
Szanowni Państwo,
już wkrótce wspólnie zdecydujemy, kto przez następne czte-

ry lata będzie reprezentował Ziemię Łukowską i  Lubelszczyznę 
w Sejmie i Senacie.

Wielki sukces Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy stał się mi-
lowym krokiem na drodze ku naprawie Rzeczypospolitej. Nasza 
Ojczyzna wymaga rekonstrukcji w wielu obszarach życia społeczne-
go i gospodarczego. Potrzebujemy zmian, które pozytywnie będą 
oddziaływać na nasze małe ojczyzny i  każdą rodzinę. Okazją do 
dobrej zmiany są wybory parlamentarne.

20 czerwca podczas Konwencji Prawa i  Sprawiedliwości 
w Warszawie Pani Beata Szydło powiedziała, że „działalność w sa-
morządzie to najlepsza szkoła życia”. W  pełni podzielam tę opi-
nię. To samorządowcy najniższego szczebla są najbliżej zwykłych, 
codziennych spraw. Słuchają i przyjmują uwagi, naprawiają błędy 
popełniane przez rządzących, widzą i  znają problemy mieszkań-
ców. Słowa Pani Beaty Szydło utwierdziły mnie w decyzji o podję-
ciu najważniejszego w moim dotychczasowym życiu zawodowym 
i  politycznym wyzwania. Postanowiłem ubiegać się o  zaszczytny, 
ale i niezwykle zobowiązujący mandat posła. Uzyskałem poparcie 
struktur Prawa i Sprawiedliwości powiatu łukowskiego, a następ-
nie wojewódzkich i krajowych władz partii. Najbardziej jednak cenił 
będę Państwa akceptację, wyrażoną w  głosowaniu 25 paździer-
nika. Zanim pójdziemy do urn wyborczych, chciałbym przekonać 
Państwa do mojego programu.

Program ten jest wynikiem obserwacji życia mieszkańców, 
problemów, jakie ich dotykają, oraz doświadczenia życiowego i za-
wodowego. Jest on zgodny z założeniami przedstawionymi podczas 
Konwencji Programowej Prawa i  Sprawiedliwości w  Katowicach. 
Przedstawiam w nim sprawy ważne dla Polski, ale przede wszystkim 
te, które dotyczą regionu, powiatu, miast, gmin, poszczególnych wsi  
i każdej rodziny. Chcę przekonać Państwa do jego akceptacji i pro-
sić o  poparcie. Tworzą trzy fi lary: EDUKACJA, ZDROWIE, PRACA. 
Problemy związane z koniecznością zapewnienia bytu rodzinie po-
przez pracę, wykształceniem dzieci i młodzieży dotykają każdego 
z nas. Moje wykształcenie i doświadczenie zawodowe pozwalają 
mi wierzyć, że będę mógł skutecznie go zrealizować.   

Mam 52 lata. Całe moje życie związane jest z  Lubelszczy-
zną, a w  szczególności z  Ziemią Łukowską. Jestem absolwentem 
Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie. Ukończy-
łem historię na Uniwersytecie Warszawskim i studia podyplomowe 
w  zakresie zarządzania procesem rozwoju oświaty na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim. Pracowałem jako nauczyciel w szkołach 
podstawowych. W wieku 29 lat zostałem dyrektorem Szkoły Pod-
stawowej w Burcu, którą pomyślnie przeprowadziłem przez zmiany 
organizacyjne. W 2001 roku założyliśmy Wiejskie Stowarzyszenie 
Oświatowo-Kulturalne „Przymierze”, które stało się organem pro-
wadzącym dla szkoły i  3 punktów przedszkolnych. W  wyborach 
samorządowych 11 października 1998 roku, startując z ostatniego 
miejsca na liście Akcji Wyborczej Solidarność, uzyskałem najlepszy 
wynik i  mandat radnego Rady Powiatu Łukowskiego I  kadencji 
(1998–2002). Od 2006 roku jestem wójtem gminy Adamów. Spo-
łeczność lokalna podziela moją wizję rozwoju, o  czym świadczą 
zwycięstwa w  pierwszych turach. W  swojej pracy duży nacisk 
kładę na współpracę z organizacjami pozarządowymi i budowanie 
wspólnoty. Aktywnie wspieram obronę małych szkół przed likwida-
cją. Jako wójt, członek Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łukowie, 
a także członek Zespołu Ekspertów ds. Wdrażania i Promocji Ekono-
mii Społecznej w województwie lubelskim wiem, co można zrobić 
dla polepszenia warunków i stworzenia nowych miejsc pracy. Nie-
zwykle ważna jest dla mnie również rodzina. Wszyscy wiemy, jak 
bardzo istotna jest akceptacja najbliższych i ich miłość. Dla mnie od 
wielu lat najcenniejszym źródłem siły do pracy na rzecz innych ludzi 
jest wiara w Boga, miłość i wsparcie żony Grażyny oraz naszych 
dzieci Michała i Aleksandry. 

