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PiS lekceważy Świętokrzyskie
„Gość w dom, Bóg w dom” – głosi staropolskie przysłowie. W grudniu ubiegłego roku radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego jednogłośnie przyjęli
uchwały stanowiące Jubileusz 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego.
W imieniu radnych przewodniczący Sejmiku Arkadiusz Bąk zaprosił zasłużonych dla województwa. Tych, którzy przyczynili się do jego powstania, a także
przedstawicieli mieszkańców regionu na uroczystą galę, która odbyła się 5 czerwca w Filharmonii Świętokrzyskiej. Uroczystość odbyła się bez radnych z klubu PiS,
bo ci ją zbojkotowali ogłaszając na konferencji prasowej niedorzeczne uzasadnie-

nie swojej absencji. Powiedzieli wprost, że mieszkańców województwa a i region
cały mają w „głębokim poważaniu”. Zlekceważyli zaproszonych i tych, których
zaproszeni reprezentowali.
Ale tak naprawdę to ich nie obrazili. Bo czy mogą obrazić ci, którym brak
znajomości elementarnych zasad savoir-vivre? Raczej należy ubolewać, że mamy
także takich „przedstawicieli” w naszym lokalnym parlamencie.
Dariusz Detka
Redaktor Naczelny
„Ludowca Świętokrzyskiego”

Kłamstwa Morawieckiego
– Władysław Kosiniak-Kamysz wylicza

Władysław Kosiniak-Kamysz wypunktował rządzących

Debata i głosowanie nad wotum nieufności dotyczyło minister pracy i polityki społecznej Elżbiety
Rafalskiej i wicepremier ds. społecznych Beaty Szydło. Obie panie zostały – co nie jest niespodzianką
– ocalone głosami rządzących. Głośniejszym echem
przeszła jednak debata nad samym wnioskiem. W
niej najdotkliwiej rządzących punktował prezes PSL
Władysław Kosiniak-Kamysz.
Premier Morawiecki musiał przełknąć gorzką
pigułkę, kiedy na mównicę wszedł Władysław Kosiniak-Kamysz. – Tak było źle przez 8 lat, tak haniebnie? To czemu był pan przez 8 lat doradcą Tuska i na
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wizytówce to było wyryte? Zapomniał wół jak cielęciem był? – pytał prezes PSL.
– Mieni się pan dzisiaj wielkim orędownikiem
polityki rodzinnej. Może pan nie wie, ale program
Maluch czy SeniorWigor to pomysły PSL. Wy dodaliście tylko plus do nazwy. To cała wasza zasługa w
tej kwestii – wypomniał prezes PSL dwa projekty,
których autorstwo lubi sobie przypisywać rząd PiS.
Lider ludowców wypomniał rządzącym wszystkie grupy społeczne, o których zapomniał rząd PiS.
– 350 tysięcy polskich rodzin wykluczonych z 500+,
emeryci z głodową waloryzacją świadczeń, rolnicy z
podniesionym wiekiem emerytalnym lub ci, którzy
stracili dorobek życia przez ASF – wyliczał.

Kosiniak-Kamysz odniósł się również do nowej
funkcji Beaty Szydło. – Jakie były działania pani premier przez 6 miesięcy na nowym stanowisku? Żadne, tabula rasa. To tylko wizerunkowa szalupa ratunkowa – mówił. – Wiarygodność? Obiecywaliście
wyższe dopłaty dla rolników. Po waszej szarży rydwanem na Brukselę mamy mniej pieniędzy z UE –
punktował prezes PSL.
Najmocniej wybrzmiały jednak słowa lidera ludowców bezpośrednio odnoszące się do premiera
Morawieckiego. – Patriotyzmu ani mnie, ani nikogo
z nas nie będzie uczył człowiek, który był na żołdzie u
zagranicznej finansjery. To pan premier Morawiecki
się meldował w zagranicznych stolicach i zdawał tam
raporty, nie my! – zakończył Kosiniak-Kamysz. /kz/

