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Kon rad Pe płow ski (Kon dziu) to twar dy, uśmiech nię -
ty fa cet. Nie pa mię tam już kie dy go pierw szy raz
spo tka łem, ale na pew no był wte dy uśmiech nię ty.
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Jak wiele jest ludzi z ciekawymi pasjami, którymi by
mogli podzieliç się z innymi. Pomóc innym tylko dla
czystej satysfakcji. Stąd padł pomysł utworzenia
portalu internetowego. strona  5
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Ju bi le uszo we
Wy da nie ga ze ty

Wszyst ko Za -
czę ło się w 2014 ro -
ku. Z księ dzem Dar -
kiem Sko czy la sem
or ga ni zo wa łem im -
pre zę mo to cy klo wą
Mo to Blu es Fe sti wal.

Pierw sze wy da nie ga ze ty by ło wy da -
niem in for mu ją cym o fe sti wa lu.
Przez kon tak ty w War szaw skim To -
wa rzy stwie Biz ne so wym sku pia ją -
cym przed się bior ców dzia ła ją cych
zgod nie z war to ścia mi chrze ści jań ski -
mi, otrzy ma łem pro po zy cję po mo cy,
pod po wie dzi jak zor ga ni zo wać ga ze tę
i por tal w mie ście, naj le piej w Płoc ku.
Ale pro blem jest ta ki, że ja miesz kam
na zie mi Wy szo grodz kiej i ży je pro -
ble ma mi te go re gio nu, a nie Płoc ka.
Na szą Zie mię Wy szo grodz ką do ce -
niam i uwa żam że jest pięk na. 

De cy zja by ła jed na. Wy da ję ga ze -
tę na Wy szo gród i oko licz ne gmi ny.
Wąt pią cych w suk ces ta kie go po my -
słu by ło wie lu. Jak to zro bić? Jak to
trud no? itd. itp. O ile mnie zna cie to
ja się tak ła two nie pod da ję. Przy naj -
mniej trze ba spró bo wać czy się uda
wy dać ga ze tę i zo ba czyć jak to czy tel -
ni cy przyj mą. Po wiem jed no, ła two
nie jest. Wy da wa nie ga ze ty za bie ra
du żo cza su. Je stem jed no oso bo wą re -
dak cją. Za to sa tys fak cja z wy da nia
każ de go nu me ru jest du ża. 

Dzię ku ję bar dzo za wie le po chleb -
nych słów. Oso bi ście pro wa dzę dys try -
bu cję więc przy oka zji szyb ko mo gę
otrzy mać in for ma cję zwrot ną od czy -
tel ni ków. Przez wy mia nę in for ma cji ga -
ze ta in te gru je miesz kań ców po szcze -
gól nych gmin i jest pro mo cją na sze go
re gio nu. Wiem że po peł niam du żo błę -
dów za któ re prze pra szam. Ale błę dów
nie po peł nia ten któ ry nic nie ro bi.

W tym miej scu pra gnę po dzię ko -
wać wszyst kim mo im ko re spon den -
tom i współ pra cow ni kom spo łecz -
nym za prze sy ła nie i do star cze nie ma -
te ria łów do pu bli ka cji. Nic o Was bez
Was. Li czę na wię cej

PA WEŁ KŁO BU KOW SKI
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Po móż my Jul ce

Ju lia Ja ku bow ska uro dzo na 7.05.2008 ro ku w In sty tu cie Cen trum Zdro wia
Mat ki Po lki w Ło dzi. Dziew czyn ka uro dzi ła się z wo do gło wiem, po nad to cho ru je
na pa dacz kę, re fluks pę che rzo wo -mo czo wo do wy obu stron ny. Jul ka po ru sza się
z po mo cą dru giej oso by, sa ma nie jest w sta nie cho dzić, nie mó wi. Wy ma ga ca ło do -
bo wej opie ki. Od uro dze nia jest pod opie ką po rad ni neu ro chi rur gicz nej, neu ro lo -
gicz nej, la ryn go lo gicz nej, en do kry no lo gicz nej w Ło dzi. 

Ro dzi ce Jul ki nie są w sta nie za pew nić jej wy star cza ją co du żo za jęć do dat ko -
wych aby dziew czyn ka mo gła się bar dziej roz wi jać. Cią głe re ha bi li ta cje są nie zbęd -
ne do pod trzy my wa nia osią gnię tych efek tów, a to nie sie za so bą du że kosz ty. 

Ra zem mo że my wię cej! Po móż my Jul ce i jej ro dzi nie. 
Ju la na le ży do Fun da cji Dzie ciom „Zdą żyć z po mo cą” 

KRS 0000037904
Nu mer kon ta dla zbió rek pie nięż nych:

BPH S.A., Od dział w War sza wie
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 
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Sza now ni Miesz kań cy
Mia sta i Gmi ny Wy szo gród!

21 paź dzier ni ka w wy bo rach sa mo rzą do wych do ko na my wy bo -
ru no we go bur mi strza i rad nych Mia sta i Gmi ny Wy szo gród. Po wie -
rzy my im za rzą dza nie gmi ną na naj bliż sze 5 lat. 

Gmi na Wy szo gród bo ry ka sie z du ży mi pro ble ma mi fi nan so wy -
mi. Mó wi cie Pań stwo o ma ra zmie w mie ście, po czu ciu bra ku przy -
szło ści dla mia sta i at mos fe rze wsty du. 

Przy szły bur mistrz Wy szo gro du nie bę dzie miał ła twej pra cy.
Mia sto i Gmi nę cze ka ją du że wy zwa nia. Trze ba pod jąć du żo trud -
nych i od waż nych de cy zji i to we wła ści wym kie run ku. Ze wzglę du
na trud ną sy tu acje fi nan so wą nie ma miej sca na po peł nie nie błę du.
Że by móc re ali zo wać in we sty cje trze ba dzia łać pro ro zwo jo wo. 

Dla cze go kan dy du ję? Kan dy du ję, po nie waż uwa żam że Wy szo -
gród po trze bu je szyb kie go upo rząd ko wa nia spraw we wnętrz nych
i zde cy do wa ne go pój ścia do przo du oraz moc ne go przy wódz twa z wi -
zją przy szło ści. 

I ja to Pań stwu za pro po nu ję.
Mój CEL to Wy szo gród i oko li ce!!! 

Wy szo gród – miej sce przy ja zne do ży cia. 
Wy szo gród – mia sto upo rząd ko wa ne, tęt nią ce ży ciem, w któ -

rym jest gdzie spę dzić czas. 
Wy szo gród – mia sto, w któ rym lu dzie chcą się osie dlać, pra co -

wać, roz wi jać, wy cho wy wać dzie ci i spę dzać sta rość.
Je ste śmy mia stem i gmi ną, o któ re go roz wój trze ba dbać. Za rów -

no o roz wój mia sta, jak i te re nów wiej skich. To nasz prio ry tet.  Wszy -
scy ra zem two rzy my jed ną wspól no tę. I tyl ko współ pra cą i w zgo dzie
mo że my dojść do ce lu.

Klu czo we spra wy: 
Roz wój mia sta i gmi ny – Spro wa dze nie in we sto rów do gmi ny.