Wierzę, że będę godnie reprezentował w Sejmie Ziemię Łu-
kowską i  Lubelszczyznę, a  swoją pracą zadbam o  Państwa przy-
szłość. W dniu wyborów proszę Państwa o głos.

Z wyrazami szacunku
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Ośrodek Zdrowia w Adamowie

Nowe rondo w Adamowie

Gułów

Plac zabaw i siłownia w AdamowiePraca. Przywróćmy nadzieję.
Ogromnym problemem Lubelszczyzny są wyjazdy jej mieszkań-

ców. Niestety, najczęściej są to wyjazdy „za chlebem”. W 1995 roku 
z Lubelszczyzny wyprowadziło się o 2500 mieszkańców więcej niż 
na Lubelszczyznę przyjechało. W roku 2010 problem ten stał się dwa 
razy większy niż 15 lat temu. Według GUS w 2010 roku nadwyżka 
wyjeżdżających nad przyjeżdzającymi wyniosła 4900 osób. W roku 
2014 – już 5800 osób (inaczej mówiąc, „straciliśmy” np. Adamów 
i Stoczek Łukowski). 

Bogactwo Lubelszczyzny to fi nanse mieszkańców, fi rm, organi-
zacji i samorządów. Gdy ludzi jest mniej, to mniej jest tych, których 
pieniądze się sumuje. Coraz więcej osób wyprowadza się z Lubelsz-
czyzny, bo nie widzą tu dla siebie szansy i możliwości na życie. Znaj-
dują je w innych miastach, nierzadko w innych krajach, pozostawia-
jąc swoje rodziny. Jednak najsmutniejszy jest fakt, że te osoby często 
nie mają nadziei, że Lubelszczyzna w przyszłości stworzy im warunki 
do powrotu. Rozmawiałem z  wieloma osobami. Wiele z  nich mó-
wiło: „tu nie ma perspektyw; tu nic się nie zmienia i się nie zmieni, 
a skoro się nie zmieni, to wyjeżdżam”. Smutne, ale prawdziwe.