Cytujemy

Wypowiedzi posłów
na mównicy Sejmowej

Poseł Kazimierz Kotowski
O systemie CEPiK
– Zastanawialiśmy się w klubie, zastanawiało się wielu naszych posłów nad tym, dlaczego właśnie teraz wprowadzamy, debatujemy, dlaczego rząd przedstawił ten nowy projekt, co tak naprawdę mamy osiągnąć czy
rząd ma osiągnąć poprzez jego przyjęcie – mówił w Sejmie poseł Kazimierz
Kotowski.
– Z jednej strony zapisy, które zostały w nim umieszczone, zasługują na
wsparcie, akceptację, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom, sugestiom. Nie wiemy do końca, czy to wszystko będzie takie dobre, super, ale skoro nie będzie

obowiązku przedstawiania, noszenia ze sobą, wożenia dowodu rejestracyjnego
pojazdu, potwierdzenia papierowego zawarcia umowy OC, to na pewno są to
plusy. Przez to widać też, że kontrolujący funkcjonariusze będą posługiwali się
sprzętem na wyższym poziomie, który będzie im pozwalał na zidentyfikowanie
określonych pojazdów i określonych użytkowników.
Z drugiej strony, jeżeli chodzi o dalszy etap, dobrze również, że chcemy w
pewnych obszarach mieć wiedzę i ją gromadzić, np. odnośnie do likwidacji czy
rozbiórki pojazdów, umiejscawiania tych punktów, bo te informacje mają być
przekazywane. Co do tego wszystkiego jest zgoda. Pozostajemy w przekonaniu, panie ministrze, że to wszystko uda się tak ułożyć, że to wyjdzie. Niemniej
jednak nie mogę nie podzielić się refleksją i taką obawą, czy naprawdę wyciągnęliście jako rząd przez ten okres już prawie 3 lat wnioski, czy macie opinie,
czy jesteście przekonani, że te wszystkie założenia zostaną zrealizowane, że to
będzie dobrze funkcjonować. Nie chcę już tu rozwodzić się w szerszym wymiarze nad ostatnim okresem ostatniego roku i wdrażaniem w starostwach tych
systemów, które były wprowadzane.
Myślę, że pan minister wie, jest przekonany, że systemy informatyczne,
że współpraca z grupami podmiotów, która musi być, będzie tak ułożona, że
przyjmowanie określonych założeń, ich etapowanie i wydawanie stosownych
rozporządzeń odnośnie do ich uruchomienia nie spowoduje niepotrzebnych zakłóceń, jeżeli chodzi o to, czy te systemy okażą się niewydolne. Pozostajemy w
przekonaniu, choć te wątpliwości gdzieś tam są, panie ministrze, że potrafi pan
to wszystko ogarnąć, jest to ostatnio popularne słowo, ułożyć.
wizerunek i partyjne słupki. Dlatego najchętniej schowalibyście tych, którzy
protestują w Sejmie w odludnym miejscu – dodał Krystian Jarubas.
Poseł Krystian Jarubas zapowiedział, że Polskie Stronnictwo Ludowe będzie pracować nad projektem podniesienia renty socjalnej zachęcając, by dalej
szukać pieniędzy dla niepełnosprawnych.

O Narodowym Instytucie Wolności
– Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Poseł Krystian Jarubas
O rencie socjalnej
– Ludowcy będą pracować nad regulacjami dotyczącymi podniesienia
renty socjalnej, zachęcając by dalej szukać pieniędzy dla osób niepełnosprawnych – poinformował w Sejmie poseł PSL Krystian Jarubas.
Niecały tydzień temu stało się coś, co bez wątpienia nazwać można przełomem. Maski opadły i poznaliśmy prawdziwą twarz tzw. „dobrej zmiany”. –
Okazało się, że empatia jaką promowali się politycy PiS w kampanii wyborczej,
spłynęła Dunajcem razem z panią wicepremier ds. społecznych Beatą Szydło –
mówił w Sejmie poseł PSL Krystian Jarubas.
Poseł PSL przypomniał słowa premier Beaty Szydło dotyczące kontrowersyjnie wysokich nagród dla ministrów rządu PiS. Od 65,1 tys. złotych do aż 82,1
tys. – tyle otrzymali w nagrodę ministrowie rządu Beaty Szydło.
„Te pieniądze im się należały” – krzyczała niedawno za mównicy sejmowej
premier Beata Szydło. – Szkoda tylko, że dotyczyło to pieniędzy dla jej ministrów,
a nie dla osób niepełnosprawnych, na których plecach, okrutnie rzecz ujmując,
wielu przedstawicieli PiS weszło do Sejmu – stwierdził z przekąsem poseł PSL.
Jarubas przypomniał, że poprzedni rząd podejmował działania, by poprawić sytuację osób z niepełnosprawnościami. – Nie wszystko udało się zrobić, ale
były chęci. U was tych chęci nie widzę – zwrócił się do polityków PiS Jarubas. –
Dla was ważniejsze od znalezienia sposobu na rozwiązanie tego konfliktu jest