Obec nie jest brak miejsc pra cy. W pierw szej ko lej no ści na le ży po móc
w roz wo ju lo kal nym przed się bior com. 

Ko lej ny krok to szu ka nie in we sto rów ze wnętrz nych, naj le piej
kra jo wych, oraz po zy ski wa nie no wych miesz kań ców gmi ny. No wi
miesz kań cy to dla gmi ny do dat ko we wpły wy z po dat ku PIT oraz no -
wi klien ci dla lo kal nych firm.

Gaz ziem ny dla Wy szo gro du – To wy god ne i ta nie ogrze wa nie.
To czy sty Wy szo gród. To do dat ko wy atut dla przy szłych in we sto rów.
To miej sca pra cy.

Dro gi dla Wsi – Na pra wa za le gło ści w bu do wie dróg wiej skich.
Bez spraw ne go do jaz du do do mu nie bę dzie roz wo ju te re nów wiej -
skich. Na le ży przy go to wać Gmi nę do apli ka cji w pro gra mach do fi -
nan so wa nia bu do wy dróg lo kal nych np. Fun du szu Dróg Kra jo wych.

Oży wie nie mia sta – Wspar cie i mo bi li zo wa nie lo kal nych sto wa -
rzy szeń i nie for mal nych grup. Oży wie nie Ryn ku Sta re go Mia sta i te -
re nu wo kół am fi te atru.

In ne waż ne spra wy dla Mia sta i Gmi ny Wy szo gród to:
Opty ma li za cja kosz tów wo dy m. in. po przez we ry fi ka cję pra wi -

dło wej współ pra cy z fir mą Re mon dis
Tar go wi sko miej skie – mo der ni za cja, po pra wa moż li wo ści

sprze da ży przez rol ni ków pło dów rol nych i wa run ków za ku pu przez
miesz kań ców. Upo rząd ko wa nie te re nu wo kół tar go wi ska i bu do wa
par kin gów. Dzia ła nia w kie run ku utwo rze nia han dlu hur to we go.

Po pra wa funk cjo no wa nia służ by zdro wia. Dzia ła nia na rzecz
przy wró ce nia moż li wo ści dar mo wej re ha bi li ta cji w ra mach NFZ.

We ry fi ka cja funk cjo no wa nia spół ek gmin nych.
Re wi ta li za cja uli cy Rę bow skiej i Sta re go Ryn ku. Przy wró ce nie

kli ma tu sta re go mia sta. 
Re mont bu dyn ku na le żą ce go do gmi ny oraz za bu do wa te re nów

wo kół po ste run ku Po li cji, co uspraw ni funk cjo no wa nie urzę du gmi -
ny i ob słu gę in te re san tów.

Dzia ła nia na rzecz po pra wy funk cjo no wa nia Po ste run ku Po li cji
w Wy szo gro dzie. Po pra wie nie wa run ków pra cy po li cjan tów i współ -
pra ca na rzecz pod nie sie nia bez pie czeń stwa w gmi nie.

Pod ję cie dzia łań w kie run ku bu do wy no we go przed szko la z od -
dzia łem żłob ka.

Wspar cie dzia łal no ści spor to wej. Mo der ni za cja i za kup no we go
sprzę tu do si łow ni przy ha li spor to wej. LKS Ste gny. Wspar cie lo kal -
nych im prez spor to wych.

Lo kal ne pla ce za baw, si łow nie na świe żym po wie trzu i pla ce
spor to we fi nan so wa ne z pro gra mów ze wnętrz nych.

Dzia ła nia w kie run ku roz wo ju tu ry sty ki. Tu ry sty ka źró dłem roz -
wo ju mia sta.

Bul war Wi śla ny wi zy tów ką mia sta.
Tra sy ro we ro we. Tra sy ro we ro we tu ry stycz ne pro jek to wa ne

z uwzględ nie niem po trzeb miesz kań ców ja ko tra sy bez piecz ne go do -
jaz du do pra cy czy szko ły (na le ży od blo ko wać Wy szo gród aby miesz -

kań cy, do ro śli i mło dzi tak by mo gli ze wsi bez piecz nie do je chać
do Wy szo gro du ro we rem).

Utwo rze nie no wych miejsc par kin go wych w Wy szo gro dzie.
Współ pra ca z ościen ny mi gmi na mi. Wspól ne przy stą pie nie

do du żych pro jek tów umoż li wi się gnię cie po środ ki obec nie nie do -
stęp ne dla po je dyn czej gmi ny.

Mo der ni za cja oświe tle nia na te re nie mia sta i gmi ny.
Pro gram Se nio ra da. Wspar cie śro do wi ska se nio ral ne go. In te gra -

cja mię dzy po ko le nio wa. Se nior ak tyw ny. Sko ro Wy szo gród jest mia -
stem se nio rów, mo że my za chę cić do osie dla nia się u nas na eme ry tu -
rze. Jest to me to da zrów no wa żo ne go i spo koj ne go roz wo ju mia sta
i spo so bem two rze nia no wych miejsc pra cy dla mło dych lu dzi.

Wspar cie bu dow nic twa miesz ka nio we go.

Dla cze go ja?
Bo ko cham to mia sto! To mo ja ma ła Oj czy zna! To mo ja Pa sja!
Szko łę pod sta wo wą i li ceum koń czy łem w Wy szo gro dzie. Po ma -

tu rze za czą łem stu dia na Po li tech ni ce War szaw skiej Wy dział Sa mo -
cho dów i Ma szyn Ro bo czych. Po stu diach pra co wa łem w Au to ry zo -
wa nym Ser wi sie Mer ce de sa po czym wró ci łem do Wy szo gro du, wie -
rząc że w ma łej miej sco wo ści moż na god nie żyć i się roz wi jać.

W 1991 ro ku roz po czą łem dzia łal ność go spo dar czą w Wy szo gro -
dzie. Wy dzier ża wi łem przed sio nek do bu dyn ku ki na, wy spa wa łem re ga -
ły i otwo rzy łem sklep mo to ry za cyj ny. Za czy na łem ze skrom nym ka pi ta -
łem po cząt ko wym. Epo ko wym wy da rze niem by ło za trud nie nie pierw -
sze go pra cow ni ka: Krzysz to fa Wój ci ka. Do dziś ten mo ment pa mię tam.
Prze pra co wa łem z nim 25 lat. Póź niej na stą pił za kup bu dyn ku ki na z za -
rwa nym da chem, re mont i roz bu do wa bu dyn ku. W mię dzy cza sie kie dy
fir ma juz dzia ła ła ja ko Bo ru ta Mo tors, prze 3 la ta pra co wa łem w War sza -
wie w Ive co Po land. Zdo by łem tam do świad cze nie jak funk cjo nu ją du że
mię dzy na ro do we kor po ra cje. Wy ko rzy sta łem je przy roz bu do wie fir my.
Ko rzy sta łem z do fi nan so wa nia SA PARD. By ły to pierw sze pro gra my ze
środ ków Unii Eu ro pej skiej. Trze ba by ło prze cie rać no we szla ki. 