Właśnie dlatego trzeba zmieniać. Zmieniać i  rządzić mądrze. 
Dobrze wydawać pieniądze na miarę tego, co posiadamy. Musimy 
też podejmować takie decyzje, by tych pieniędzy w kolejnych latach 
było więcej. Mieszkańcy Lubelszczyzny wielokrotnie dawali dowód 
swojej przedsiębiorczości, wielokrotnie udowadniali, że są dobrymi 
pracownikami w Warszawie, Berlinie, Londynie, Dublinie. Jednak by 
powstały nowe miejsca pracy, potrzebne są nowe przedsiębiorstwa. 
Nasza Lubelszczyzna ma wiele możliwości, które nie są wykorzy-
stywane. Bez wsparcia budżetu państwa samorządy nie są jednak 
w stanie ich sfi nansować. Będąc 9 lat wójtem gminy Adamów, do-
konałem przebudowy wielu dróg i  podniosłem ich jakość. O  tym, 
jak bardzo było to ważne dla rozwoju gminy, mówili mi mieszkańcy 
i goście. Stan wielu dróg na terenie województwa wciąż jest bardzo 
zły, i dotyczy to dróg krajowych: nr 17 Lublin – Warszawa i nr 19 Lu-
blin – Białystok. Każdy powiat ma swoją specyfi kę. Dla mieszkańców 
Ziemi Łukowskiej najważniejsze są dwie drogi krajowe: nr 63 Siedlce 
– Łuków – Radzyń Podlaski i nr 76 z Łukowa przez Stoczek Łukowski 
w  kierunku Garwolina. Nie wolno jednak zapominać, że uczestni-
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"Muzeum Kleeberczyków"

Droga z Woli Gułowskiej
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kami ruchu drogowego są nie tylko kierowcy, ale także rowerzyści 
i piesi. Potrzebna jest zatem nie tylko poprawa nawierzchni. Potrzeba 
również chodników i ścieżek rowerowych, o których tak często się 
zapomina podczas modernizacji. Trzeba być pieszym i jeździć rowe-
rem, by to zrozumieć. Dlatego będę także wspierał działania samo-
rządów w celu polepszenia infrastruktury na drogach wojewódzkich 
i lokalnych: powiatowych i gminnych.

Nowe miejsca pracy mogą powstać dzięki aktywnej polityce 
przyjaznej pracodawcom. Taka polityka musi stać się codziennością, 
a nie pojawiać się jedynie jako hasło w kampanii wyborczej lub jako 
pytanie w  referendum. Mała i  średnia przedsiębiorczość stanowi 
podstawę gospodarki w  naszym regionie. Należy tę działalność 
wpierać poprzez ulgi w systemie podatkowym i pomagać młodym 
przedsiębiorcom. Jest to bardzo opłacalne zarówno dla rozwoju re-
gionu, jak i dla budżetu państwa. Na terenie gminy Adamów takie 
rozwiązanie zastosowałem wobec fi rm transportowych i  lokalnych 
przedsiębiorców, którzy mają najniższe podatki w regionie. Samorząd na 

takim rozwiązaniu również korzysta. Rozwój fi rm oznacza kolejne miej-
sca pracy dla mieszkańców, którzy płacąc podatki, przyczyniają się 
do zwiększenia wpływów do budżetu gminy.

Nadal niedocenianym, a  najważniejszym na obszarach wiej-
skich pracodawcą jest rolnictwo i przemysł przetwórczy. Ta branża na 
terenie województwa lubelskiego powinna być otaczana szczególną 
opieką i mieć preferencje w regionie. Zdrową żywność trzeba prze-
twarzać w naszych lokalnych zakładach. Takie rozwiązanie przyniesie 
korzyści  mieszkańcom, fi rmom  i samorządom.

Lubelszczyzna jest bogata w  ludzi i  zasoby dotąd niewyko-
rzystywane. Dla jej rozwoju ważne jest, by wspierać również nowe 
inicjatywy, usługi, produkty, przede wszystkim z branży turystycznej. 
To, moim zdaniem, zasoby nie wykorzystywane w stopniu, na jaki 
zasługują. Zagłębiem turystycznym nie musi być tylko rejon Kazi-
mierz – Nałęczów – Puławy.

ZADBAM O MIEJSCA PRACY
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na liście decyduje o wyborze pokazuje przykład Leszka Świętochow-
skiego, który w 2005 r., startując z miejsca 3 nie uzyskał mandatu, 
natomiast mandat z tej listy zdobył kandydat z miejsca 26. Jestem 
przekonany, że wyborcy bez problemu odnajdą na liście PiS nr 17 
i postawią znak x obok nazwiska Sławomira Skwarka. 
 Czy nie obawia się Pan, że jest zbyt mało rozpoznawalny w swoim 
okręgu?