– Już wcześniej Helsińska Fundacja Praw Człowieka oceniała, że ustawa o Narodowym Instytucie Wolności to odwrót od idei wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i systemowe zagrożenie dla niezależnego funkcjonowania organizacji pozarządowych – mówił w Sejmie poseł Krystian Jarubas.
Szanowni państwo, z kolei rzecznik praw obywatelskich wskazywał m.in.
na brak wystarczającej gwarancji, że nowa instytucja będzie odporna na wpływy polityczne.
Rząd milczał. Do czasu, bo dziś dowiadujemy się, że nie dość, że pieniądze
mogą być przyznawane uznaniowo, zależnie od widzimisię, to jeszcze nie ma w
nowej ustawie konkretnych obostrzeń, na co. A jest ich sporo, bo do 2026 r. ok.
40 mln rocznie. Choć jest jeden wyjątek. Szczególnie niepokojące jest to, że w
2019 r., czyli w roku wyborczym, rząd zaplanował sobie na wydatki instytutu aż
60 mln zł. Czyżby to było ciche wspomożenie PiS-owskiej kampanii w wyborach
parlamentarnych?
To może jest to ta słynna piątka Morawieckiego, chociaż tutaj właściwie
dziesiątka, bo według naszych obliczeń chodzi o prawie 10-krotne zwiększenie
budżetu tzw. Narodowego Instytutu Wolności. Czyżby po raz kolejny spełniało
się proroctwo pana prezydenta Andrzeja Dudy, który w ubiegłym roku raczył w
Otwocku w czasie wiecu partyjnego wypowiedzieć zdanie: ojczyznę dojną racz
nam zwrócić, Panie? Proroctwo, szanowni państwo, wypełniło się szybko. Pokażę państwu kilka przykładów. Pan Marcin Flakiewicz, radny PiS, przytulił 584
tys. zł. Pani Martyna Wojciechowska, radna PiS, przytuliła 784 tys. zł. Pan Jakub
Opara przytulił 752 tys. zł.
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Program ludowców
dla województwa świętokrzyskiego
– Naszym celem jest stworzenie polskim, świętokrzyskim rodzinom jak najlepszych warunków do życia, aby
to tutaj chcieli żyć i pracować a nie na emigracji – mówił prezes PSL w województwie świętokrzyskim Adam
Jarubas na Wojewódzkiej Konwencji Samorządowej PSL w Kielcach przedstawiając główne wyzwania rozwojowe dla województwa świętokrzyskiego.

Adam Jarubas na konwencji przedstawił główne założenia ludowców

Po pierwsze demografia: Procesy depopulacji i
dezurbanizacja, starzenie się społeczeństwa to problemy charakterystyczne dla całego kraju, lecz w naszym regionie przebiegają szybciej niż w większości
regionów. Dlatego walka z tym niekorzystnym zjawiskiem została wskazana jako główny cel przyjętej
jednogłośnie przez Samorząd Regionalny – Strategii
Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. W pakiecie działań finansowanych przez fundusze europejskie, które – wzorem województwa opolskiego – możemy nazwać Świętokrzyską Strefą Demograficzną
– znajdują się przede wszystkim: uczynienie ze sfery
edukacji zasadniczego czynnika rozwoju regionu co
oznacza konieczność poprawy jakości kształcenia na
wszystkich poziomach i wzrost prestiżu regionalnych
uczelni, ( 700 mln zł inwestycji w publicznych uczelniach w regionie) wspieranie inwestycji w firmach w
Świętokrzyskiem co przyczynia się do podnoszenia
ich wydajności i konkurencyjności, rozwój szkolnictwa zawodowego i likwidacja strukturalnych niedopasowań na rynku pracy – ukończenie kierunku dostosowanego do regionalnego rynku pracy zwiększa
szanse, że młodzież nie będzie zmuszona do opuszczenia regionu w poszukiwaniu pracy.
Naszym celem jest stworzenie polskim rodzinom jak najlepszych warunków do życia, aby to tutaj
chcieli żyć i pracować a nie na emigracji. Proponujemy m.in. darmową komunikację dla dzieci, bezpłatne
żłobki i kluby malucha. Bo wszyscy rodzice powinni
mieć wybór czy po urodzeniu dziecka chcą zostać w
domu, czy wrócić do pracy.
Zdrowie i ludzkie życie jest największą wartością. Naszym celem jest poprawa jakości i dostępności do publicznej ochrony zdrowia. W minionym
okresie budżetowym w Świętokrzyskiem mieliśmy
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jeden z najwyższych wskaźników inwestycji unijnych
z przeznaczeniem na jednostki ochrony zdrowia – 7%
całej alokacji środków. W prestiżowym rankingu PriceWatersCoopers system jednostek ochrony zdrowia w naszym regionie został oceniony najwyżej w
kraju pod względem efektywności i oceny samych
pacjentów. W obszarze zdrowia proponujemy zmianę o charakterze zasadniczym. Organem założycielskim dla wszystkich szpitali w każdym z województw
powinien być Minister Zdrowia. Samorządy miałyby możliwość przejmowania prowadzenia szpitali
jako zadania powierzonego w drodze porozumienia.
Środki NFZ powinny być przeznaczone wyłącznie na
finansowanie świadczeń zdrowotnych. Taki system
zapobiegałby przerzucaniu na samorządy i dyrekcje
szpitali skutków decyzji podejmowanych na poziomie rządowym.
Świętokrzyskie od lat zajmuje czołowe lokaty
w Polsce jeśli chodzi o poziom bezpieczeństwa. Ale
wpływ na to mają nie tylko funkcjonariusze policji,
której wysiłki trzeba doceniać, ale również postawa
władz samorządowych budująca powszechną kulturę
współodpowiedzialności za poczucie bezpieczeństwa
w regionie. Z rozmów z wieloma mieszkańcami wynika, że to właśnie poczucie bezpieczeństwa ma dla
nich największe znaczenie.
Kapitalne znaczenie dla poczucia bezpieczeństwa i jakości życia ma jakość środowiska naturalnego. Jest ono naszym wielkim dziedzictwem narodowym. Dlatego ekologia i rozwój zielonej energii stanowi jeden z najważniejszych priorytetów samorządowców z PSL. Naszym celem jest zapewnienie do
2035r. niezależności energetycznej przy 50% udziale
energii pochodzącej z OZE. Dzięki temu ceny prądu
spadną a zatrudnienie na obszarach wiejskich wzro-

