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Wybory w PSL i mobilizacja
do kampanii samorządowej
Piotr Żołądek ponownie został wybrany prezesem Zarządu Powiatowego PSL Kielce (ziemski), Dawid Kędziora został szefem grodzkiej organizacji PSL w Kielcach, a
w PSL w powiecie opatowskim nadal będzie rządził Bogusław Włodarczyk – w PSL
trwa kampania sprawozdawczo-wyborcza. Do końca lipca mają się odbyć wybory we
wszystkich powiatach, a Wojewódzki Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy zaplanowano
na połowę września w Kielcach.

Piotr Żołądek ponownie
został szefem Zarządu
Powiatowego PSL Kielce
(ziemski)

– Mój wybór jest sukcesem pracy zbiorowej. Pewny system kierowania organizacją został doceniony, za co dziękuję – mówi Piotr Żołądek, który ponownie
cieszy się zaufaniem ludowców, którzy wybrali go na szefa struktur Zarządu Powiatowego PSL Kielce (ziemski). – Przed nami trudny okres, w którym podstawą
ma być działanie wspólnotowe, zespołowe. Ciężka i mądra praca zbiorowa, zdyscyplinowanie oraz determinacja są gwarantem powodzenia. Cały czas zachęcam do budowania zaplecza politycznego, wyszukiwania i szykowania kolejnych,
młodych kadr, żeby PSL była partią atrakcyjną, na którą ludzie będą chcieli oddawać głosy – dodaje Piotr Żołądek i wymienia plany i najważniejsze wyzwania w
nowej kadencji: – Zjazd powiatowy był początkiem kampanii samorządowej. Jestem pod wrażeniem osób, które mamy w składzie zarządu. Razem mamy wielki
potencjał. Szykujemy program i naszym celem jest poprawa wyników w wyborach samorządowych na każdym szczeblu: w gminach, powiatach oraz w Sejmiku. Wierzę, że efekt naszej pracy wszystkich zaskoczy – dodaje Piotr Żołądek.
W strukturach partii gminnych zostali wybrani między innymi: Michał Godowski w Morawicy, Michał Bucki w Kazimierzy Wielkiej, Anna Tomf-Sarna w
Busku-Zdroju, Adam Żebrowski w Górnie, Artur Armata w Bielinach, Agnieszka Nowakowska w Dwikozach, Zdzisław Zapała w Miedzianej Górze, Paweł Olszak w Jędrzejowie.
G.A.
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Zjazd Powiatowy PSL w Kielcach

Wieści z Sejmu RP
Przeciwko likwidacji sprawdzianu
dla szóstoklasistów
Poseł Krystian Jarubas w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego 21 czerwca br. przedstawił stanowisko wobec
rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o
systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,
(druki nr 559 i 614.) – Rządowy projekt, którego pierwsze czytanie przeprowadzono w Sejmie
już tradycyjnie w nocy, zakłada likwidację obowiązkowego sprawdzianu dla szóstoklasistów.
Będziemy przeciwko proponowanym zmianom – mówi Krystian Jarubas.
I kontynuuje:
– PiS mówi, że słucha obywateli. Dobrze, że obywatele też słuchają i
nie dają się nabierać. Doskonale widzą, że zmiany proponowane przez resort są zmianami pozornymi, bo jak inaczej nazwać zmianę nazwy z egzaminu na test, i to jeszcze test diagnostyczny. Kosmetyka, i to jeszcze przy
użyciu drucianej szczotki. Takie to działanie PiS-owskiego rządu widać
na każdym kroku – mówił Krystian Jarubas zaznaczając, że PiS twierdzi,
że nowelizacja ma wprowadzić porządek, ale zamiast tego może wprowadzić chaos, gdyż jej zapisy są nieprecyzyjne i budzą wiele wątpliwości. Zdaniem resortu obecny sprawdzian niepotrzebnie obciąża uczniów
i szkoły.

– To ogólne stwierdzenie, ale nowela, kiedy zagłębimy się w szczegóły, nie precyzuje na przykład, jak szkoły mają postępować z uczniami
mieszkającymi poza rejonem gimnazjum. Tak, szanowni państwo, są takie przypadki, gdzie punkty z egzaminu są wykorzystywane jako kryterium. Te przypadki dotyczą właśnie uczniów spoza rejonu. Przytaczam ten
argument, bo czymś niesamowitym jest odpowiedź pani minister, jakiej
udzieliła jednej z gazet. Pytana o uczniów spoza rejonu odpowiedziała, że
szkoły powinny sobie poradzić. Samo nasuwa się pytanie, czy chodzi wyłącznie o zdjęcie odpowiedzialności za egzamin z kuratoriów i obarczenie
tą odpowiedzialnością dyrektorów szkół – mówił poseł, który poruszył także tempo proponowanych prac. Zauważył, że takie zmiany powinno się
wprowadzać stopniowo, testując je w wybranych placówkach, wyciągając
wnioski, a nie na „łapu-capu”, jak to się właśnie dzieje.
– Tempo prac oraz pozorność proponowanej w tym zakresie zmiany
po raz kolejny nasuwają kolejne jakże kluczowe pytanie: Czy jest to przedsmak tego, że PiS chce zlikwidować gimnazja? Jeśli tak, to jest to kolejny
dowód na to, jak PiS w wielu sprawach zmienia zdanie. Pamiętajmy, że
wielu dziś zasiadających w PiS-ie posłów przeciwnych gimnazjom w czasach, gdy wchodziła reforma, na mocy której powstały gimnazja, głosowało za. Szanowni Państwo! Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa
Ludowego będzie przeciwko proponowanym zmianom – zakończył swoje
wystąpienie na sejmowej mównicy poseł Krystian Jarubas.

O KRRiT – sprawozdanie za 2015 rok
Poseł Kazimierz Kotowski w imieniu Klubu
Polskiego Stronnictwa Ludowego na posiedzeniu Sejmu 21 czerwca wyraził ocenę przedstawionego sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za rok 2015.
Krajowa rada funkcjonowała w oparciu o określony akt prawny, realizowała swoje zadania w
oparciu o określone przepisy, normy prawne, akty
normatywne i normy zwyczajowe.
– W sprawozdaniu, które przedstawiła – a jest ono obszerne, zawiera
wszystkie potrzebne i określone wymogami opisy, zawiera wiele danych
liczbowych i materiału analitycznego – nie możemy dopatrzyć się nieścisłości czy przekłamań. Możemy mieć różne poglądy na wiele kwestii,
tym bardziej że dzisiejszy proces oceny przebiega praktycznie równolegle z procesem procedowania ustawy o Radzie Mediów Narodowych,
który to organ, jak perspektywicznie możemy przypuszczać, w znacznym stopniu ograniczy dotychczasowe kompetencje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wiemy, że arytmetyka jest nauką ścisłą i przekonaliśmy się przy wielu debatach, szczególnie przy głosowaniach, że jest
określona większość i możemy spodziewać się określonych rozstrzygnięć. W nieodległej przyszłości możemy mieć taką sytuację, że Krajowa
Rada Radiofonii i Telewizji będzie ciałem konstytucyjnym bez władzy, a
nowa rada mediów publicznych będzie ciałem bez umocowania w ustawie zasadniczej, ale za to z pełną władzą – mówił poseł Kazimierz Ko-

towski, który przyjrzał się temu jak w ostatnich latach zmieniły się media
publiczne.
– Moi przedmówcy wspominali, że wprowadzenie, przejście na cyfrowy
system nadawania to fakt, który znacznie poszerzył liczbę programów dostępnych dla wszystkich odbiorców. Kolejny moment to zaprojektowanie na
multipleksach różnorodnej oferty programowej i zwiększenie zakresu usług
medialnych obecnych w sferze Internetu. Do Polskiego Radia, a szczególnie
rozgłośni regionalnych, powróciły takie pozycje jak słuchowiska, programy
dokumentalne, powieści radiowe. Natomiast chcę podkreślić, jak zmieniły
swój charakter oddziały regionalne. Tak, to jest fakt. Stały się one w znacznej części elementem i podmiotem, który zaczął odgrywać ważną rolę, również jako instytucja kultury – mówił Kazimierz Kotowski i zauważył, że:
– Obyczaj, kultura i to, co wynieśliśmy ze szkoły i z domów, nakazuje,
aby temu, który kończy swą pracę, gdyż kończy się kadencja, podziękować,
powiedzieć słowo: dziękuję. Ja dzisiaj w imieniu naszego klubu, na państwa
ręce, dziękuję państwu za ten 6-letni okres pracy, za to wszystko, co udało
się dobrego, pozytywnego dla naszego państwa zrobić, tak na arenie krajowej, jak i międzynarodowej – dodał poseł i podał rankingi międzynarodowe,
w których w roku 2006 Polska była na 52. miejscu, w 2010 r. – na 32., w 2015
r. – na 18. – To świadczy, że dokładaliście starań, aby wywiązywać się ze swojej misji jak najlepiej. Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego, mimo że możemy mówić o wielu kwestiach, gdzie czas wymaga od nas propozycji zmian
funkcjonowania programu finansowania itd., będzie głosował za przyjęciem
sprawozdania – zakończył Kazimierz Kotowski.
Ludowiec Świętokrzyski