W swoim okręgu, a w szczególności na terenie powiatu łukow-
skiego, jestem dobrze rozpoznawalny. Całe życie mieszkam i pracuję 
na terenie powiatu łukowskiego. Cztery lata pełniłem funkcję rad-
nego rady powiatu. Jestem wójtem gminy Adamów. Pomagałem 
ratować przed likwidacją wiele małych szkół wiejskich na terenie 
całej Lubelszczyzny. Zamierzam prowadzić aktywną i  nowoczesną 
kampanię wyborczą, aby dać się poznać wszystkim mieszkańcom.

 Z jakim programem chce się Pan zwrócić do wyborców?

Mój program opieram na doświadczeniu życiowym i  zawodo-
wym. Tworzą go trzy fi lary: EDUKACJA, PRACA, ZDROWIE. W dzie-
dzinie edukacji jego podstawę stanowi zmiana systemu fi nansowa-
nia oświaty, odejście od modelu subwencji na ucznia – promującego 
wielkie szkoły w  dużych ośrodkach, na rzecz subwencji na klasę 
– pozwalającej zapewnić właściwe fi nansowanie zarówno dużym 
szkołom, jak i małym. Ponadto uważam za konieczne tworzenie no-
woczesnych centrów kształcenia zawodowego w  miastach powia-
towych. Wykwalifi kowani pracownicy są podstawową siłą rozwoju 
lokalnej gospodarki.

Powiatowe Forum Org. Pozarzadowych

Łączy nas Ziemia Łukowska

 Co skłoniło Pana do ubiegania się o mandat posła?

W  lokalnej polityce funkcjonuję od kilkunastu lat, od dziewię-
ciu jestem wójtem. W  tym czasie we współpracy z  mieszkańca-
mi wspólnie zmienialiśmy gminę. Działania te znalazły uznanie 
w oczach społeczeństwa, świadczy o tym wybór na kolejne kadencje 
już w pierwszej turze wyborów. Uznałem, że moje doświadczenie 
zawodowe i życiowe, a  także umiejętność współpracy z  ludźmi na 
rzecz wspólnoty mogą być wykorzystane na szczeblu centralnym 
i dla dobra Ziemi Łukowskiej. Zasługuje ona na godnego, aktywne-
go przedstawiciela w polskim parlamencie. Jestem przekonany, że 
potrafi ę być skuteczny.

 Dlaczego zdecydował się Pan startować z listy PiS?

Moje polityczne serce zawsze było po prawej stronie. Program 
naprawy Polski, który prezentuje Prawo i  Sprawiedliwość, jest mi 
bardzo bliski. W pełni podpisuję się pod przedstawioną w nim wi-
zją naszego kraju, zarówno w  sferze ekonomicznej, gospodarczej, 
społecznej, jak i światopoglądowej. Konserwatyzm w spojrzeniu na 
rodzinę, miłość do Ojczyzny, przywiązanie do tradycyjnych wartości 
są mi szczególnie bliskie. Budowanie wspólnoty i program równo-
miernego rozwoju gospodarczego kraju to kierunki, z  którymi się 
zgadzam.

 Czy Pana zdaniem z 17. miejsca na liście można skutecznie walczyć 
o mandat?

Wszyscy kandydaci na starcie mają równe szanse. To nie numer 
na liście, ale indywidualne cechy osoby, doświadczenie życiowe i za-
wodowe oraz ciężka praca w kampanii wyborczej tworzą przyszły 
sukces. Jednym z  haseł PiS jest „Dobra zmiana”. Dotyczy ona nie 
tylko koalicji rządzącej, rozumiem ją również jako zmianę liderów 
lokalnych i regionalnych. Dobrym przykładem jest wysunięcie kandy-
datury obecnego Prezydenta Andrzeja Dudy. O tym, że to nie pozycja 

 Wygląda na to, że na oświacie zna się Pan bardzo dobrze. Ale co 
z infrastrukturą?