Fir ma się roz wi ja ła, a ja po sta no wi łem upo rząd ko wać swo ja wie -
dzę za rząd czą. W Szko le Głów nej Han dlo wej pod ją łem stu dia po dy -
plo mo we dla Me na dże rów Mo to ry za cji. 

By łem jed nym z za ło ży cie li pierw sze go LGD któ re po wsta wa ło
z Gmi ną Bielsk, za nim Wy szo gród pod jął współ pra cę z gmi ną Bo dza -
nów, Bul ko wo i Ma ła Wsią. Mo im ce lem by ło uła twie nie do stę pu
do środ ków z UE dla lo kal ne go śro do wi ska.

An ga żo wa łem się przez wie le lat w dzia łal ność spo łecz ną dla
miesz kań ców Wy szo gro du. Dzi siaj chciał bym to ro bić ja ko Bur -
mistrz Wy szo gro du. I je stem prze ko na ny, że dam ra dę. Dla te go bar -
dzo pro szę że by ście Pań stwo da li mi szan sę.

Z wy ra za mi sza cun ku
PA WEŁ KŁO BU KOW SKI

Pa weł Kło bu kow ski kan dy da tem na Bur mi strza Mia sta i Gmi ny Wy szo gród

reklama
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W so bo tę 29 wrze śnia 2018 ro ku w Wy szo gro dzie,
pod czas Fe sty nu pn. „Róż no rod ność bio lo gicz na to ży -
cie” zor ga ni zo wa ne go dla miesz kań ców po wia tu płoc -
kie go oraz tu ry stów, od był się kon kurs pio sen ki eko lo -
gicz nej or ga ni zo wa ny przez Sta ro stwo Po wia to we
w Płoc ku we współ pra cy z Fun da cją „Fun dusz Lo kal ny
Zie mi Płoc kiej – Mło dzi Ra zem”. W kon kur sie wzię ły
udział dzie ci i mło dzież z te re nu po wia tu płoc kie go.

Kon kurs or ga ni zo wa ny był w na stę pu ją cych ka te go riach:

1. kon kurs in dy wi du al ny – 3 ka te go rie wie ko we tj.
I ka te go ria – przed szko le i kla sy I -III
II ka te go ria – kla sy IV – VI
III ka te go ria – kla sy VII i wzwyż

2. kon kurs ze spo ło wy.
Wy ko ny wa ne przez uczest ni ków utwo ry – zgod nie

z prze sła niem – na wią zy wa ły do przy ro dy i eko lo gii. Oce nie
pod le gły: do bór re per tu aru, in ter pre ta cja, ogól ny wy raz ar ty -
stycz ny. 

Du żym wy zwa niem dla ju ry by ło wy bie ra nie naj lep szych
z naj lep szych, bo każ de dziec ko śpie wa ło fan ta stycz nie, każ de
by ło gwiaz dą w swo jej pio sen ce, nie mniej trze ba by ło zmie -
rzyć się z bar dzo od po wie dzial nym za da niem. 

Po ziom wo kal ny uczest ni ków za chwy cił or ga ni za to rów
oraz ju ry. Wy stęp wszyst kich uczest ni ków wy wo łał aplauz
pu blicz no ści oraz uzna nie ju ry.

Ko mi sja kon kur so wa w skła dzie: Pa weł Bo giel – mu zyk,
na uczy ciel mu zy ki, Rad ny Po wia tu Płoc kie go,  Da mian Kło -
siń ski  – mu zyk, ak tor i tre ner,  Mi chał Cio sek  – mu zyk, di -
dżej, wo dzi rej na gro dzi ła na stę pu ją ce oso by: 

1. Lau re aci kon kur su in dy wi du al ne go:
I ka te go ria wie ko wa: przed szko le, kla sy I -III
– Brze ziń ska Ni ko la – Przed szko le w Wy szo gro dzie
II ka te go ria – kla sy IV – VI szko ły pod sta wo wej
– Oli wia Smul ska – uczen ni ca Szko ły Pod sta wo wej

w Wy szo gro dzie
– We ro ni ka La tar ska – Wo ka li sta Ze spo łu UKU DE MIA

dzia ła ją ce go przy 64 Ar ty stycz nej Dru ży nie Har cer skiej Zoś -
ka i Alek w Ma łej Wsi 

– Mar ta Ro sa – re pre zen tu je Ze spół Pie śni i Tań ca Dzie ci
Zie mi Łąc kiej.

Wy róż nie nia otrzy ma li: 
– Oli wia Goz dur – Wo ka li sta Ze spo łu UKU DE MIA

dzia ła ją ce go przy 64 Ar ty stycz nej Dru ży nie Har cer skiej Zoś -
ka i Alek w Ma łej Wsi 

– Na ta lia Kop czyń ska – Wo ka li sta Ze spo łu UKU DE -
MIA dzia ła ją ce go przy 64 Ar ty stycz nej Dru ży nie Har cer skiej
Zoś ka i Alek w Ma łej Wsi 

– Ma ria Żmu dow ska – re pre zen tu je Ze spół Pie śni i Tań -
ca Dzie ci Zie mi Łąc kiej

III ka te go ria wie ko wa: kla sy VII i wzwyż
Ma ciej Boh dan – uczeń Szko ły Pod sta wo wej w Ra dza no -

wie 
Jo an na Boh dan so list ka Ze spo łu „Anio ły” z Za gro by 
Na ta lia Grze lak – uczen ni ca Nie pu blicz nej Szko ły Pod -

sta wo wej w No wym Ka ni go wie
Wy róż nie nie otrzy ma ła:
Ju lia Wuj cik – uczen ni ca Szko ły Pod sta wo wej w Łę gu

Pro bo stwie.
Lau re aci w ka te go rii wy ko naw cy ze spo ło wi:
Ko mi sja ze wzglę du na wy so ki po ziom ar ty stycz ny ze spo -

łów po sta no wi ła na gro dzić wszyst kich wy stę pu ją cych, przy -
zna jąc im na gro dy głów ne. 

LAU RE ATA MI ZO STA LI:
1. Gru pa Wo kal na „Przed szko la ki” z Przed szko la Sa mo -

rzą do we go w Wy szo gro dzie. Opie kun ar ty stycz ny: Smół ka
Syl wia.

2. Ze spół Wo kal ny przy Nie pu blicz nej Szko le Pod sta wo -
wej w No wym Ka ni go wie. Opie kun ar ty stycz ny: Ma ciej Don -
dzik.

3. Chór Szko ły Pod sta wo wej w Wy szo gro dzie. Opie kun
ar ty stycz ny: Be ata Krze miń ska.

4. GRU PA „PRZY JA CIE LE” z Ze spo łu Szkół Nr 3 w Za -
gro bie. Opie kun ar ty stycz ny: Jo an na Per ka.

5. UKU DE MIA dzia ła ją ca przy 64 Ar ty stycz nej Dru ży -

nie Har cer skiej Zoś ka i Alek w Ma łej Wsi. Opie kun ar ty stycz -
ny: Ewa Dęb ska.

6. GRU PA ART z Ze spo łu Szkół im. Ja na Śnia dec kie go
w Wy szo gro dzie. Opie kun ar ty stycz ny: Ka ta rzy na Ka miń ska.