śnie o 100 tys. nowych miejsc pracy. Wielkim wyzwaniem dla państwa i samorządu jest trwałe wyeliminowanie smogu z naszego najbliższego otoczenia.
Każdego roku smog zabija ok. 48 tys. Polaków. Nowoczesne piece są bardzo drogie. Wiele polskich rodzin samodzielnie nie udźwignie takiego obciążenia.
Dofinansowanie do zakupu pieców powinno wynosić
do 75% kosztów a po spełnieniu kryterium dochodowego 100%.
Dla PSL kwestią priorytetową była, jest i będzie
sprawa dochodów rolników. W coraz bardziej zglobalizowanych warunkach gospodarki nie mogą oni
zostać pozostawieni sami sobie i powinni być wspierani przez władze państwowe. Dlatego tak ważne są
dzisiaj negocjacje z KE na temat kształtu przyszłego
budżetu UE i nakładów na WPR. Tej sprawy nie można pokpić. W polskich warunkach bowiem – ok. 50%
dochodów rolniczych rodzin pochodzi z dopłat bezpośrednich. Konieczne jest dalsze wsparcie organizowania się rolników w zrzeszenia producenckie, odblokowanie obrotu ziemią dla celów rolniczych i skracanie łańcucha dostaw żywności m.in poprzez ułatwienia w sprzedaży bezpośredniej, czy budowę w każdym mieście powiatowym tzw. Zielonych Targowisk.
Ale samorządy to nie tylko infrastruktura, inwestycje i miejsca pracy. To także przestrzeń dla kultury.
Naszym celem jest poszerzenie oferty kulturalnej w
gminach i małych miasteczkach, promocja kultury ludowej, propagowanie kultury żywej, organicznej bezpośrednio angażujących mieszkańców. Od lat wspieramy stowarzyszenia twórców, artystów, lokalne inicjatywy wzmacniające uczestnictwo w kulturze. Niesłabnącą aktywnością mogą się poszczycić zwłaszcza
Koła Gospodyń Wiejskich – przeżywające obecnie
swój renesans a których działalność znakomicie podtrzymuje wiejskie tradycje, obyczaje czy promuje regionalne smaki.
Prawdziwym znakiem rozpoznawczym Świętokrzyskiego staje się turystyka. Najdobitniej pokazały to rekordowe statystyki odwiedzalności głównych
atrakcji turystycznych regionu podczas ostatniej
majówki. Szacujemy, że w tej branży w Świętokrzyskiem pracuje już dzisiaj ponad 17 tys. osób a wartość
inwestycji w nowe atrakcje i miejsca noclegowe w
ciągu ostatnich 10 lat przekroczyła 350 mln zł. i przyczyniła się do powstania 75 nowych obiektów noclegowych.
.Kolejnym priorytetem jest poprawa dostępności komunikacyjnej. Konieczne jest jak najszybsze
dokończenie budowy ekspresowej „7”, rozbudowa
„74” do paramentów drogi ekspresowej i sprawny dojazd do autostrad A1, A2 pod Łodzią, modernizacja
drogi nr 78 na Śląsk, „42” – głównej drogi łączącej północne najbardziej uprzemysłowione miasta regionu,
„73” kluczowa dla skomunikowania uzdrowisk na południu województwa i łącząca region z budowanym
mostem na Wiśle w Nowym Korczynie.
Coraz większego znaczenia nabiera transport
kolejowy. W tym zakresie konieczna do wykonania
pozostaje modernizacja linii nr 8 z Warszawy przez
Kielce do Krakowa, budowana przy wsparciu samorządu łącznica z Centralną Magistralą Kolejową
Dokończenie na s. 5