Aby zadbać o nowe miejsca pracy w regionie, należy zmoderni-
zować infrastrukturę techniczną, w tym sieć dróg. Wszyscy wiemy, 
jak istotne są dla nas główne węzły komunikacyjne. Całościowej 
modernizacji wymagają drogi krajowe nr 63 (Siedlce – Łuków – Ra-
dzyń Podlaski, z włączeniem tzw. małej obwodnicy Łukowa) i nr 76 
(z  Łukowa przez Stoczek Łukowski w  kierunku Garwolina). Dziwię 
się, że w  trakcie kadencji posła Kucharskiego nie przeprowadzono 
na tych drogach znaczących inwestycji. Łuków nie wszedł do gry! 
Jak skutecznie buduje się dobre i bezpieczne drogi, można zobaczyć 
w gminie Adamów. Sprostałem temu wyzwaniu, teraz mogę swoje 
doświadczenie i kompetencje przenieść na grunt całego okręgu i je-
stem przekonany, że również dam radę.

 Ciekawi mnie, jakie ma Pan pomysły na tworzenie miejsc pracy.

Podstawę gospodarki w naszym regionie stanowi mała i średnia 
przedsiębiorczość. Należy tę działalność wpierać poprzez ulgi w sys-
temie podatkowym i  wspieranie młodych przedsiębiorców. Nadal 
niedocenianym, a  najważniejszym na obszarach wiejskich praco-
dawcą jest rolnictwo i przemysł przetwórczy. Ta branża na terenie 
województwa lubelskiego powinna znajdować się pod szczególną 
opieką i mieć preferencje w regionie. Zdrową żywność trzeba prze-
twarzać w naszych lokalnych zakładach, a następnie eksportować. 

SŁAWOMIR SKWAREK  LISTA NR 1  POZYCJA NR 17



i województwa. Przed końcem roku w Adamowie zostanie oddana 
do użytku nowoczesna, wielofunkcyjna biblioteka, z kolei w Woli 
Gułowskiej od 2014 roku działa zmodernizowane multimedialne 
Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków, które jest jedną z  naj-
nowocześniejszych i  najatrakcyjniejszych tego typu placówek we 
wschodniej Polsce. Żeby się o tym przekonać, warto wybrać się do 
Woli Gułowskiej i gminy Adamów. Serdecznie Państwa zapraszam.
 Dlaczego uważa Pan, że warto na Pana oddać głos?

Najtrudniej jest mówić o sobie. Na to pytanie odpowiedzieliby 
lepiej ci, którzy mnie znają. Myślę, że moim największym atutem są 
moje cechy charakteru:

1) Odwaga w  braniu odpowiedzialności:  za siebie, za swoją ro-
dzinę, za szkołę, którą kierowałem, za gminę, na której czele stoję,

2) Stawianie sobie wysokich celów i konsekwentna ich realizacja,

3) Umiejętność dobierania współpracowników do realizacji zadań. 

Mam nadzieję, że te cechy znajdą uznanie w oczach wyborców.

Urząd Gminy

 W Pana programie sporo miejsca zajmuje problematyka zdrowia. 
Proszę o kilka zdań na ten temat.

Priorytetem jest podstawowa opieka zdrowotna, realizowana 
przez ośrodki zdrowia i przychodnie. To lekarze i pielęgniarki zapew-
niają nam pacjentom poczucie bezpieczeństwa. Chciałbym, aby prio-
rytetem nie był zysk fi nansowy, lecz troska o zdrowie pacjenta. Niech 
w końcu pesele, procedury, kody usług i punkty będą mniej ważne 
niż pacjent i  jego choroba. Szczególne potrzeby zdrowotne mają 
dzieci i seniorzy. Chciałbym przywrócić prawdziwy sens słowa „pro-
fi laktyka”. Paradoksalnie im więcej mówi się o zdrowym stylu życia, 
tym więcej mamy dzieci z nadwagą i próchnicą. Prostym i sprawdzo-
nym rozwiązaniem jest powrót szkolnych gabinetów pielęgniarskich 
i dentystycznych. Wówczas promocja zdrowia i profi laktyka staną się 
faktem, a nie fi kcją rejestrowaną w sprawozdaniach medycznych. 