7. Ze spół „Anio ły” z Za gro by. Opie kun ar ty stycz ny: Ka ta -
rzy na Boh dan.

8. Ze spół Pie śni i Tań ca Dzie ci Zie mi Łąc kiej. Opie kun ar -
ty stycz ny: Wie sław Stań czak.

Na gro dy uczest ni kom wrę cza li: Ma riusz Bie niek – Sta ro -
sta Płoc ki,  Jan Bosz ko  –Bur mistrz Mia sta i Gmi ny Wy szo -
gród, Apo li na ry Grusz czyń ski – Wi ce prze wod ni czą cy Ra dy
Po wia tu, Pa weł Bo giel – Rad ny Po wia tu Płoc kie go.

Wszy scy uczest ni cy otrzy ma li na gro dy rze czo we oraz dy -
plo my.

Or ga ni za to rzy po dzię ko wa li rów nież  Ka ro li nie 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 za wspar cie i pro mo cję pro -
wa dzo nych dzia łań.

Kon kurs był ele men tem fe sty nu „Róż no rod ność bio lo -
gicz na to ży cie” re ali zo wa ne go w ra mach pro jek tu pn. „Ochro -
na bio róż no rod no ści oraz ogra ni cze nie ne ga tyw ne go od dzia -
ły wa nia ru chu tu ry stycz ne go na ob sza ry cen ne przy rod ni czo
i pro mo wa nie lo kal nych wa lo rów przy rod ni czych na te re nie
po wia tu płoc kie go” współ fi nan so wa ne go w ra mach Osi Prio -
ry te to wej V Go spo dar ka przy ja zna śro do wi sku Dzia ła nia 5.4
Ochro na bio róż no rod no ści Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra -
cyj ne go Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go 2014 – 2020.

Ja ko kan dy dat na bur mi strza Wy szo gro du
pra gnę się Pań stwu po krót ce przed sta wić

Mam 54 la ta. Je stem żo na ty. Żo na Jo an na po cho dzi z Ra do mia. 
Ma my tro je dzie ci. Oby dwie cór ki Agniesz ka i An na skoń czy ły 
Po li tech ni kę War szaw ką na Wy dzia le In ży nie rii Śro do wi ska. 

Oby dwie pra cu ją w biu rach pro jek to wych w War sza wie. 

Syn Piotr stu dio wał na Po li tech ni ce War szaw skiej na wy dzia le SiMR oraz w Da -
nii Bu si ness Aca de my

Ar hus na wy dzia le Au to mo ti ve Tech no lo gy. Obec nie syn wią że swo je na dzie je
z Wy szo gro dem.

Ta ta Sta ni sław Kło bu kow ski przez wie le lat prak ty ko wał ja ko le karz we te ry na rii
Ma ma Anie la Vio let ta Kło bu kow ska uczy ła w Szko le Rol ni czej w Wy szo gro dzie

i póź niej w Ciuć ko wie 
Wy kształ ce nie

• Stu dia Po dy plo mo we dla Me na dże rów Mo to ry za cji Szko ła Głów na Han dlo -
wa – War sza wa
• Po li tech ni ka War szaw ska Wy dział Sa mo cho dów i Ma szyn Ro bo czych – War sza -
wa
• Li ceum Ogól no kształ cą ce – Wy szo gród
• Szko ła Pod sta wo wa – Wy szo gród

Obec nie pro wa dzo na dzia łal ność: 
• Fir ma Bo ru ta Mo tors Wy szo gród
• Wy daw ca lo kal nej ga ze ty e -wy szo grod. pl na te re nach gmin: Czer wińsk, Wy szo -
gród, Ma ła Wieś, Bo dza nów, Bul ko wo, Bro chów, Mło dzie szyn

Pa weł Kło bu kow ski – Dzia łal ność spo łecz na: 
• Czło nek Za rzą du Izby Go spo dar czej Re gio nu Płoc kie go – sa mo rząd go spo dar czy.
• Prze wod ni czą cy Ra dy LGD Ra zem dla Roz wo ju – Prze wod ni czy po sie dze niom
ra dy, któ ra zaj mu je się wy bo rem ope ra cji kie ro wa nych do fi nan so wa nia ze wnętrz ne -
go mię dzy in ny mi z fun du szy Unii Eu ro pej skiej.
• Wi ce pre zes Ma zo wiec kiej Wspól no ty Sa mo rzą do wej – Sto wa rzy sze nia sa mo rzą -
dow ców z wo je wódz twa ma zo wiec kie go. Głów ny mi za da nia mi któ re sta wia
przed so bą Ma zo wiec ka Wspól no ta Sa mo rzą do wa są dzia ła nia na rzecz roz wo ju idei
sa mo rząd no ści i za sad de mo kra cji w ży ciu spo łecz nym, opar tych na chrze ści jań -
skim sys te mie war to ści oraz pro wa dze nie dzia łal no ści na rzecz edu ka cji pa trio tycz -
nej i oby wa tel skiej. Prze strze ga nie za sad ety ki i przej rzy stość w służ bie pu blicz nej to
pod sta wo wa za sa da któ rą kie ru je my się w swo jej dzia łal no ści. Ce lem na szych dzia -
łań jest uczci wa służ ba miesz kań com Ma zow sza w róż nych struk tu rach dzia łal no -
ści sa mo rzą do wej.
• Czło nek To wa rzy stwa Biz ne so we go War szaw skie go – sku pia ją ce go przed się bior -
ców dzia ła ją cych zgod nie z war to ścia mi chrze ści jań ski mi.
• Przy ja ciel Spo łecz nej Szko ły Pod sta wo wej w Ra dzi ko wie gmi na Czer wińsk.
• Wo lon ta riusz Fun da cji dla Ro da ka – or ga ni zu je po moc ro da kom z Ka zach sta nu
i Kre sów.
• Or ga ni za tor im prez lo kal nych dla Wy szo gro du:
• Mo to ser ce Wy szo gród,
• Mo to Blu es Fe sti wal Mo to Cri sto.
• Współ or ga ni za tor zlo tów mo to cy klo wych i kon cer tów w in nych mia stach Pol ski.

Dzia łal ność spo łecz na w okre sie stu diów:
• Or ga ni za tor pierw szych wol nych sa mo rzą dów stu denc kich Po li tech ni ki War -
szaw skiej, Wi ce prze wod ni czą cy Sa mo rzą du PW,
• Za ło ży ciel Stu denc kie go Klu bu Tu ry stycz ne go „Ła zik” i wie lo let ni pre zes ko ła
PTTK, 
• Czło nek za rzą du Od dzia łu Mię dzy uczel nia ne go PTTK (PW i SGGW),
• Czło nek Stu denc kie go Klu bu Prze wod ni ków Be skidz kich i Stu denc kie go Ko ła
Prze wod ni ków, Świę to krzy skich,
• Stu denc ki Prze wod nik Be skidz ki i Świę to krzy ski,
• Za ło ży ciel Sto wa rzy sze nia Ka to lic kiej Mło dzie ży Aka de mic kiej,
• or ga ni za tor wie lu gór skich pie szych raj dów tu ry stycz nych. 