3

Umowy na poprawę 450 odcinków dróg
w województwie świętokrzyskim
176 umów na budowę i modernizację 450 odcinków dróg, usytuowanych w 446 miejscowościach – prezes PSL w Świętokrzyskiem, marszałek województwa Adam Jarubas i prezes Zarządu Powiatowego PSL w Kielcach, członek Zarządu Województwa
Piotr Żołądek podpisali z przedstawicielami samorządów umowy w ramach nowej
edycji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
– Na „Budowę, lub modernizację dróg lokalnych” w ramach PROW przydzielono dla naszego województwa kwotę grubo poniżej oczekiwań. Przyjęliśmy
wówczas karkołomny plan przekonania samorządowców do tego, żeby, korzystając z dobrej koniunktury jeśli chodzi o ceny, podjęli ryzyko ogłoszenia przetargów jak najszybciej i kontraktowania według wartości poprzetargowych zamiast
wartości szacunkowych. Okazało się dzięki temu, że wszystkie złożone wnioski, które spełniały formalne kryteria, mogą otrzymać dofinansowanie – mówił
Adam Jarubas, dziękując samorządowcom za zaangażowanie w realizację modelu zaproponowanego przez samorząd województwa.
Na apel o szybkie ogłaszanie przetargów odpowiedziało ponad 95% wnioskodawców. Wszystkie przetargi zostały ogłoszone w przeciągu zaledwie 2 tygodni. Oszczędności przetargowe wygenerowane w wyniku zamówień publicznych
przekroczyły kwotę 40 mln zł, co pozwoliło zawrzeć umowy na wszystkie projekty z listy rankingowej, zatwierdzonej przez Zarząd Województwa w dn. 11 maja
br. – Mamy sto procent zadowolonych beneficjentów. To nie jest tak, że poruszamy się po linii najmniejszego oporu, ograniczając się po prostu do ogłoszenia konkursu. Staramy się szukać takich rozwiązań i mechanizmów, żeby rzeczywiście dofinansowaniem objąć jak największą grupę beneficjentów – podkreślał
Piotr Żołądek.
Wielkość dofinansowania do operacji w ramach PROW 2014-2020 wynosi 63,63% wartości brutto inwestycji. Resztę beneficjenci pokrywają ze środków
własnych. W ramach 176 podpisanych umów zostanie zbudowanych, przebudo-

wanych lub zmodernizowanych ponad 450 odcinków dróg, usytuowanych w 446
miejscowościach.
– Cieszymy się, że do powiatu kieleckiego wpłynie łącznie 1 mln 300 tys. zł
dotacji na trzy bardzo oczekiwane do realizacji odcinki dróg powiatowych na terenie trzech różnych gmin, o łącznej długości prawie 11 km: Łopuszno – Jasień,
Bodzentyn – Psary oraz Chmielnik – Śladków Duży. Te ciągi drogowe są bardzo
dla nas istotne, przebiegają wzdłuż ważnych elementów architektury lokalnej –
mówił starosta kielecki Michał Godowski.
S.P.

Euro-Gmina 2015/2016
Rozstrzygnięto XII Plebiscyt „EURO – GMINA” województwa świętokrzyskiego i wręczono tytuły „Świętokrzyskiego Emeryka” dla osób, które wykazały się szczególnymi zasługami na rzecz lokalnych samorządów.
Nagrodzono także samorządy oraz ich włodarzy, którzy
swoimi inicjatywami oraz osiągnięciami wyróżniają się
na tle innych. Wśród nich przeważają samorządowcy
związani z Polskim Stronnictwem Ludowym. Wyróżnionym gratulował poseł PSL Kazimierz Kotowski.
– Plebiscyt „Euro–Gmina” jest corocznym podsumowaniem osiągnięć najlepszych samorządów
województwa świętokrzyskiego, a także okazją do
przedstawienia ich najbardziej wartościowych inicja-

tyw. Serdeczne gratulacje dla zwycięzców – mówił
podczas uroczystej gali poseł Kazimierz Kotowski.
Świętokrzyski Emeryk 2015/2016
powędrował m.in. do:
Michała Markiewicza – burmistrza Skalbmierza,
Edmunda Kaczmarka – starosty powiatu
jędrzejowskiego,
Szymona Kołacza – wójta Łoniowa.
Statuetki dla najlepszych samorządów
w 2015/2016 za poszczególne inicjatywy
otrzymali m.in. do
Sandomierz – Marek Bronkowski,
Ożarów – Marcina Majcher,

Samorządowcy wyróżnieni w tegorocznym plebiscycie

Laureaci plebiscytu Euro-Gmina
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Poseł Kazimierz Kotowski
wręczył statuetki najlepszym

Powiat Kielecki – Michał Godowski,
Stopnica – Ryszard Zych,
Iwaniska – Marek Staniek,
Oksa – Tadeusz Soboń,
Łagów – Paweł Marwicki,
Pierzchnica – Stanisław Strąk,
Waśniów – Krzysztof Gajewski.
S.P.

Świętokrzyskie powiaty w krajowej czołówce
31 maja br. podczas uroczystej gali Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w Ossie odbyło się uroczyste uhonorowanie zwycięzców Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów za rok 2015. Puchar dla najlepszego
powiatu powyżej 120 tysięcy mieszkańców zdobył powiat kielecki. Dobrym, czwartym miejscem może pochwalić
się także powiat jędrzejowski.
Powiat kielecki już po raz dziewiąty tryumfował w tym
prestiżowym rankingu samorządowym. Z liczbą 62 tys. 840
punktów pokonał inne powiaty w grupie powiatów powyżej
120 tys. mieszkańców. Jako jedyny samorząd w tej kategorii otrzymał także tytuł honorowy „Dobry Polski Samorząd
2015” oraz wyróżnienie dla „liderów wśród liderów” czyli tytuł „Super Powiat”.
– W Rankingu Związku Powiatów Polskich doceniono
m.in. nasze działania proinwestycyjne i prorozwojowe. Tytuł „Dobrego Polskiego Samorządu” przysługuje nam dzięki
utrzymaniu pierwszego miejsca w rankingu do końca roku,
zaś wyróżnienie Super Powiat to zasługa największego procentowego udziału realizacji kategorii zawartych w rankingu
prowadzonym przez ZPP. To dla nas duże osiągnięcia, które
są owocem pracy całego zespołu Starostwa Powiatowego w
Kielcach oraz naszych jednostek, dlatego pragnę podzięko-

wać tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu
– mówi starosta kielecki Michał Godowski.
Powiat jędrzejowski już od wielu lat utrzymuje się w
czołówce klasyfikacji Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów na najlepszy powiat w kraju. Najnowszy ranking klasyfikuje ziemię jędrzejowską na czwartym miejscu. – Ranking trwa cały czas. Jest dostępny online. Jesteśmy oceniani w ponad czterdziestu dziedzinach – informuje Edmund
Kaczmarek, starosta jędrzejowski.
Ranking prowadzony jest w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys.
mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach
powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Najwyżej punktowane są dziedziny, w których można
pozyskiwać środki z puli zewnętrznej i unijnej.

Starostowie wyróżnionych powiatów:
Michał Godowski i Edmund Kaczmarek

– Jesteśmy w tej dziedzinie bezbłędni. Mamy maksymalną ilość punktów właśnie w tych kategoriach. To jest zasługa moich pracowników. W tym miejscu dziękuję im za sumienną pracę – mówi starosta jędrzejowski.
Trzykrotnie w tym rankingu powiat jędrzejowski zajmował pierwszą pozycję.
Pełny ranking powiatów znajduje się na stronie http://
ranking.zpp.pl/
W zgromadzeniu w Ossie uczestniczyli prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz oraz poseł Kazimierz Kotowski.
S.R.

Nagroda Gospodarcza Starosty Starachowickiego
Honorowa Nagroda Gospodarcza Starosty Starachowickiego pn. „Żelazny Pierścień” jest przyznawana za zasługi na
rzecz rozwoju Powiatu Starachowickiego. Przeznaczona jest dla Firmy Roku za wybitne osiągnięcia na polu działalności gospodarczej. Jej celem jest wyłonienie i uhonorowanie najlepszych przedsiębiorców w Powiecie Starachowickim, którzy – poprzez miejsca pracy dla mieszkańców – tworzą warunki sprzyjające rozwojowi powiatu.