 Na jaką grupę wyborców liczy Pan najbardziej?

Liczę przede wszystkim na mieszkańców Ziemi Łukowskiej. Uwa-
żam, że gościnność jest naszą wspaniałą cechą, którą wszyscy pod-
kreślają. Moim zdaniem nie powinna ona dotyczyć wyborów. Wielką 
szkodą jest to, że tysiące głosów oddawanych jest na osoby spoza 
powiatu. Nie znają one lokalnych problemów i żadnej z kluczowych 
dla nas spraw nie rozwiążą. Pomyślmy, czy stać nas na taką rozrzut-
ność i  niegospodarność. Mamy wspólną cechę – łączy nas Ziemia 
Łukowska. Tu żyjemy, pracujemy, uczymy się i leczymy. Stać nas na 
to, aby mieć posła żyjącego wśród nas, który zadba o nasze sprawy.

 Poruszył Pan trzy tematy: zdrowie, edukacja, praca. Jakie doświad-
czenie, wiedza przemawia za tym, że będzie się Pan skutecznie tą 
problematyką zajmował?

20 czerwca podczas Konwencji Prawa i Sprawiedliwości w War-
szawie kandydatka na premiera Pani Beata Szydło powiedziała, że 
„działalność w samorządzie to najlepsza szkoła życia”. W pełni po-
dzielam tę opinię. Każda gmina jest „małym państwem” z własnym 
budżetem, systemem podatków, edukacją, służbą zdrowia, infra-
strukturą drogową. Gabinet wójta jest miejscem, dokąd pierwsze 
kroki kierują zarówno inwestorzy, jak i  bezrobotni. Samorządowcy 
najniższego szczebla są najbliżej zwykłych, codziennych spraw. Mu-
szą rozwiązywać problemy istotne dla wielu mieszkańców. Słuchać 
i z pokorą przyjmować uwagi, również krytyczne. Muszą likwidować 
skutki błędów popełnianych przez rządzących. Nasze prawo, uchwa-
lane przez teoretyków, bardzo często jest oderwane od realiów życia 
codziennego i zdrowego rozsądku.

 Jakimi dokonaniami może się Pan pochwalić?

Mam duże doświadczenie w pracy samorządowca. Jak już wspo-
mniałem, od dziewięciu lat jestem wójtem gminy Adamów. W tym 
czasie dokonaliśmy wielu inwestycji. Udało się w  znacznym stop-
niu zmodernizować sieć drogową i  infrastrukturę techniczną. Moje 
działania doprowadziły do aktywizacji społeczeństwa. Dziś na te-
renie mojej gminy działa siedemnaście stowarzyszeń, podczas gdy 
zastałem jedynie dwa. Udało się uporządkować oświatę. Uczniowie 
z  terenu gminy prezentują bardzo wysoki poziom w skali powiatu 

 Jakie jest Pana zdanie na temat konkurentów?

Konkuruję w dobrym towarzystwie. Analizując listy wyborcze, 
widzę wielu doświadczonych graczy politycznych, od lat próbują-
cych funkcjonować w  wielkiej polityce. Moim zdaniem wyborcy 
dojrzeli do daleko idących zmian personalnych. Z  prowadzonych 
rozmów wynika chęć głosowania na nowe twarze. Dlatego widzę 
tu swoją szansę na sukces wyborczy. Czas na dobrą zmianę.

 Jakie działania zamierza Pan podjąć po wyborach, aby zrealizo-
wać swój program? 