Kon kurs pio sen ki eko lo gicz nej 
„O przy ro dę dba my, bo wszy scy ją ko cha my!”
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W dniu 30 wrze śnia 2018 r. od by ła się
uro czy stość nada nia imie nia „Ks. Mi cha -
ła Se ra fi na” par ko wi miej skie mu w Wy -
szo gro dzie przy ul. Rę bow skiej. 

Ks. Mi chał Se ra fin był człon kiem Pol skiej Or ga ni za cji Zbroj nej,
ma so wej or ga ni za cji kon spi ra cyj nej po przed nicz ki Ar mii Kra jo wej.
Zaj mo wał się mię dzy in ny mi or ga ni za cją prze rzu tu osób po szu ki -
wa nych do Ge ne ral nej Gu ber ni. Sprzy ja ło te mu bli skie są siedz two
Wi sły i bie gną ca nie opo dal gra ni ca. Zaj mo wał się też wy wia dem
zbie ra jąc in for ma cje na te mat sił oku pan ta i prze ka zu jąc je do cen -
tra li w Płoc ku. Po wy wie zie niu księ ży z 5 pa ra fii zza Wi sły do Dział -
do wa, ks. Se ra fi no wi po wie rzo no opie kę re li gij ną i pro wa dze nie akt
sta nu cy wil ne go pa ra fii po wia tu so cha czew skie go, na le żą cych
do gmi ny Iłów, któ rą Niem cy przy łą czy li do po wia tu płoc kie go.
Zwra ca li się więc do pro bosz cza wy szo grodz kie go i na wie dza li ko -
ściół nie tyl ko miej sco wi pa ra fia nie, lecz rów nież wier ni zza Wi sły.
Ks. Mi cha ła Se ra fi na aresz to wa no w no cy z so bo ty na nie dzie lę 20
kwiet nia 1942 r. Przy czy ny aresz to wa nia ks. Mi cha ła Se ra fi na nie są
do koń ca wy ja śnio ne. W pią tek ra no, 18 wrze śnia 1942r Płoc ku
wy ko na no eg ze ku cję na 13 więź niach, wśród któ rych był ksiądz
Mi chał Se ra fin.

Na sza nie dziel na uro czy stość, któ ra od by ła się w Ko ście le Pa ra -
fial nym w Wy szo gro dzie, roz po czę ła się w od wy ko na nia pa trio tycz -
nej etiu dy te atral nej pt. „Umrzeć w imię Bo ga i Oj czy zny” przed sta -
wia ją cej hi sto rię ks. Mi cha ła Se ra fi na. Etiu dę wy ko na ły dzie ci
z Ośrod ka Opie kuń czo -Wy cho waw cze go w Wy szo gro dzie oraz mło -
dzież z Ze spo łu Szkół im. Ja na Śnia dec kie go pod kie run kiem Pa na
Hu ber ta Więc kow skie go.

Po przed sta wie niu, do Ko ścio ła zo sta ły wpro wa dzo ne pocz ty
sztan da ro we Ochot ni czych Stra ży Po żar nych oraz pocz ty sztan da ro -
we szkół z te re nu Gmi ny i Mia sta Wy szo gród. Po wpro wa dze niu
sztan da rów roz po czę ła się Msza Świę ta w in ten cji Oj czy zny, kon ce le -
bro wa na przez ks. Pra ła ta Ja nu sza Mac kie wi cza, ks. ka no ni ka Ze no -
na Glic ne ra, ks. pro bosz cza Grze go rza Przy był ka, ks. pro bosz cza dr
Ra fa ła Bed nar czy ka oraz Gwar dia na Klasz to ru Oj ców Fran cisz ka -
nów o. Mar ka Iwań skie go.

Po Mszy Świę tej uczest ni cy na cze le z Or kie strą OSP z Rę bo wa
uda li się na skraj par ku miej skie go, gdzie od by ła się dal sza część uro -
czy sto ści. Na stą pi ło ode gra nie Hym nu Pań stwo we go przez or kie strę

OSP z Rę bo wa, po czym głos za brał Bur mistrz Gmi ny i Mia sta Wy szo -
gród Jan Bosz ko. Pan Bur mistrz stwier dził, „że dzi siej szy dzień jest dla
nas miesz kań ców szcze gól nym dniem, gdyż upa mięt nia my nie zwy -
kłe go bo ha te ra, pro bosz cza Pa ra fii Wy szo gród i Rę bo wo, któ ry po niósł
mę czeń ską śmierć z rąk Niem ców”. Po dzię ko wał rów nież rad nym
za ini cja ty wę i pod ję cie uchwa ły w spra wie nada nia Par ko wi na zwy
„Park im. Księ dza Mi cha ła Se ra fi na”. Bur mistrz skie ro wał swo je sło wa
wdzięcz no ści rów nież do Pa ni Wan dy Rem biew skiej ze Sta re go Ar ci -
sze wa, któ ra po da ro wa ła ka mień na obe lisk. Po tym wy stą pie niu na -
stą pi ło sym bo licz ne od sło nię cie ta bli cy pa miąt ko wej, któ re go do ko na -
li: ks. Ka no nik Ze non Glic ner, Bur mistrz Gmi ny i Mia sta Wy szo gród
Jan Bosz ko, Sta ro sta Płoc ki Ma riusz Bie niek oraz Prze wod ni czą cy Ra -
dy Gmi ny i Mia sta Wy szo gród Pan Jó zef Zbi gniew Bosz ko.

O po świę ce nie po mni ka po pro szo ny zo stał ksiądz Pro boszcz
Grze gorz Przy by łek, po czym na stą pi ło zło że nie kwia tów i za pa le -
nie zni czy. Kwia ty w imie niu po wia tu zło żył Sta ro sta Płoc ki w asy -
ście rad nych Pa ni Elż bie ty Ja chi miak i Ja dwi gi Mi lew skiej, w imie -
niu władz sa mo rzą do wych kwia ty zło ży li Bur mistrz i Prze wod ni -
czą cy Ra dy Gmi ny i Mia sta Wy szo gród, w imie niu Ze spo łu Szkół
im. Ja na Śnia dec kie go Pa ni Jo an na Mi sia kow ska wraz z na uczy cie -
la mi Szko ły. Od miesz kań ców bia ło -czer wo ną wią zan kę zło ży li:
Ko men dant Miej sko -Gmin ny OSP Krzysz tof La skow ski, Pre zes
OSP w Wy szo gro dzie Wie sław Am bro ziak oraz Pre zes OSP w Rę -
bo wie An drzej Ło żyń ski.