Arkadiusz Bąk na gali
wręczenia nagród

Kapituła Nagrody w składzie: Starosta Starachowicki
Dariusz Dąbrowski, Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena
Wrona, były wieloletni Prezes Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowicach Cezary Tkaczyk, Prezes Regionalnej
Izby Gospodarczej Andrzej Gach, Przewodniczący Zarządu
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Jan
Pudło oraz Starszy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców
Jacek Domagała, wybierała laureatów wśród 30 nadesłanych wniosków.
Nominacje i nagrody przedsiębiorcom wręczyli Starosta Starachowicki Dariusz Dąbrowski wraz z Przewodni-

czącą Rady Powiatu Bożeną Wroną. Na gali obecny był Arkadiusz Bąk.
W wyniku pracy Kapituły „Żelazny Pierścień” trafił do:
PPHU CZERWONE KORALE (Mikroprzesiębiorstwa) – w
ręce właścicielki firmy Anny Kopeć; do Zakładu Wyrobów
Wędliniarskich PAWEŁ NOWAK (Małe przedsiębiorstwa) –
w ręce właściciela firmy Pawła Nowaka; do firmy CERRAD
Sp. z o.o. (średnie przedsiębiorstwa) – nagrodę odebrała Teresa Kaczmarczyk, przedstawicielka firmy oraz do MAN Bus
Sp. z o.o. (duże przedsiębiorstwa) – nagrodę odebrała Kinga
Włoskowicz, przedstawicielka firmy. Oprócz laureatów, do
nagrody nominowane były także firmy: w kategorii Mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniających do 10 pracowników): Bar
Szybkiej Obsługi MONETKA i PUH FLISEK; w kategorii Małe
przedsiębiorstwa (od 11 do 50 pracowników) nominowane
były firmy: Starpress Sp. z o.o. i P.W. MAT; w kategorii Średnie przedsiębiorstwa (od 51 do 250 pracowników): PPHU

Starosta starachowicki Dariusz Dąbrowski

PERFOPOL i Tartak DREWMEX Sp. z o.o.; i dużych (powyżej
250 pracowników): ODLEWNIE POLSKIE S.A. i STARPOL II
Sp. z o.o.
G.P.

Sztandar dla Szkoły Podstawowej w Brzostkowie
Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzostkowie: marszałek Adam Jarubas, poseł na Sejm Krystian Jarubas,
wójt Nowego Korczyna Paweł Zagaja uczestniczyli w
uroczystym przekazaniu sztandaru dla szkoły. Jest on
symbolem honoru, patriotyzmu i polskiej tradycji.
– To bardzo ważna uroczystość dla całej społeczności szkoły, którą przeżywamy w gronie sympatyków. Niech
sztandar służy godnie następnym pokoleniom, a uczniowie
swoją postawą otaczają go szacunkiem – mówiła dyrektor
Szkoły Podstawowej w Brzostkowie Joanna Chaczyk.
– Przyrzekamy, że nie splamimy honoru sztandaru i będziemy go otaczać należytym szacunkiem – odpowiedzieli
uczniowie wydelegowani do pocztu sztandarowego: Sebastian Kucięba, Kinga Piotrowska, Agata Wawrzyniec.
Uroczystości przyświecało motto Jana Długosza: „Każdy
tyle jest dłużny swej Ojczyźnie, na ile go stać przy jego zdolnościach i siłach”.

Nadanie sztandaru szkole

Absolwenci szkoły w Brzostkowie

– Tu od nauczycieli otrzymałem do plecaka depozyt
– naukę, którą niesiemy ze sobą przez życie. To dla mnie
wzruszająca chwila i zaszczyt być z Wami, młodzi przyjaciele
podczas tak podniosłej uroczystości. Dobrze wspominajcie
tę szkołę oraz Brzostków, w którym tradycje szkolnictwa sięgają ponad 100 lat – mówił marszałek Adam Jarubas.
– Te lata spędzone w szkole to sentymentalne wspomnienia. Droga młodzieży, szanujcie ten sztandar i miejcie

piękne wspomnienia z tej szkoły – mówił poseł Krystian Jarubas. – Miło mi wracać do tej szkoły, która nauczyła mnie
postawy patriotyzmu. Inicjatywa ufundowania przez rodziców sztandaru będzie służyć całej społeczności – zaznaczył
wójt Nowego Korczyna Paweł Zagaja.
Po części oficjalnej uczniowie zaprezentowali swoje
umiejętności, przygotowując wspólnie z pedagogami artystyczny program.
M.T.
Ludowiec Świętokrzyski
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70-lecie Ludowych Zespołów Sportowych
Arkadiusz Bąk uczestniczył w podsumowaniu działalności Ludowych Zespołów
Sportowych, które w tym roku obchodzą jubileusz 70-lecia istnienia.
Pierwszy LZS-y zaczęły powstawać tuż po II Wojnie Światowej, w 1946 roku.
Mają one na celu upowszechnienie i rozwijanie kultury fizycznej i sportu w małych miejscowościach, głównie na wsiach. W stolicy naszego województwa, Kielcach, trzykrotnie odbywały się Ogólnopolskie Igrzyska LZS – w latach 1999, 2005
i 2010. W ostatnich latach sukcesy odnosili m.in. łucznicy Stelli Kielce czy pięściarze Rushh Kielce.
Podczas jubileuszowego spotkania, wyróżniono zasłużone kluby, sportowców i działaczy, wśród uhonorowanych był także m.in. Arkadiusz Bąk, prezes Zarządu Powiatowego PSL w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Organizatorem spotkania była Rada Wojewódzka Świętokrzyskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.
J.K.

Arkadiusz Bąk i prezes świętokrzyskich LZS Jerzy Kula

Jubileusz strażaków w Kotuszowie
Uroczystości rocznicowe, połączone z obchodami gminnego święta strażaków, odbyły się w sobotę 18 czerwca.
Strażakom podziękowano za 60-letni okres społecznej pracy dla dobra i bezpieczeństwa sołectwa Kotuszów. Pamiątkowy puchar i list gratulacyjny druhowi prezesowi Michałowi Kaczmarczykowi wręczył starosta staszowski,
wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Staszowie Michał Skotnicki.

Michał Skotnicki gratulował strażakom

Po zakończeniu mszy świętej, pododdziały OSP,
zaproszeni goście i mieszkańcy Kotuszowa przeszli
na plac przed remizę, gdzie odbyła się część oficjalna obchodów.
Złotym medalem ,,Za zasługi dla pożarnictwa”
uhonorowano 4 druhów, srebrnym medalem 7 druhów, natomiast medal brązowy otrzymało 9 druhów.
Odznakę ,,Strażak Wzorowy” nadano 26 druhom.

Po zakończeniu części oficjalnej goście honorowi dokonali wpisów do Księgi Pamiątkowej Jednostki, a Zespół Śpiewaczy „Kasztalon” zaprezentował
swój najnowszy program. O kulinarne zabezpieczenie obchodów zadbały panie z Kotuszowa, jak również miejscowi druhowie, których wsparli koledzy z
jednostki OSP w Staszowie. Zabawa taneczna zakończyła obchody.
G.R.

Widowiskowe Szklarki w Sielcu
Prezes PSL w województwie świętokrzyskim Adam
Jarubas, europoseł PSL Czesław Siekierski i poseł PSL
Krystian Jarubas wzięli udział w XI edycji „Szklarek”
2016. Głównym punktem corocznego wydarzenia był
jedyny na świecie pokaz wytopu szkła na świeżym
powietrzu.
Wydarzenie co roku przyciąga kilkadziesiąt tysięcy gości zarówno z kraju jak i z zagranicy.
Uczestnicy „Szklarek” korzystali z licznych
atrakcji. Była prezentacja rzemiosł dawnych i obecnych, targi sztuki ludowej i wyrobów ekologicznych,
prezentacje dzieł plastycznych lokalnych twórców.
Wielka atrakcją były koncerty gwiazd: Margaret, Boney M Sheyla Bonnick, Dżem.
S.P.

Krystian Jarubas i Adam Jarubas na „Szklarkach” w Sielcu

Bogdan Soboń podziękował rodzicom zastępczym
– Ci co wychowują są najważniejsi. Bywa jednak tak, że osoby nie mogą wychowywać dzieci, bądź – co przykro mówić – nie chcą tego robić, dlatego tym bardziej
chylę czoło przed Państwem – mówił starosta konecki i prezes Zarządu Powiatowego PSL Końskie Bogdan Soboń na spotkaniu z rodzinami zastępczymi.
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie rodziny zastępcze spotkały się,
by podsumować dotychczasowe działania związane z programem PRIDE. Wy-
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mieniony program, to specjalnie przygotowany panel dla kandydatów na opiekunów rodzin zastępczych.
– Zdarza się, że słyszymy już od dorosłych osób, które znalazły się w tego
typu sytuacji, że nie ta matka która mnie urodziła, lecz ta która mnie wychowała.
Wychowanie nie jest z pewnością łatwe i na każdym spoczywa tu wielka odpowiedzialność, za co z pełnego serca jeszcze raz Państwu dziękuję – podkreślał
Bogdan Soboń.
K.B.
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Dodatek informacyjny „Ludowca Świętokrzyskiego” dr. Czesława Siekierskiego – deputowanego do Parlamentu Europejskiego