Najpierw muszę przekonać wyborców do oddania na mnie 
głosu. Jeżeli dostąpię zaszczytu reprezentowania Ziemi Łukowskiej 
w Sejmie, to przede wszystkim chciałbym być jak najbliżej wybor-
ców. Wsłuchiwać się w ich problemy i odważnie o tych problemach 
mówić w parlamencie; mogę Państwa zapewnić, że nie lękam się 
publicznych wystąpień. Chciałbym zaangażować się w prace tych 
komisji sejmowych, w których będę mógł wykorzystać swoją wie-
dzę i doświadczenie. Te najbliższe mi to edukacja, samorząd teryto-
rialny, infrastruktura. Uważam, że jako amator czynnie uprawiający 
sport mógłbym wiele wnieść w  rozwój sportu masowego, dzieci 
i młodzieży.

 Dziękuję za rozmowę.
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SP w Kujawach, Warszawa

Z rodzicami i bratem nad morzem

Drużyna harcerska, rajd "Rodło"

SP Burzec, Dar Pomorza

Powitanie ks. Biskupa

Pielgrzymka do Watykanu, 1988 r.



Festyn "Najlepiej z rodziną"

Kl. V SP Burzec

Wyprawa rowerowa z synem, Dolomity

"Adamowska Dziesiątka"
Koncert w Woli Gułowskiej
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Kl. V SP BurzecSP Burzec, Św. Krzyż



Edukacja powszechna i  kształcenie na poziomie uniwer-
syteckim są najważniejszą narodową inwestycją, gwarantującą 
bezpieczną i dostatnią przyszłość Polski. Zagadnienie to powinno 
być przedmiotem szczególnej troski kandydatów na parlamentarzy-
stów. Sejm podejmuje kluczowe decyzje dotyczące prawa oświa-
towego, zadań, jakie stawiane są samorządom, oraz przeznacza 
środki fi nansowe na ich realizację. Problemy oświaty są mi bliskie, 
gdyż znam je z wielu płaszczyzn: jako nauczyciel, radny rady po-
wiatu, dyrektor małej szkoły zagrożonej likwidacją, wójt realizujący 
politykę oświatową, a także jako rodzic, któremu najbardziej zależy 
na dobrym wykształceniu i wychowaniu dzieci. Wiem, jak należy 
właściwie realizować to zadanie, gdyż przez ostatnich dziewięć lat 
pomimo złego prawa oświatowego i niewystarczających fi nansów 
odpowiadałem za poziom i  jakość edukacji w  gminie Adamów. 
Efektem mojej działalności jest jeden z  najwyższych wskaźników 
dzieci uczęszczających do przedszkoli wśród gmin wiejskich, pierw-
sze miejsce gminy w powiecie i szóste w województwie w zakre-
sie szkół podstawowych oraz dobre wyniki gimnazjów osiągane 
w małych liczebnie klasach.

Do najważniejszych problemów oświaty zaliczam:
a) nakładanie zadań oświatowych na samorządy bez wsparcia 

fi nansowego,
b) ograniczanie treści programowych,
c) likwidację małych szkół,
d) upadek szkolnictwa zawodowego,
e) zawiłość przepisów prawa oświatowego,
f) wzrost przestępczości w szkołach,
g) rozrost biurokracji szkolnej.

Za priorytet uznaję zmianę systemu fi nansowania oświaty. 
Należy zdecydowanie zwiększyć poziom fi nansowania przedszkoli 
przez ministerstwo. Konieczne jest odejście od modelu subwencji 
na ucznia, promującego wielkie szkoły w  dużych ośrodkach, na 
rzecz subwencji na klasę – pozwalającej zapewnić właściwe fi nan-
sowanie zarówno dużym szkołom, jak i małym. 