Pod czas uro czy sto ści nie za bra kło prze mó wień oko licz no ścio -
wych. Ja ko pierw szy głos za brał Sta ro sta Płoc ki pod kre śla jąc i dzię ku -
jąc za pod ję cie tak waż nej de cy zji dla miesz kań ców. W swo im wy stą -
pie niu ksiądz pro boszcz Grze gorz Przy by łek po dzię ko wał rad nym
za ini cja ty wę uchwa ło daw czą oraz do ce nił trud i pra cę wło żo ne w re -
ali za cję te go wy da rze nia. Po ofi cjal nej czę ści, uczest ni cy prze ma sze ro -
wa li z pocz ta mi sztan da ro wy mi jed no stek OSP i szkól, w asy ście Rę -
bow skiej Or kie stry Dę tej do bu dyn ku OSP w Wy szo gro dzie, gdzie
od by ło się pa trio tycz ne bie sia do wa nie w ra mach ob cho dów 100-le cia
od zy ska nia przez Pol skę nie pod le gło ści. 

Wspól nie wy ko ny wa nie pie śni pa trio tycz nych uświet ni ły wy stę -
py Ze spo łu Art. i chó ru z Ze spo łu Szkół im. Ja na Śnia dec kie go
pod kie run kiem Pa ni Ka ta rzy ny Ka miń skiej. Bie sia dę po pro wa dzi ła
Pa ni Dy rek tor Jo an na Mi sia kow ska przed sta wia jąc rys hi sto rycz ny
zwią za ny z od zy ska niem prze Pol skę nie pod le gło ści. 

Na uro czy sto ści go ści li śmy mię dzy in ny mi p. Ma riu sza Bień ka
Sta ro stę Płoc kie go, p. An nę Ja chi miak i p. Ja dwi gę Mi lew ską Rad ne
Po wia tu Płoc kie go, rad nych, soł ty sów, Dy rek to rów pla có wek oświa -
to wych, dy rek to ra Vi stu la Bank Spół dziel czy oraz miesz kań ców
Gmi ny i Mia sta Wy szo gród. 

Pra gnie my ser decz ne po dzię ko wać za wy si łek, trud, ser ce i za an -
ga żo wa nie ja kie zo sta ło wło żo ne w zor ga ni zo wa nie uro czy sto ści
nada nia par ko wi miej skie mu imie nia Ks. Mi cha ła Se ra fi na. 

UGIM WY SZO GRÓD

„Uro czy stość nada nia par ko wi miej skie mu imie nia Ks. Mi cha ła Se ra fi na” 

W po nie dzia łek 24.09.2018 w Szko le Pod sta wo wej w Cho ci sze wie
od by ły się po raz pierw szy po wszech ne wy bo ry do sa mo rzą du szkol ne go.

Ko mi sja Wy bor cza w skła dzie: Pan Dy rek tor Da riusz Umięc ki, Opie -
kun Sa mo rzą du Szkol ne go Pa ni Agniesz ka Pru ska, ucznio wie z klas 4-8
Wik tor Ko wa lik, Pa try cja Go ław ska, Alek san dra Wa siak, Ka ro li na Wa siak,
Ju lia Mu raw ska czu wa li nad pra wi dło wym prze bie giem wy bo rów.

Wy bo ry od by ły się na sa li gim na stycz nej, każ dy otrzy mał je den eg -
zem plarz kar ty słu żą cej do gło so wa nia. W wy zna czo nym miej scu ucznio -
wie oraz na uczy cie le od da wa li głos na swo je go kan dy da ta. Po od da niu gło -
su każ dy pod cho dził do urny znaj du ją cej się po środ ku sa li, że by wrzu cić
swo ją kar tę.

W wy bo rach wzię ło udział 75 uczniów z klas 4-8 i 11 na uczy cie li.
Gło so wa nie by ło taj ne. Nie by ło ani jed ne go nie waż ne go gło su.

Po pod li cze niu wszyst kich gło sów Ko mi sja Wy bor cza ogło si ła na stę -
pu ją cy skład Sa mo rzą du Uczniow skie go na rok szkol ny 2018/2019:

Prze wod ni czą ca: Maj ka Chro bo ciń ska
Za stęp ca: Fi lip Ja siń ski
Skarb nik: Bar tosz Cie ślak
Se kre tarz: Adam Gmur czyk
No wo wy bra ne mu Sa mo rzą do wi Szkol ne mu ży czy my suk ce sów

i owoc nej pra cy.

Wy bo ry Sa mo rzą du Uczniow skie go w Cho ci sze wie
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Dzię ki Mi ni ster stwu Na uki i Szkol nic twa Wyż -
sze go oraz po przez współ pra cę z Fun da cją dla
Ro da ka ma my moż li wość go ścić w gmi nie Wy -
szo gród w miej sco wo ści Rę bo wo ob jaz do wą
wy sta wę Cen trum Na uki Ko per ni ka, w skład
któ rej wcho dzą in te rak tyw ne eks po na ty oraz
urzą dze nia i ma te ria ły, któ rych za da niem jest
za chę ce nie od wie dza ją cych do po sze rza nia
wie dzy o zja wi skach za cho dzą cych w ota cza ją -
cym świe cie.

Wi zy ta Na uko bu sa trwa 2 dni. W tym cza sie eks -
po na ty są roz sta wio ne w sa li, a zwie dza ją cy, mo gą
z nich ko rzy stać przez 6 go dzin dzien nie. Sa mo dziel -
ne eks pe ry men to wa nie to  do sko na ła me to da po zna -
wa nia świa ta, a na si edu ka to rzy do dat ko wo ob ja śnia ją
dzia ła nie eks po na tów i po ma ga ją zro zu mieć pre zen to -
wa ne zja wi ska z dzie dzi ny fi zy ki, bio lo gii i ma te ma ty -
ki. Sie dząc na wi ru ją cym krze śle moż na do świad czyć,
jak w prak ty ce dzia ła teo ria za cho wa nia mo men tu pę -
du, trój wy mia ro wy mo del ludz kie go cia ła uczy te go,
jak je ste śmy zbu do wa ni, a ła mi głów ki to  zna ko mi ty
tre ning dla mó zgu. Zwie dza ją cy otrzy mu ją tak że „Po -
rad nik mło de go na ukow ca” z do świad cze nia mi, któ re
mo gą prze pro wa dzić w do mu. Na uczy cie li na to miast
za pro si my na warsz ta ty „Eks po na ty i eks pe ry men ty”,
któ re in spi ru ją do wy ko rzy sta nia po ten cja łu eks po na -
tów w na ucza niu.

W dniach 25-26 wrze śnia. ser decz nie za pra sza -
my wszyst kich za in te re so wa nych do sko rzy sta nia
z moż li wo ści uczest nic twa w tym wy da rze niu.

re kla ma

Fun da cja dla Ro da ka
Pa weł Kło bu kow ski bę dąc wo lon ta riu szem
Fun da cji dla Ro da ka był mo to rem na szej
współ pra cy z Fun da cją Za czę ło się od Kub ków
dla Ro da ka któ re Rę bow skie Ko ło Go spo dyń
Wiej skich przez Paw ła prze ka za ło do do mu re -
ko lek cyj ne go Za che usz w Kaw ko wie. 