Komentarz dr Czesława Siekierskiego
do sytuacji na rynku mleka
Można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że sytuacja na rynku mleka jest kryzysowa. Rynek mleka zawsze był wrażliwy, bo nawet w okresie kwotowania występowały też poważne zakłócenia, czego
dowodem były lata 2008-2009. Po likwidacji kwot
mlecznych 1 kwietnia 2015 roku sytuacja się skomplikowała.
Producenci mleka jeszcze przed wygaszeniem kwotowania postawili na zwiększenie produkcji, aby mieć
silniejszą pozycję na uwolnionym rynku. W roku 2015
wystąpiły sprzyjające warunki dla wzrostu produkcji – łagodna jesień, dobre zbiory roślin pastewnych, przystępne ceny pasz a także sprzyjające ceny innych środków
produkcji, np. paliw i energii. Pojawiły się jednak nowe
wyzwania. Zrozumiałym jest, że każdy producent chce
zwiększać swoje dochody, stąd, przy wspomnianych wyżej, sprzyjających warunkach, nastąpił wzrost produkcji,
większość rolników musi bowiem również finansować
spłatę zaciągniętych kredytów.
Rynek mleka jest rynkiem globalnym, stąd ma na
niego wpływ produkcja, podaż i popyt w różnych regionach i krajach świata. W roku 2015 wzrosła produkcja w
USA i Australii. Łączny wzrost produkcji w ujęciu światowym sięgnął 5 mln ton mleka w 2015 roku. Należy wziąć
pod uwagę, że były również zgromadzone znaczne zapasy z roku 2014 i wcześniejszych. Zmniejszył się także
import mleka i jego przetworów przez Chiny. Równocześnie nie nastąpił wzrost konsumpcji, do czego zapewne
przyczynił się prowadzony przekaz o szkodliwości laktozy dla zdrowia człowieka.
Nadwyżka podaży nad popytem doprowadziła do
bardzo istotnego spadku cen na mleko. Są one poniżej
kosztów produkcji. Spadły już poniżej 0,25 euro za kilogram a są przypadki, że spadają poniżej 0,20 euro za kilogram, głównie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
Ceny interwencyjne na mleko są ustalone na zbyt niskim
poziomie a w przypadku odtłuszczonego mleka w proszku ceny rynkowe zbliżają się do poziomu cen interwencyjnych, co jest wynikiem, między innymi, zbyt dużych
nagromadzonych zapasów, pomimo znacznego eksportu w roku 2015.
Przedstawiona powyżej sytuacja obrazuje, jak bardzo europejski rynek mleka jest uzależniony od ryn-

Dr Czesław Siekierski

ku światowego i innych uwarunkowań zewnętrznych,
często mających charakter polityczny, jak w przypadku
embarga rosyjskiego, czy też daleko idących ustępstw
na niekorzyść rolnictwa w porozumieniach handlowych
zawieranych przez Unię z krajami trzecimi, gdzie często
poświęca się sprawy rolne dla korzyści w innych obszarach wymiany handlowej.
Pomimo spadku cen na masło, utrzymuje się ono
nadal na poziomie powyżej cen interwencyjnych a
jego eksport wzrósł do krajów Bliskiego Wschodu. Nastąpił nieznaczny wzrost eksportu sera w roku 2015,
ale ceny nie wzrosły, do czego zapewne przyczyniło
się embargo rosyjskie. W roku bieżącym widać malejący wzrost produkcji mleka we Francji i Niemczech,
znaczący wzrost w Irlandii, Holandii i Danii, a w Europie Środkowo-Wschodniej (Polska, Węgry, Słowacja)
produkcja zaczyna się stabilizować. W USA produkcja
może wzrosnąć o 1,6%, w Australii zakłada się, że będzie bez zmian, a w Nowej Zelandii może nawet spaść.
Więc łączny wzrost produkcji w świecie będzie na po-

ziomie 3,5 mln ton w porównaniu do 5 mln ton w roku
2015.
Zastanawiająca jest w takim razie sytuacja na rynku europejskim, gdzie z kwoty 420 mln przeznaczonej na
interwencje na rynkach rolnych jeszcze w jesieni ubiegłego roku, wykorzystano nieco ponad połowę środków, a 8
krajów, w tym między innymi Francja, Holandia, Polska,
Rumunia, Finlandia nie przekazały informacji o poziomie wykorzystania do Komisji Europejskiej, która przez
to zakłada, że tych środków nie przekazano jeszcze rolnikom. Komisarz Hogan dał duże pole manewru krajom
członkowskim w zakresie wykorzystania tych środków.
Obecnie dużo się mówi o potrzebie stworzenia
pewnej równowagi miedzy podażą i popytem, brak jednak propozycji instrumentów, które by prowadziły do
obniżenia produkcji. Zakładanie, że rolnicy uczynią to
dobrowolnie nie znajduje potwierdzenia, bo rolnicy bronią się przed upadłością przez zwiększanie produkcji.
Produkcja będzie się natomiast zmniejszała na skutek
upadłości gospodarstw i to tej grupie rolników należałoby zaproponować określone wsparcie na przekierowanie
swojej produkcji, co jest bardzo trudne, gdyż wiemy, że
inwestycje w produkcję mleczarską były bardzo kosztowne. Dlatego też należy raczej zastosować pewną formę płatności z tytułu obniżenia produkcji ale jednocześnie zapewniając gospodarstwom możliwość zachowania swojej płynności finansowej, aby nie podjęły się likwidacji stada w szerszej skali.
Pozytywnie należy ocenić działania krajów członkowskich i Komisarza Hogana na rzecz zwiększenia
sprzedaży w krajach trzecich, ale jednocześnie należy
zwiększyć spożycie przetworów mlecznych na rynkach
krajowych, szczególnie tam gdzie jest ono stosunkowo
niskie, w większej skali wykorzystać nadwyżki produktów mlecznych w zakresie bezpłatnej dystrybucji żywności w Europie dla osób najbiedniejszych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014
z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym), a także zwiększyć
dystrybucję produktów mlecznych w grupie osób napływających do Europy.
Czesław Siekierski
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Parlamentu Europejskiego, Bruksela 25 maja 2016

„Mleko się rozlało” – kryzys w sektorze mleczarskim
W programie prac Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) Parlamentu Europejskiego, oraz całego Europarlamentu, wiele miejsca poświęcono sprawom rynku mleka.
Temat ten zdominował posiedzenie komisji AGRI z udziałem Komisarza ds. Rolnictwa Phila Hogana w dniu 24 maja 2016.
Problem kryzysu na rynku mleka podnoszono także na forum Grupy Europejskiej Partii
Ludowej (EPL) w środę 25 maja, a tego samego dnia odbyło się również specjalne wysłuchanie zorganizowane przez Komisję Rolnictwa PE mające formę zbliżoną do okrągłego stołu

pt. Nowe nadzwyczajne środki rynkowe ograniczające produkcję mleka.
W związku z powagą sytuacji i ograniczeniami czasowymi zostało ono zorganizowane
w późnych godzinach wieczornych (19:00-22:00) w jednej z największych sal w Europarlamentu, z udziałem blisko 500 osób, w tym dużej liczby rolników, ich organizacji i stowarzyszeń, mediów itd. W dyskusji głos zabrali przedstawiciele komisji AGRI, Komisji Europejskiej, Prezydencji Rady oraz reprezentanci największych europejskich organizacji zrzeszających producentów mleka, przetwórców i handlowców.
Ponadto w czwartek, 26 maja przewodniczący komisji AGRI Czesław Siekierski przedstawił na debacie plenarnej zapytanie do Komisji Europejskiej i Rady w sprawie kryzysowej
sytuacji na rynku mleka.
Prosto z Brukseli
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3 Europejski Kongres
Młodych Rolników w Brukseli
6 i 7 kwietnia 2016 w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła się trzecia edycja
Kongresu Młodych Rolników, którego organizatorem jest Grupa EPL. Wydarzenie to
miało służyć promocji ludzi młodych zajmujących się rolnictwem, oraz dokonaniu
prezentacji osiągnięć młodych rolników.

Podczas Kongresu

W całej Europie zmniejsza się liczba młodych ludzi zajmujących się rolnictwem, tym bardziej zatem należy doceniać ich pracę, zachęcać oraz promować
konkretne rozwiązania, które ułatwią im nie tylko wejście do branży rolnej, ale
również funkcjonowanie na coraz bardziej nieprzewidywalnych globalnych rynkach rolnych. W trakcie Kongresu dokonano prezentacji wyłonionych do konkursu projektów z krajów członkowskich, wyboru i nagrodzenia tegorocznego zwycięzcy. Uczestnicy wysłuchali również wystąpień ze strony przedstawicieli organizacji rolniczych, w tym również Europejskiej Rady Młodych Rolników. Głos zabrali również posłowie do Parlamentu Europejskiego, w tym Przewodniczącego
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Czesław Siekierski.
Za nominowanie uczestników z poszczególnych krajów odpowiedzialni są
posłowie ambasadorowie. W przypadku uczestników z Polski, byli to europosłowie PSL: Czesław Siekierski, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman oraz Jarosław
Kalinowski. Podobnie jak w przypadku ostatniej edycji Kongresu, Polskę reprezentowała duża grupa młodych rolników z całego kraju w liczbie 44 osób.
Przewodniczący AGRI Czesław Siekierski w swoim przemówieniu do młodych rolników przypomniał, że WPR zrealizowała swoje postulaty i cele, jakimi
było zażegnanie głodu w Europie, z którym nasz kontynent borykał się po zakończeniu II Wojny Światowej przez zabezpieczenie dostępu do żywności po przystępnych cenach. Celem do tej pory jednak nie zrealizowanym, jest zapewnienie
rolnikom godziwych dochodów, gdyż są one nadal na poziomie 2/3 dochodów
innych grup zawodowych.