Niezmiernie ważną kwestią jest odbudowa szkolnictwa zawo-
dowego poprzez utworzenie w każdym powiecie centrów szkolenia 
zawodowego z odpowiednio wyposażonym zapleczem w postaci 
warsztatów, pracowni specjalistycznych oraz wykwalifi kowaną 
kadrą – na miarę potrzeb, jakie stawia nowoczesny rynek pracy 
i gospodarka w XXI wieku. Ważne, by wspomniane centra blisko 
współpracowały z  fi rmami, w  których uczniowie odbywać będą 
praktyki i staże. 

Opowiadam się za pozostawieniem rodzicom decyzji o posła-
niu sześciolatków do szkoły oraz za ograniczeniem „papierologii” 
w szkołach na rzecz bezpośredniej pracy z uczniem, rozwijania jego 
zainteresowań, pomocy w przezwyciężaniu trudności. 

Mając na uwadze wzrost jakości kształcenia, nie można zapo-
minać o wychowaniu, które jest bardzo ważne na każdym etapie 
edukacji, od przedszkola po szkoły wyższe. Wiem, że problematy-
ka oświatowa jest mi dobrze znana i dobrze wypełnię rolę posła 
w tym zakresie.

ZADBAM O OŚWIATĘ

Ochrona zdrowia obywateli jest konstytucyjnym obowiązkiem 
państwa. Obecnie zasoby fi nansowe i  ich podział określa Naro-
dowy Fundusz Zdrowia. Instytucja ta stała się zbiurokratyzowaną 
strukturą, w  której pesele, procedury, kody usług i  punkty zastą-
piły pacjentów, zabiegi, choroby i  fi nanse. Doskonale pamiętamy 
powtarzające się z początkiem każdego roku obrazy zamkniętych 
przychodni i  związane z  tym dramaty chorych pacjentów. Czym 
zajmuje się Minister Zdrowia? Kto dziś odpowiada za pacjentów 
i  lekarzy? Pytania wydają się banalnie proste, ale odpowiedzi nie 
są już tak oczywiste.

Zadaniem rządzących jest urealnienie opieki medycznej po-
przez zapewnienie Polakom dobrego i równego dostępu do świad-
czeń. Priorytetem jest podstawowa opieka zdrowotna, realizowana 
przez ośrodki zdrowia i przychodnie. Lekarze pierwszego kontaktu, 
pielęgniarki i położne zapewniają pacjentom poczucie bezpieczeń-
stwa. Uzupełnieniem podstawowej opieki zdrowotnej powinien 
być dobrze funkcjonujący szpital powiatowy. Niedopuszczalnym 
jest, aby limity świadczeń nie pozwalały na pełne wykorzystanie 
nowoczesnego sprzętu i były powodem długiego oczekiwania na  
niecierpiące zwłoki badania oraz zabiegi medyczne.

Szczególne potrzeby zdrowotne mają dzieci i seniorzy. Chciał-
bym przywrócić prawdziwy sens słowa „profi laktyka”. Wyniki ba-
dań statystycznych są alarmujące. Ponad 90% dzieci i  młodzieży 
ma próchnicę! Paradoksalnie, im więcej mówi się o zdrowym stylu 
życia, odżywianiu, tym więcej mamy dzieci z  nadwagą! Prostym 
i sprawdzonym rozwiązaniem jest powrót szkolnych gabinetów pie-
lęgniarskich i dentystycznych. O to będę zabiegał. Wówczas promo-
cja zdrowia i profi laktyka stanie się faktem, nie fi kcją rejestrowaną 
w sprawozdaniach medycznych. Z kolei zwiększanie się średniego 
wieku Polaków obliguje do przygotowania dobrej jakości opieki dla 
osób starszych. Należy zapewnić właściwe i zgodne z potrzebami 
fi nansowanie rehabilitacji. Naprawy wymaga również system fi -
nansowania opieki zdrowotnej, w tym wynagradzania personelu.

„Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie 
jako smakujesz, aż się zepsujesz.”

Jan Kochanowski

Popieram Kandydata do Senatu 

Stanisława Gogacza
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