Póź niej Pa weł spro wa dził na Rę bow ski Emaus Ro -
da ków z Ka zach sta nu któ rych Rę bow skie Ko ło go ści -
ło. Za in spi ro wał nas do dal szej współ pra cy z Fun da cją.
In for mu ję o tym gdyż bez wspar cia i po mo cy pre zes
Fun da cji Jo an ny Wilk -Yari diz trud no by by ło spro wa -
dzić Na uko bus do Rę bo wa

Jo an no dzia ła my. 
WIE SŁA WA SZY MER SKA

Na uko bus w Re bo wie
Wy sta wa CNK bę dzie 
do stęp na na te re nie 

Do mu Kul tu ry w Rę bo wie 
(Re mi za OSP Re bo wo) 

w na stę pu ją cych go dzi nach:

– 25.10. 2018r. 
– godz. 10: 00-18: 00 
– 26.10. 2018r. 
– godz. 8: 00-14: 00 

Szcze gó ło we in for ma cje
pod nu me rem 

te le fo nu: 505201375 
Wie sła wa Szy mer ska

Wstęp wol ny
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Ten krzyż ma rów ne 100 lat. Zo stał
po bu do wa ny po za koń cze niu dzia -
łań wo jen nych i od zy ska niu Nie pod -
le gło ści przez Pol skę w 1918 r.
Zbu do wa ny jest z nie wy bu chów po -
ci sków ar ty le ryj skich. Trzon sta no -
wi po tęż ny roz bro jo ny po cisk śred -
ni cy 200 mm, a ra mio na krzy ża
z mniej szych 80 mm po ci sków ar -
ty le ryj skich. Ten obiekt jest uni ka -
tem, jest nie po wta rzal ny. Jest sym -
bo lem nie tyl ko re li gij nym ale rów -
nież sym bo lem woj ny, pa trio ty zmu
jak rów nież dzie łem ar ty stycz nym.

Przy oka zji nie spo sób po mi nąć
osób, któ re przy czy ni ły się do re no wa cji
i za po bie że nia de gra da cji te go obiek tu
mia no wi cie: Pa nią Mar czak –Wo je -
wódz kie go Kon ser wa to ra Za byt ków
w Płock, Pa na Ma riu sza Bień ka – by łe go
Bur mi strza Gmi ny i Mia sta Wy szo gród,
Pa na Ja na Bosz ko – obec ne go Bur mi -
strza Gmi ny i Mia sta Wy szo gród, któ ry
do koń czył zo bo wią za ne go dzie ła: wy ko -
na nia no we go ogro dze nia oraz upo rząd -
ko wa nia te re nu we wnątrz ogro dze nia.
Na le ży wy mie nić rów nież Pa na Dy rek -
to ra Mu zeum w Wy szo gro dzie. 

Na le ży się rów nież po chwa ła Gmi -
nie i Mia stu Wy szo gród za od co naj -
mniej dwóch lat skła da nie wień ca z oka -
zji Świę ta 3 Ma ja oraz Świę ta Od zy ska -
nia Nie pod le gło ści 11 Li sto pa da.

Mam apel do tu tej szych władz, aby
Świę to 100 rocz ni cy Nie pod le gło ści

uczcić pod tym krzy żem, po nie waż to
miej sce naj bar dziej na to za słu gu je.

Mam rów nież apel do dy rek cji szkół
w Wy szo gro dzie aby prze ję ła pa tro nat
nad tym obiek tem, aby mło dzież szkol -
na a w szcze gól no ści har ce rze dba li
o oto cze nie i sam obiekt.

HEN RYK TUR KOW SKI

KO MI TET WY BOR CZY WY BOR CÓW 
PAW ŁA KŁO BU KOW SKIE GO

KAN DY DA CI NA RAD NYCH Li sta nr 17
0KRĘG WY BOR CZY nr. 1 – PIOTR KA MIL RASZ TEM BOR SKI - Wy szo gród

OKRĘG WY BOR CZY nr. 2 – JA CEK RAC KI - Wy szo gród

OKRĘG WY BOR CZY nr. 4 – ZBI GNIEW PA RA DOW SKI - Wy szo gród

OKRĘG WY BOR CZY nr. 6 – BAR BA RA KOR NA TOW SKA - Wy szo gród

OKRĘG WY BOR CZY nr. 7 – MA CIEJ KRZE MIŃ SKI - Wy szo gród

OKRĘG WY BOR CZY nr. 8 -PIOTR MAL CZEW SKI - Ciuć ko wo

OKRĘG WY BOR CZY nr. 13 -ADAM ŻU ŁAW NIK - Rost ko wi ce

OKRĘG WY BOR CZY nr. 14 – TO MASZ MA JER KIE WICZ  - Ko byl ni ki

Krzyż  - Po mnik 100 rocz ni cy 
Nie pod le gło ści Pol ski w Chmie le wie
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O po trze bach miesz kań ców
gmi ny Czer wińsk n/Wi słą,
no wych po my słach na or ga -
ni za cję pra cy urzę du oraz
pla nach na naj bliż sze kil ka
lat do ty czą cych kie run ków
roz wo ju, roz ma wia li śmy
z kan dy da tem na wój ta
gmi ny Czer wińsk – Ma riu -
szem Cie ćwie rzem. 

Co kie ro wa ło my ślą, że jed nak
zde cy do wał się Pan kan dy do wać
na sta no wi sko wój ta gmi ny Czer -
wińsk n/Wi słą?

To był efekt śnie go wej ku li,
któ ry zro dził sie z od dol nej ini -
cja ty wy. W mo men cie kie dy za -
ło ży łem ko mi tet, po ja wi ły się
oso by, któ re są za an ga żo wa ne
w ży cie na szej lo kal nej spo łecz -
no ści i też chcia ły by ze mną
współ pra co wać. Oka za ło się, że
to gro no jest co raz więk sze, stąd
zro dzi ła się po trze ba wy sta wie -
nia kan dy da ta na wój ta, któ ry
był by swe go ro dza ju ma na ge rem
za rzą dza ją cym nie tyl ko urzę -
dem gmi ny, ale i dba ją cy o in te re -
sy na sze go re gio nu. 

Uro dził się Pan w tej gmi nie
i po tem do ra stał. Czym obec nie
Pan się zaj mu je?

Od uro dze nia je stem zwią za -
ny z gmi ną Czer wińsk. Od wcze -
snych lat mu sia łem być oso bą sa -
mo dziel ną, któ ra za dba nie tyl ko
o swo je wy kształ ce nie, ale rów -
nież o chleb po wsze dni. W mo jej
pra cy za wo do wej prze cho dzi łem
róż ne szcze ble, aż do oso by, któ ra
kie ru je lo gi sty ką w fir mie han dlo -
wej. Usta lam bu dżet lo gi stycz ny,
nad któ rym po tem trzy mam pie -
czę, ne go cju ję umo wy z pod wy ko -
naw ca mi, mam bie żą cy kon takt
z ludź mi… My ślę, że to mo je do -
świad cze nie w kie ro wa niu ze spo -
łem ludz kim, zdol no ści ne go cja -
cyj ne i otwar tość, na pew no po -
mo gą mi, by do brze i szyb ko od -
na leźć się na tak od po wie dzial -
nym sta no wi sku.

Na pew no zna Pan po trze by
miesz kań ców, ja kie są to po trze by?