Poseł Siekierski mówił również o panującym obecnie w rolnictwie kryzysie
oraz działaniach podejmowanych na szczeblu europejskim celem jego zażegnania. Zwracał uwagę na to, że programy pomocowe na magazynowanie w przypadku wieprzowiny czy też produktów mleczarskich stanowią jedynie odsuwanie
problemu w czasie. Istnieje również problem braku stabilizacji – rolnik nie jest pewien jaki procent wyprodukowanych towarów będzie w stanie sprzedać i po jakiej cenie, a przecież potrzebuje środków na ponowne uruchomienie produkcji. W
tym kontekście szczególnie ważne są środki wsparcia dla młodych rolników, takie
jak premia na start czy podwyższone płatności bezpośrednie. Ważne są również
instrumenty finansowe, których wykorzystanie będzie wzrastać.

Spotkanie z Minister Rolnictwa
Słowacji Gabrielą Matecną

40-lecie Europejskiej
Partii Ludowej

24 maja 2016 r. Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski spotkał się w Brukseli z Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi Słowacji Gabrielą Matecną.

Z ramienia PSL w obchodach uczestniczył
europoseł Czesław Siekierski

Celem spotkania była prezentacja priorytetów oraz wymiana poglądów i informacji na temat wspólnych prac w Parlamencie i Radzie Unii Europejskiej w
związku z przejęciem przez Słowację z dniem 1 lipca Prezydencji w Radzie Unii
Europejskiej.

30 maja w Luksemburgu odbyły się uroczyste obchody 40 rocznicy powstania Europejskiej Partii Ludowej. Europejska Partia Ludowa (Chrześcijańscy Demokraci) jest
największą organizacją polityczną w Europie zrzeszającą 75 partii członkowskich z
40 krajów, w tym od 2004 roku PSL.

Czesław Siekierski spotkał się w Brukseli z Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Słowacji Panią Gabrielą Matecną
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Obecnie wywodzi się z niej 12 szefów państw i rządów, w tym Przewodniczący Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker, a Grupa EPL jest największą spośród frakcji politycznych w Parlamencie Europejskim. Z ramienia PSL w obchodach uczestniczył europoseł Czesław Siekierski.

Działalność Instytutu Politycznego
im. Macieja Rataja
20 kwietnia 2016 r.

Seminarium pt. „Chrzest Polski w 966 roku i
jego znaczenie polityczne, religijne i kulturowe”.
Prelegentami spotkania byli prof. dr hab Jolanta
M. Marszalska oraz ks. prof. dr hab Waldemar Graczyk.

13 maja 2016 r.

Seminarium pt. „Trybunał Konstytucyjny w polskim systemie ustrojowym”. Prelegentem spotkania był dr hab. Ryszard Piotrowski, prawnik, konstytucjonalista, wieloletni wykładowca Katedry Prawa
Konstytucyjnego Uniwersytetu Warszawskiego.

AGROTRAVEL 2016

10 czerwca 2016 r.

Seminarium pt. „Polska pod rządami PiS – Polska
po czy przed wielką zmianą?” Prelegentem spotkania
był prof. UJK, dr hab. Kazimierz Kik, politolog, historyk, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, publicysta i komentator, członek Komitetu Nauk Politycznych PAN.

Podczas wieczornej gali w Targach Kielce

W dniach 8-10 kwietnia w halach wystawowych Targów Kielce odbyły się VIII Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL. Tradycyjnie już
podczas piątkowej wieczornej gali zostały wręczone nagrody dla najlepszych wystawców. Swoje nagrody wręczył również Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim, dr Czesław Siekierski.
Kategoria Podejmowanie inicjatyw na rzecz produktów sieciowych, rozwijanych na terenach wiejskich: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, partnera wiodącego projektu „Trasy Rowerowe Polski
Wschodniej – promocja”.
Kategoria Instytucja wspierania wiejskiej przedsiębiorczości: Lokalna Grupa
Działania „Warmiński Zakątek”.
Kategoria Agroturystyczna lokomotywa: Andrzej Mikołajewicz.
Kategoria Gmina wspierająca innowacyjne produkty sieciowe: Miasto i Gmina
Busko-Zdrój.

Konferencja w Jachrance
Europoseł w czasie trwającej w dniach 22-24 czerwca 2016 konferencji
„Konkurencyjność gospodarki w kontekście działań polityki społecznej” w Jachrance koło Warszawy wygłosił referat pt „Konkurencyjność europejskiego
rolnictwa w kontekście działań globalizacyjnych i integracyjnych”.
Podczas wygłaszania referatu w Jachrance

Czesław Siekierski wraz z nagrodzonymi przez siebie osobami
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Europoseł w kraju

Wojewódzkie Święto Ludowe
w Kazimierzy Wielkiej, 15 maja 2016

„Szklarki 2016”, Sielec 26 czerwca

Zjazd Gminny w Gródku nad Dunajcem,
25 czerwca 2016

Zjazd Gminny PSL w Białym Dunajcu,
25 czerwca 2016

Zjazd Gminny PSL w Stopnicy,
8 maja 2016

Święto Ludowe w Kazimierzy Wielkiej 15 maja 2016

Dzień Otwartych Drzwi w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa
Rolniczego w Modliszewicach oraz XI Świętokrzyska Wystawa
Zwierząt Hodowlanych, 26 czerwca 2016
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Dodatek Informacyjno-Ogłoszeniowy Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego Oddział w Kielcach

Ludowe Towarzystwo
Naukowo-Kulturalne
rozszerza swoją działalność

20 maja odbyło się w Warszawie posiedzenie Zarządu Głównego Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego.
Prezes Zarządu Głównego dr Janusz Gmitruk omówił działalność Towarzystwa w okresie od maja 2015 roku do maja
roku bieżącego. Mówca poinformował, że Towarzystwo stale się rozwija, powstają nowe jego oddziały.

Towarzystwo z Muzeum Historii Polskiego
Ruchu Ludowego współpracowało z zarządami
wojewódzkimi PSL w zabezpieczeniu akt archiwalnych znajdujących się w Szczecinie, Zielonej
Górze i Krakowie. Towarzystwo zamierza wypracować nowy program PSL, który chce przedstawić władzom Stronnictwa przed zbliżającym
się kongresem. Od wielu lat LTNK wydaje periodyk pt. „Myśl Ludowa”. Koło skupiające malarzy
i rzeźbiarzy liczy już 33 członków.
Zarząd Główny i oddziały terenowe wydały w
ubiegłym roku kilkanaście nowych książek, zorganizowano także wiele sesji naukowych związanych głównie z obchodami 120 rocznicy powstania zorganizowanego politycznego ruchu ludowego, między innymi w Kielcach i Zamościu.
W dyskusji jako pierwszy zabrał głos prof.
Mieczysław Adamczyk, rektor Wszechnicy
Świętokrzyskiej, który ukazał osiągnięcia uczelni oraz występujące obecnie olbrzymie trudności w naborze nowych studentów. Z każdym rokiem ulegają likwidacji uczelnie prywatne, grozi to także kolejnym placówkom. Podzielił się
swymi projektami wykorzystania pomieszczeń

Wszechnicy Świętokrzyskiej na placówkę naukową Zarządu Głównego LTNK. W dyskusji zabrało głos blisko 10 osób.
Stanisław Durlej, prezes Zarządu Oddziału
LTN-K w Kielcach podkreślił okazywaną pomoc i
życzliwość w działalności Towarzystwa ze strony
Zarządu Głównego i samorządu województwa.
– W naszej działalności powinna być życzliwość
i koleżeńskość, a także szacunek dla działaczy
Towarzystwa, także należna pamięć o zmarłych
– mówił.
Janusz Mazur, wiceprezes ZO w Kielcach
zaprosił członków Towarzystwa do odwiedzenia Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku
w związku z 170 rocznicą urodzin i 100 rocznicą
śmierci Wielkiego Pisarza.
Propozycja ta została przyjęta, podobnie jak
i bilans za 2015 rok.
Obradami kierował jak zwykle bardzo
sprawnie prof. Jan Jachymek, wiceprezes Zarządu Głównego LTNK.
Po obradach odbyła się część koleżeńska
przy grillu.
Stanisław Durlej

Mieczysław Sala

Hej, wy góry...!
Hej, wy, Góry Świętokrzyskie!
Wasz wygląd jest mi tak miły,
Że was kocham z całej siły...
Zawsze jesteście mi bliskie.
Kocham te łagodne szczyty
I te szare rumowiska,
Bom od dziecka z nimi zżyty...
Tu me źródło życia tryska.
Hej, wy Góry Świętokrzyskie!
Przystrojone ciemnym lasem,
Gołoborza tutaj śliskie...
Tu każdy głaz płacze czasem.
Kiedy w Puszczy kos zaśpiewa,
Przemknie czasem sarna płowa
I słodko zaszumią drzewa...
Wnet się rodzi piosnka nowa.
Piosnka, która przez las płynie,
Rozchodzi się hen daleko
Po świętokrzyskiej krainie…
Wtedy budzi głuszę wszelką.
Siadam wówczas na kamieniu.
Wsłuchuję się czule w dźwięki,
By przeciwdziałać zwątpieniu...
By przeciwdziałać zwątpieniu...
I podziwiać Puszczy wdzięki.

Wiersz pochodzi z tomiku poetyckiego pt.
„Oczami poety”, wydawca: Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne Oddział w Kielcach,
2007 rok.
Autor mieszka we wsi Huta Nowa, gmina
Bieliny.

