płoc kie mu Okrę go we mu Związ ko wi Pił -
ki Noż nej na świet ną or ga ni za cję pierw szej ko lej ki zma gań li go wych.

SPRZĘT SPOR TO WY ZA MIAST KWIA TÓW

Sprzet spor to wy w po sta ci pi łek, ska ka nek, pi łe czek do te ni sa sto ło we go.
Na proś bę wy cho waw cy p. Krzysz to fa Ja ku bia ka sprzęt za stą pił kwiat ki na za koń -
cze nie ubie głe go ro ku szkol ne go.

„KWIAT KI SZYB KO WY SY CHA JĄ,A SPRZĘ TY SPOR TO WE RA DOŚĆ DZIE CIOM DA JĄ...”
– KLA SA V
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