Tak, ja ko soł tys mam na bie żą -
co kon takt z mo imi miesz kań ca mi
i znam je do sko na le. Ta kie po trze -
by, któ re przede wszyst kim ma ją
miesz kań cy to no wa in fra struk tu ra
dro go wa. Ma my XXI wiek, więc
wszyst kie dro gi po win ny mieć bi tu -
micz ną na wierzch nię. Po za tym,
jest po trze ba kon tak tu ze świa tem,
mam tu na my śli in ter net sze ro ko -
pa smo wy, a tak że miej sce spo tkań,
gdzie moż na się zin te gro wać czy
zro bić coś wspól nie. Z miesz kań ca -
mi nie jed no krot nie spo ty ka li śmy
się i wspól nie dzia ła li śmy. 

W ja ki spo sób dzia ła li ście? 
Za czy na li śmy od drob nych

rze czy, jak przy go to wa nia oł ta rza
na Bo że Cia ło, ale przede wszyst -
kim ogrom nym suk ce sem był du -
ży pro jekt, któ ry miał już dru ga

edy cję w tym ro ku, mam tu
na my śli „Wi śla ne Spo tka nia”,
gdzie łą czy li śmy brze gi Wi sły
mię dzy Se cy mi nem No wym
a Wy chódz cem. Te dwie edy cje
zgro ma dzi ły mnó stwo osób
i po jed nej i po dru giej stro nie Wi -
sły. Po ka za ło to, że lu dzie chcą
wyjść z do mu, po być ze so bą, po -
roz ma wiać, zin te gro wać się… Być
mo że to łą cze nie brze gów przy -
czy ni się do pro jek tu i lo ka li za cji
mo stu, któ ry bę dzie łą czył gmi ny
Czer wińsk i Le on cin. 

Pro gram rzą do wy „Mo sty+”
ogło szo ny przez pre mie ra Ma te -
usza Mo ra wiec kie go, za kła da po -
wsta nie mo stu wła śnie w tym miej -
scu, o któ rym Pan mó wi, czy li mię -
dzy Se cy mi nem a Wy chódz cem.
Czy to jest do bry po mysł? 

My ślę, że ten most trze ba po -
strze gać ja ko szan sę dla re gio nu,
któ rzy po łą czy na sze są sied nie
gmi ny i ja ją wy ko rzy stam. Bę dzie
to na pew no bo dziec do roz wo ju
lo kal ne go biz ne su, po nie waż ma -
my fir my lo kal ne za rów no po jed -
nej jak i dru giej stro nie Wi sły.
My ślę, że pój dzie to w stro nę tu -
ryst ki i jej roz wo ju. Po za tym,
praw do po dob nie miesz kań cy na -
szej gmi ny bę dą mie li bli żej
do War sza wy ja dąc przez Le on -
cin, niż przez No wy Dwór Ma zo -
wiec ki. To na pew no przy czy ni
się rów nież do po wsta nia no wych
firm przy ta kim cią gu ko mu ni ka -
cyj nym, idąc tym tro pem, jest du -
ża szan sa na zwięk sze nie miejsc
pra cy, mam na my śli np. ma ga zy -
ny lo gi stycz ne. Nie za po mi na my
rów nież o tym, że ma my oso by,
któ re są ro dzin nie po wią za ne
na obu brze gach i to bę dzie szan -
sa na to, aby ci lu dzie mo gli się
czę ściej spo ty kać. 

Ja kie bę dą Pa na pierw sze dzia -
ła nia, ja ko po ten cjal ny wójt?

Je śli miesz kań cy mi za ufa ją
i zde cy du ją się od dać na mnie
głos, to pierw szą rze czą ja ką zro -
bię to au dyt wy dat ków i fi nan sów
gmi ny i jed no stek pod le głych. Po -
win no zro bić się to z du żą pie czo -
ło wi to ścią, po nie waż są to pie nią -
dze na szych miesz kań ców. Po win -
ni śmy mieć świa do mość, na co
każ da za pra co wa na zło tów ka jest
wy dat ko wa na. Dru gą rze czą, ja ką
moż na zro bić od ra zu to kwe stia
lep szej or ga ni za cja pra cy Urzę du
Gmi ny. Ja ko soł tys mia łem oka zję

po znać jak to wy glą da od środ ka.
Urząd po wi nien dzia łać spraw nie,
być trans pa rent ny, po wi nien do -
brze ko mu ni ko wać się z miesz -
kań ca mi i in for mo wać ich o bie żą -
cych dzia ła niach. Nie za po mi naj -
my, że jed ną z naj waż niej szych, je -
śli nie naj waż niej szą ga łę zią na szej
gmin nej go spo dar ki jest rol nic -
two. Na sza gmi na sły nie z upraw
owo ców mięk kich i za rów no ci
więk si, jak i mniej si rol ni cy, któ -
rzy bu du ją do brą mar kę na szej
gmi ny w Pol sce, po win ni mieć
moż li wość ja snej i spraw nej
współ pra cy z gmi ną, by da lej się
roz wi jać. Bę dę wy ko rzy sty wać
moż li wo ści, by za pre zen to wać na -
szą gmi nę z jak naj lep szej stro ny.
Prze cież ma my bar dzo bo ga tą hi -
sto rię i wie le pięk nych za byt ków.
Klasz tor w Czer wiń sku już jest
na szą wi zy tów ką, a to nie je dy na
na sza atrak cja.

W ja ki spo sób chciał by Pan to
zmie nić?

Zre or ga ni zo wać pra cę urzę du
w ten spo sób, aby każ dy mógł być
fa cho wo ob słu żo ny, moż li wie jak
naj szyb ciej i by każ dy wie dział, że
mo że li czyć na me ry to rycz ną po -
moc. Po nad to, uspraw nił bym ko -
mu ni ka cję z miesz kań ca mi. Ta ką
do brą for mą ko mu ni ka cji są kon -
kret ne spo tka nia z miesz kań ca mi.
Mam na my śli fun dusz so łec ki,
o któ ry rok rocz nie wy stę pu ję
do ra dy gmi ny. To do bra oka zja,
aby zin te gro wać miesz kań ców,
aby za czę li roz ma wiać i mó wić
gło śno o po trze bach na szych ma -
łych oj czyzn. To do sko na ły mo -
ment, aby na ta kim spo tka niu był
obec ny rad ny z re gio nu, wójt
i oczy wi ście miesz kań cy i by
udzie li li wy czer pu ją cych in for ma -
cji z bie żą cych spraw gmin nych.
Miesz kań cy wte dy po czu ją się
praw dzi wy mi go spo da rza mi swo -
jej wła snej miej sco wo ści. 

Dzię ki te mu miesz kań cy ma ją
re al ny wpływ na to, w ja ki spo sób
zo sta nie wy ko na na pew na część
bu dże tu gmi ny.

Tak, bo to miesz kań cy de cy du -
ją o tym bu dże cie, a wójt mu si to
wy ko nać. Je śli są pro jek ty, któ re
mo gą po wstać na więk szym ob sza -
rze niż jed no so łec two, to też jest
do sko na ła in te gra cja na szej lo kal nej
spo łecz no ści. 

Dzię ku ję za roz mo wę.

„Wykorzystam szanse dla naszego regionu”