W Oblęgorku odbędzie się sympozjum naukowe
Inicjatywa zgłoszona na posiedzeniu Zarządu Głównego LTNK przez Jana Mazura została przychylnie przyjęta przez Prezydium ZG Towarzystwa. W rozmowie przeprowadzonej przez dr Janusza Gmitruka ze Stanisławem Durlejem uściślono szczegóły spotkania w Oblęgorku.
Postanowiono, że zwiedzenie Muzeum Henryka Sienkiewicza przez członków
Towarzystwa z całej Polski połączone zostanie z sympozjum naukowym poświę-

conych związkom Wincentego Witosa z Henrykiem Sienkiewiczem i Władysławem Reymontem. Ustalono, że odbędzie się ono w drugiej połowie września br.
Prezes ZW PSL w Kielcach, marszałek województwa Adam Jarubas bardzo życzliwie odniósł się do tej propozycji. Postanowił, że w sympozjum wezmą
także udział działacze ludowi z województwa świętokrzyskiego. Obiecał udzielenie pomocy w organizacji tego sympozjum. Tak więc w 170 rocznicę urodzin
i 100-lecie śmierci Wielkiego Pisarza, ludowcy przypomną Jego związki z Wincentym Witosem.
Ludowiec Świętokrzyski LTNK
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Wojewódzkie obchody Święta Ludowego
w województwie świętokrzyskim
odbyły się w Kazimierzy Wielkiej

Adam Jarubas wręczył odznaczenia
zasłużonym działaczom

Blisko 2 tys. osób wzięło udział w tegorocznych wojewódzkich obchodach Święta Ludowego na ziemi świętokrzyskiej, które odbyły się 15 maja w Kazimierzy Wielkiej. Przybyło 48 pocztów sztandarowych, w tym Zarządu Wojewódzkiego PSL, Zarządu Okręgu Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy BCh, Zarządu Wojewódzkiego ZMW, zarządów gminnych PSL z powiatu kazimierskiego, ale także sąsiednich: pińczowskiego, jędrzejowskiego, buskiego, a
także kieleckiego. Uczestniczyły także poczty sztandarowe OSP z powiatu kazimierskiego.
Po mszy świętej odprawionej w intencji ruchu
ludowego w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego, zebrani na czele orkiestry OSP ze Skalbmierza i
pocztów sztandarowych udali się do parku miejskiego, gdzie w amfiteatrze odbyła się dalsza część uroczystości.
Uroczystość zagaił prezes Zarządu Powiatowego
PSL, starosta Jan Nowak. W płomiennym wystąpieniu ukazał działalność ludowców tego terenu. Odczytał długą listę zaproszonych gości z całego województwa oraz powiatu kazimierskiego.
Okolicznościowe przemówienie wygłosił wiceprezes NKW PSL, prezes ZW PSL i marszałek województwa Adam Jarubas. Nawiązał on do bogatej
historii ruchu ludowego w Polsce. Wskazał na dorobek tego ruchu w powiecie kazimierskim. Przypo-

mniał on sylwetki nieżyjących już wybitnych działaczy tego ruchu w powiecie, w tym Kazimierza Bochni – długoletniego prezesa Zarządu Powiatowego
SL w Pińczowie, który w okresie międzywojennym
utrzymywał kontakty z Wincentym Witosem. Mówca wysoko ocenił działalność PSL w powiecie. W
wyborach parlamentarnych i samorządowych kandydaci Stronnictwa uzyskują bardzo dobre wyniki. Nawiązał także do obecnej ekipy rządzącej PiS.
Krytycznie odniósł się do próby zamachu na samorząd.
Eurodeputowany do Parlamentu Europejskiego
Czesław Siekierski skupił swoją uwagę na działalności Unii Europejskiej oraz destrukcyjnej działalności
obecnego rządu w stosunku do niektórych ustaleń
Parlamentu Europejskiego.

Adam Jarubas i Czesław Siekierski wręczyli działaczom Stronnictwa odznaczenia. Medal W. Witosa
otrzymało 5 osób, zaś „Złotą Koniczynkę 12 osób. Ponadto blisko 40 osób, które wstąpiły do Stronnictwa
w bieżącym roku, otrzymały legitymacje członkowskie.
W części artystycznej wystąpiły zespoły przedszkolne, szkolne, młodzieżowe i KGW. Największe
brawa otrzymał zespół „Mażoretki” ze Skalbmierza.
Część artystyczną z pełnym dowcipem prowadziła Agata Jackiewicz, dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Skalbmierzu. Zorganizowane zostały liczne
stoiska spożywcze przez KGW.
Na zakończenie odbyła się zabawa ludowa.
W ostatnich 20 – tu latach byłem już trzykrotnie na wojewódzkich obchodach Święta Ludowego
w Kazimierzy Wielkiej. Tegoroczne wypadły, według
mnie i licznych gości, najbardziej okazale. Podziękowanie dla działaczy ludowych tego terenu na czele
z prezesem Zarządu Powiatowego PSL, starostą Janem Nowakiem oraz niestrudzonym działaczem starszego pokolenia Andrzejem Bieniasem.
Stanisław Durlej

Uroczystości w Kazimierzy Wielkiej uświetniły
występami zespoły dziecięce i młodzieżowe

Uczestnicy Święta Ludowego
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Władysław Sadłocha
namalował ponad
1500 obrazów
Władysław Sadłocha należy do najbardziej znanych artystów rzeźbiarzy i malarzy nie tylko w powiecie staszowskim, ale także w województwie świętokrzyskim. Urodził się 30 września 1942 roku we wsi Wysoki Małe, obecnie
gmina Bogoria w powiecie staszowskim. Odziedziczył po ojcu talent artystyczny. Ujawnił go już jako kilkunastoletni chłopiec najpierw we wsi, a później w Krakowie. Tu bowiem ukończył szkołę podstawową oraz IV Liceum Ogólnokształcące. Pierwszą wystawę swoich prac malarskich zorganizował jeszcze w szkole średniej, były
to głównie grafiki i akwarele.
Studia rolnicze ukończył w Wyższej Szkole Rolniczej w Olszytnie-Kortowie. Podczas studiów wstąpił
do ZSL, był członkiem Uczelnianego Komitetu ZSL, a
także działaczem Zrzeszenia Studentów Polskich. Na
uczelni sporo czasu poświęcił twórczości artystycznej, głównie malarstwu.
Pracę zawodową rozpoczął po ukończeniu studiów z wynikiem bardzo dobrym najpierw w charakterze zastępcy dyrektora, a następnie dyrektora PGR
w woj. olsztyńskim. W 1971 roku wrócił w rodzinne
strony, zamieszkał w Staszowie. Do 1982 roku pracował na stanowisku kierownika Inspektoratu Uprawy, Kontraktacji i Skupu Tytoniu w Staszowie. W 1979
roku z okazji 65-lecia nadania praw miejskich dla Szydłowa zorganizował plener malarski. Zaprezentował
wówczas 15 swoich prac.
W 1980 roku eksponował swoje prace w Domu
Kultury w Zagłębiu Siarkowym w Tarnobrzegu. Niejednokrotnie organizował wystawy w Staszowie.

Władysław Sadłocha za namową ówczesnych
władz wojewódzkich ZSL w Tarnobrzegu został wybrany na sekretarza Gminnego Komitetu ZSL w Łubnicach, a następnie w Połańcu. Przez kilka lat był później sekretarzem Gminnego Komitetu ZSL w Tuczępach w woj. kieleckim.
Wówczas to poznałem bliżej Władysława Sadłochę. Zwierzył mi się ze swoich zainteresowań artystycznych. Zauważyłem, że Władysław nie był typowym urzędnikiem, nie lubił sporządzać różnych
informacji, wypełniać statystycznych sprawozdań,
miał „duszę artysty”. Wiedzieli o tym członkowie
Stronnictwa, na czele z długoletnim prezesem gminnej organizacji, Stanisławem Nowakiem i „darowali”
mu pewną niesumienność. Ja również odnosiłem się
do jego organizacyjnej działalności z przymrużeniem
oka. Zachęcałem go, aby zrezygnował z funkcji sekreDokończenie na s. 14

Władysław Sadłocha wykonał wiele pomników na świętokrzyskich nekropoliach

Z kroniki żałobnej
25 maja br. zmarł w Kielcach przeżywszy
84 lata Kolega HENRYK DZWONEK, wieloletni księgowy Wojewódzkiego Komitetu
ZSL w Kielcach. Był człowiekiem niezmiernie skromnym, udzielającym pomocy potrzebującym. Położył duże zasługi w opracowaniu i prowadzeniu archiwum Stronnictwa.
Pogrzeb Zmarłego odbył się 30 mają na
cmentarzu parafialnym w Małogoszczy. Wcześniej w kieleckiej katedrze w intencji Zmarłego
odbyła się msza święta żałobna.
W pogrzebie oprócz rodziny i znajomych
uczestniczyli byli członkowie kierownictwa
WK ZSL oraz obecni członkowie Prezydium
ZO LTNK.

Jeszcze można nabyć
„Ruch ludowy na ziemi
świętokrzyskiej
1996-2015”
Pozostało zaledwie niecałe 50 egz. książki pt.
„Ruch ludowy na ziemi świętokrzyskiej 19662015” Stanisława Durleja i Dariusza Detki. Promocja tej książki odbyła się 1 lutego br. z udziałem
blisko 100 działaczy ludowych z naszego województwa.
Książka liczy ponad 320 stron, jest wzbogacona 200 zdjęciami obrazującymi nie tylko działalność PSL, ale także BCh, LTNK, ZMW, TUL,
LZS i spółdzielczość.
Dotychczas najwięcej książek nabyły powiatowe i gminne zarządy PSL w powiatach:
kieleckim, kazimierskim, jędrzejowskim, staszowskim i sandomierskim. Liczymy, że w ich
ślad pójdą pozostałe powiaty. Niniejszą książkę można nabyć w każdy poniedziałek tygodnia
w siedzibie Zarządu Oddziału LTNK w Kielcach
przy ulicy Wesołej 47/49. W sprzedaży są także
inne ciekawe pozycje książkowe wydane przez
LTNK. Zachęcamy do ich zakupu. Wydawane są
rachunki sprzedaży. Należność można przekazać przelewem.

Posiady Matecznikowe w Zagnańsku
Około 50 osób z kraju i zagranicy wzięło udział w I Zjeździe Gospodarzy Mateczników Patriotyzmu, który odbył się 28 maja w Ośrodku Świętokrzyskich Mateczników Patriotyzmu i Kultury w Zagnańsku.
Uczestników powitał gospodarz Ośrodka dr
Maciej Andrzej Zarębski, prezes Świętokrzyskiego
Towarzystwa Regionalnego. Zaprezentowane zo-

stały mateczniki między innymi: Eremu Złotego
Lasu, Sanktuarium Ciszy w Rytwianach, Centrum
Edukacyjnego Szklany Dom w Ciekotach, Izby Pamięci Oddziału Partyzanckiego Jędrusie w Sulisławicach, Prywatnej Izby Kultury Ludowej w Piórkowie Kazimierza Kaczora.
Ponadto zaprezentowano polonijne mateczniki polskości: Ośrodka Chicagowskiego prowadzonego przez Alinę Szymczyk, Ośrodka Polonii w

Gyorg na Węgrzech kierowanego przez Wawrzyńca Marka Raka i Ośrodka Kultury Polskiej w Kiejdanach na Litwie prowadzony przez poetkę Irenę
Duchowską.
Na zakończenie spotkania odbyła się degustacja potraw i grillowanie. Były śpiewy wykonane wspólnie przez przedstawicieli polskich i zagranicznych mateczników.
sd.
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tarza, a zajął się twórczością artystyczną. Ucieszyłem
się, że po pewnym czasie zwolnił się z pracy sekretarza i bez reszty poświęcił się realizacji swoich marzeń.
Został wybrany na członka Rady Programowej przy
Staszowskim Ośrodku Kultury. Współpracował z dr.
Maciejem Zarębskim – prezesem Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego przy utworzonym Muzeum
Ziemi Staszowskiej. Przez kilka lat prowadził społecznie Klub Twórców Nieprofesjonalnych.
Jednak ze Stronnictwem nie zerwał. Przez wiele
lat był przewodniczącym Rady Rejonowej Polskiego
Stronnictwa Ludowego w Staszowie. W wyborach
parlamentarnych w 1993 roku starował na posła, był
bliski uzyskania mandatu, otrzymał 4016 głosów. W
latach 1993-1997 kierował Biurem Poselsko-Senatorskim PSL w Staszowie, współpracując nie tylko z
parlamentarzystami Stronnictwa, ale także z działaczami kulturalnymi. Prowadził wówczas ożywioną
współpracę z prasą, pisząc wiele ciekawych artykułów, szczególnie do „Gońca Staszowskiego.”

Artysta jest autorem ponad 1500 obrazów

W latach 1990-1991 Władysław Sadłocha przebywał w Stanach Zjednoczonych. Od początku pobytu,
oprócz pracy w supermarkecie, zajął się twórczością
artystyczną. Tam nawiązał kontakty z galeriami malarstwa, Muzeum Polskim w Chicago oraz centrum
Kultury. W galeriach tych sprzedawał swoje obrazy.
Wykonał on bardzo dużo akwareli, pasteli, grafik i
obrazów olejnych. Na trudnym amerykańskim rynku udało mu się sprzedać wszystkie wykonane prace.
Władysław Sadłocha wspólnie z ojcem wykonali
wiele pomników na różnych cmentarzach Kielecczyzny, między innymi: w Klimontowie, Szczeglicach,
Koprzywnicy, Połańcu, Szydłowie. Obydwaj organizowali liczne wystawy malarstwa i grafiki.
Władysław – junior jest autorem między innymi
pomnika Żołnierzy I i II wojny światowej w Staszowie,
tablicy pamiątkowej Wincentego Witosa w Oględowie, pomnika BCh w Kurozwękach, tablic pamiątkowych tajnego nauczania podczas II wojny światowej w Staszowie, prymasa Stefana Wyszyńskiego w
Liceum Ogólnokształcącym w Staszowie, Ignacego
Paderewskiego w Szkole Podstawowej nr 2 w Staszowie, Stefana Żeromskiego w Szkole Podstawowej w
Kurozwękach.
Władysław Sadłocha był autorem wielu wystaw
malarskich krajowych i zagranicznych. Jego obrazy
znajdują się nie tylko w Polsce, ale także USA, Turcji,
Czechach, Białorusi, Litwie, Bułgarii i na Węgrzech.
Jak się zwierzył, wykonał już ponad 1500 obrazów olejnych. Nie zabrakło także wśród nich obrazów
Wincentego Witosa, Macieja Rataja, Ryszarda Józefa
Szaflika, a także obecnego prezesa ZG LTNK Janusza
Gmitruka.
Obecnie maluje cykl obrazów członków Związku
Literatów Polskich Oddziału w Kielcach oraz portretów kobiet.

Władysław Sadłocha i Andrzej
Dąbrowski, dyrektor WBP

Władysław Sadłocha od lat należy do Ludowego
Towarzystwa Naukowo – Kulturalnego, jest prezesem koła w Staszowie. W Wysokich Małych, w swoim rodzinnym gospodarstwie w stodole urządził pracownię malarską. Byliśmy tam u niego kilkakrotnie.
Zawsze przyjmował nas gościnnie, po staropolsku.
W dniu naszej rozmowy przeprowadzonej 6
czerwca br. w siedzibie Oddziału LTNK oraz Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Gombrowicza,
malarz zaprezentował swoją ostatnio wykonaną
rzeźbę Jezusa Frasobliwego oraz portret patrona Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Witolda Gombrowicza. Rzeźbę ofiarował Marii Zeliasz, wieloletniej
współpracownicy LTNK, zaś obraz przekazał na ręce
dyrektora WBP, Andrzeja Dąbrowskiego.
Oby siły i zdrowie pozwoliły mu kontynuować
twórczość artystyczną.
Stanisław Durlej

KOMUNIKAT
Rolnicy, producenci zbóż
Zakłady Zbożowo – Młynarskie „PZZ” w Kielcach S.A.,
25-670 Kielce ul. Zakładowa 4 informują,
że będą prowadzić skup zbóż konsumpcyjnych ze zbiorów 2016 r.;
pszenicy, jęczmienia, owsa w łusce i owsa bez łuski oraz żyta.
Ceny skupu będą ustalone w zależności od sytuacji rynkowej zbóż.
Informujemy, że zgodnie z wymogami UE, Sprzedający dokonuje rejestracji
w Państwowym Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym.
Decyzja (kopia) o rejestracji winna być dostarczona przy pierwszej dostawie.
Magazyn skupowy – Elewator Kielce (Niewachlów) ul. Zakładowa 4,
czynny w dni robocze (oprócz sobót) w godz. 6.00-19.00.
Szczegółowe informacje: dot. skupu zbóż
– tel. 41 3664224 w.323 lub 41 3454192.
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Prawnik radzi…

Rękojmia
Co zrobić, gdy rzecz, którą kupiliśmy działa nieprawidłowo albo
nie działa wcale? U kogo możemy dochodzić odpowiedzialności za
wadliwy towar? Odpowiedzi na te pytania udziela nasz prawnik.
Maciej Jęczmiński: Istnieje możliwość, że towar, który kupiliśmy może bez naszej winy działać niezgodnie z jego przeznaczeniem albo nie działać w ogóle. Wówczas możemy mieć do czynienia z wadą tej rzeczy. Jeżeli produkt jest wadliwy, możemy zwrócić się z tą sprawą do sprzedawcy.
Kwestię rękojmi w prawie polskim reguluje Kodeks cywilny. W art. 556 mówi,
że: „Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia)”. Następnie wyjaśnia czym jest wada
fizyczna. Polega ona na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. Dzieje się tak
w szczególności, gdy rzecz nie ma właściwości, które powinna mieć ze względu
na cel wskazany w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie
ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego; nie nadaje
się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a
sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. Kolejną ważną rzeczą jest, że wada fizyczna
rzeczy występuje także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomie-

nia, jeżeli te czynności wykonał sprzedawca lub osoba trzecia, za którą odpowiada
sprzedawca, albo kupujący, który postępował zgodnie z instrukcją otrzymaną od
sprzedawcy.
Z kolei, wada prawna oznacza, że: sprzedawca jest odpowiedzialny względem
kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność kogoś innego albo jeżeli jest
obciążona prawem osoby trzeciej, korzystanie z niej jest ograniczone z powodu
wydania co do niej decyzji przez właściwy organ administracji publicznej lub orzeczenia przez sąd.
Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, kupujący może „złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez
nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od
wad albo wadę usunie”. Ponadto wyłącznie konsument może zamiast proponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady zażądać wymiany rzeczy na nie mającą
wad albo usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową
w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.
Należy pamiętać, że to konsument wybiera, jakie żądanie zgłosi sprzedawcy.
Jeżeli ten nie zgodzi się z żądaniem można zaproponować inne rozwiązanie. Sprzedawca będzie brał pod uwagę: łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru,
charakter wady czy jest istotna czy nieistotna oraz czy towar już reklamowano.
Termin, w jakim konsument może składać żądanie sprzedawcy w przypadku
rękojmi wynosi rok od dnia, gdy zauważył wadę. Okres odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi wynosi 2 lata. Oznacza to, że przez 2 lata od dnia zakupu
rzeczy można zgłosić sprzedawcy żądanie z tytułu rękojmi.
Maciej Jęczmiński

Święto Ludowe w województwie świętokrzyskim
Co roku święto ludowe spaja oraz integruje mieszkańców województwa świętokrzyskiego. To radosne święto,
wsi, ziemi i rolników. Jest zakorzenione w polskiej tradycji i odwołuje się do chrześcijańskich wartości. Akcentuje
szacunek dla ciężkiej pracy. W okresie majowym ludowcy z województwa świętokrzyskiego świętowali podczas
Ludowych Świąt w gminach i powiatach. Podsumowanie tych uroczystości odbyło się 15 maja podczas Wojewódzkiego Święta Ludowego w Kazimierzy Wielkiej.

Kazimierza Wielka

Święto w Starym Sokołowie
Ludowcy w Kielcach rozdawali
mieszkańcom sadzonki drzew
Ludowcy z całego regionu
świętowali w Kazimierzy Wielkiej

Ludowcy świętowali w Kielcach
Piotr Żołądek na Święcie Ludowym w Kijach

Wyróżnieni i odznaczeni
na święcie wojewódzkim

Powiatowe Święto Ludowe w Starym Sokołowie, powiat konecki
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Nie rozumiem jak Pliniusz
Pliniusz Młodszy w początkach naszej ery pisał, że
nie rozumie tych tysięcy ludzi,
którzy oglądają galopujące konie, dwukołowe wozy i kierujących tymi „bolidami” woźniców.
Uważał to za przejaw infantylizmu, jakiejś zbiorowej histerii pospólstwa rzymskiego. A
na zawody do Cyrku Wielkiego
przychodziło wtedy nawet trzysta tysięcy ludzi. Chcieli patrzeć na swoich idoli, prawdziwych
gwiazdorów, mistrzów sterowania lejcami, kierowania furą.
Oni wtedy też nieźle zarabiali i to bez reklam telewizyjnych.
Gajusz Appulejusz Diokles, taki ówczesny Nico Rosberg, w
ciągu trwającej ponad dwadzieścia lat kariery kierowcy rydwanu zarobił 35 milionów sestercji, co stanowiło równowartość 15 miliardów współczesnych dolarów. Był to – zdaje się
– najbogatszy woźnica w historii świata. Dziś, nawet na najcenniejszych ludzkich zajęciach – takich jak kopanie piłki – nie
jest łatwo tak dużo zarobić. Lewandowski przy Gajuszu Appulejuszu to zaledwie adept w zarabianiu pieniędzy na sportowej rywalizacji.
Gdy piszę ten tekst, od dwóch tygodni trwa medialne i
uliczne szaleństwo wokół piłki nożnej. Wydaje się, że nie ma
w Polsce ważniejszych powodów do demonstrowania emocji niż boiskowy remis polskich piłkarzy z niemiecką reprezentacją. Strefy wspólnego okazywania radości, czapki, trąbki,
pomalowane twarze, flagi przytwierdzone do samochodów.
Wszystko to z powodu sprawnego – nie przeczę – biegania
kilkunastu facetów po trawie za kolorową piłką. A przecież

Dariusz Detka

są rzeczy dla kraju ważniejsze: szczyt NATO w Warszawie,
wzrost płacy minimalnej czy program 500 +, który w ogóle nie
wywołał zbiorowego entuzjazmu. A powinien. Nie rozumiem
braku przejawów masowego zadowolenia – w chwilach tak
ważnych dla poziomu życia i poprawy prognoz demograficznych. Co innego piłka nożna. Podkreślam: nożna. Ręczna nie
jest tak ceniona. Z powodu „nożnej” trwają powszechne dyskusje, w realu i wirtualu, o składzie drużyny przed meczem, o
kontuzjach lub ich braku, o dylematach trenera Nawałki, etc.
Nawet Zenek, ten z czerwonym nosem i biało – czerwonym
szalikiem na szyi zwołał naradę w krzakach przy rogu Wojska
Polskiego i Prostej. Sam widziałem dzisiaj. Na starej kanapie
i skleconej ławce siedziało ich ośmioro. Wszyscy w barwach
narodowych. Przy dużym podziale zdań i kilku winach ustalono wynik z Ukrainą. Wygramy 1:0 k … wa – powiedział Zenek, gdy wychodził z krzaków chwiejnym krokiem. Sprawdziło się. Telewizja pokazała wiele polskich rodzin, które na fali
entuzjazmu wyjeżdżały do Francji kibicować Polakom. W TV
przeprowadzono setki rozmów z dziećmi i dorosłymi. Rodzina
mojej znajomej została w kraju. Oglądają mecze w telewizorze. Brat ze szwagrem może by pojechali, ale nie dostali urlopów. Mama Halinka analizuje obsadę poszczególnych pozycji
w drużynie i zadaje dociekliwe pytania. Po obejrzeniu pierwszej połowy meczu z Niemcami zapytała: dlaczego w bramce
nie gra Szmal? Radość słuchać ! Jedyna osoba, co zachowała zdrowy dystans do piłkarskiego szaleństwa. Koncentruje
się na problemach zasadniczych, a piłkę nożną traktuje „na
chłodno”, analitycznie. Wszak od zawsze wiadomo, że nadmierne emocje szkodzą zdrowiu. A pieniądze na tej nadmuchanej transmisjami i relacjami imprezie zarabiają inni.
Andrzej Dąbrowski

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
PSL w Kielcach
ul. Wesoła 47/49, 25-363 Kielce, tel. (41)361-05-98, fax (41)344-22-77.

Myśli przebrane
W Polsce sprawiedliwość
przybiera tylko kształt miecza
wymierzonego w obywatela.
Ale tarczy, która by go broniła
przed zachłannością państwa
jakoś nigdzie nie widać.

Pod pozorem demokracji anektowane
są coraz to nowe przestrzenie wolności słowa.

Kto powiedział, że piłka nie ma kantów?

Zawsze zdumiewa mnie mówienie
o bezinteresowności przez osoby,
które przyszły załatwić jakiś interes.

Ustawodawca to kłusownik. Zakłada pułapki
prawne na obywateli.

Krzyżówka
1.

2.

3.

4.

5.

Biura Powiatowe PSL
Busko-Zdrój – ul. Kościuszki 60, kod. 28-100, tel. 41-378-29-46.
Jędrzejów – ul. Armii Krajowej 9, kod. 28-300, tel. 41-386-24-13.
Kazimierza W. – ul. Partyzantów 7, kod. 28-500, tel. 41-352-20-56.
Końskie – ul. Hubala 11/1, kod. 26-200, tel. 693-092-913.
Opatów – ul. ul. 16-go Stycznia 1, kod. 27-500, tel. 15-868 – 20-87.
Ostrowiec – ul. Starokunowska 1, kod. 27-400, tel. 41-265-31-55.
Pińczów – ul. Żwirki i Wigury 40, kod. 28-400, tel. 41-357-80-22.
Sandomierz – ul. 11 Listopada 1, kod. 27-600, tel. 15-832-79-23.
Skarżysko-K. – ul. 1000-lecia 10, kod. 26-110, tel. 41-252-25-70.
Starachowice – ul. Wojska Polskiego 9, kod. 27-200, tel. 604 521 333
Staszów – ul. Kolejowa 15, kod. 28-200, tel. 15-864-32-59.
Włoszczowa – ul. Sobieskiego 38, kod. 29-100.

6.
7.
8.
9.

Biura poselskie PSL
Kazimierz Kotowski
Poseł na Sejm RP
ul. Wesoła 47/49
25-363 Kielce
Krystian Jarubas
Poseł na Sejm RP
ul. Bohaterów Warszawy 47/2
28-100 Busko-Zdrój

10.
Poziomo: 1. atrakcja nadmorskich kurortów. 4. niejedna w atlasie. 6. napój ze sfermentowanego mleka. 7. ciastko z białek jaj. 8. jesienna plucha. 9. zimny dla cieląt. 10. służba
marynarza.
Pionowo: 2. bakłażan. 3. wieś w powiecie jędrzejowskim, w gminie Słupia. 5. w nim wiza.
Wśród czytelników, którzy prawidłowo rozwiążą krzyżówkę rozlosujemy upominki książkowe. Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego wydania „Ludowca Świętokrzyskiego” otrzymuje Pani Krystyna Majdan.
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