Dokończenie ze s. 4
w Czarncy, oraz nowe otwarcie w kierunku Łodzi i
północno-zachodniej części kraju przez Skarżysko,
Końskie ( z planowanym nowym ok. 20 km nowym
odcinkiem Tumlin – Wąsosz) dzięki któremu dojazd
do planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego między Łodzią a Warszawą będzie wynosił ok. 1
godziny.
Bardzo ważną rolę w budowie Innowacyjnej Gospodarki w Świętokrzyskiem pełnią regionalne uczelnie. Do tej pory zaaplikowały one ok. 700 mln zł środków zewnętrznych dzięki którym znacząco poprawiła
się baza dla nowoczesnej edukacji na poziomie wyż-

szym. Uczelnie zyskały nowe laboratoria i wyposażenie. Priorytetem jest wzmocnienie współpracy uczelni w regionie. a środowiskiem biznesu.
Potrzebujemy uwolnienia potencjału małych i
średnich firm. Dziś jest on często krępowany przez
przeregulowane prawo, nadmierne obciążenia fiskalne, ZUS i wrogo nastawionych urzędników. Zmienimy to.
Konsekwentnie wspieramy od lat #Świętokrzyską szkołę. Kilka lat temu rozpoczęliśmy systemowym projektem doposażenie szkół w tablice multimedialne, w kolejnych edycjach sale językowe, zestawy class mate dla pierwszaków i komputery. Dwa
lata temu rozpoczęliśmy program “Dziecięca piłka

ręczna”, z której skorzystało dotąd ponad 200 szkół.
W tym roku zainaugurowaliśmy program “Świętokrzyska Akademia Edukacji Szachowej”, w ramach
którego zestawy szachowe trafiły do 120 szkół w regionie, a nauczyciele otrzymali profesjonalne wsparcie metodyczne.
Od lat realizujemy z gronem wolontariuszy program “Dwujęzyczne Świętokrzyskie” popularyzujący
nauczanie języka angielskiego wśród uczniów szkół
średnich. Przez program przewinęło się dotąd ok. 5
tys. uczniów.
Adam Jarubas
Cały program dostępny na stronie
www.pslswietokrzyskie.pl

Wojewódzka Konwencja
Samorządowa PSL w Kielcach
– Niech najbliższe wybory będą głosowaniem ZA! Za rozumem, za zgodą, za Świętokrzyskiem, za Polską! – 12 maja w Targach Kielce blisko tysiąc ludowców na Wojewódzkiej Konwencji Samorządowej PSL w Kielcach przygotowywało się do nadchodzących wyborów.
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Emerytura bez podatku
– świętokrzyscy ludowcy zbierają podpisy
Ludowcy chcą, by emerytury w Polsce były nieopodatkowane. Dzięki temu seniorzy dostawaliby o kilkaset złotych więcej pieniędzy. Ludowcy zarejestrowali inicjatywę obywatelską i teraz zbierają podpisy. – Zależy nam, żeby wokół tego projektu zbudować szerokie poparcie społeczne. Przez najbliższe
dwa miesiące będziemy zbierać podpisy. Wierzę, że
zbierzemy dużo więcej niż minimalne 100 tysięcy –
mówił prezes PSL w regionie Adam Jarubas na konferencji prasowej w Kielcach 29 maja.
Od tego czasu ludowcy podpisy zbierają w całym województwie świętokrzyskim. Są na piknikach, festynach i innych wydarzeniach plenerowych. Podpisy można złożyć także w biurach PSL w
Kielcach oraz poszczególnych powiatach.
– Chcemy, żeby był to sztandarowy projekt obywatelski z silnym poparciem społecznym. I mam nadzieję, ze większość koalicyjna w Sejmie nie odrzuci
go tak łatwo jak projekt poselski – mówił prezes PSL
w województwie świętokrzyskim Adam Jarubas. –
Mam nadzieję, że te minimum 1000 tysięcy zbierze-

Konferencja w Kielcach dotycząca zbierania
podpisów pod projektem obywatelskim

my tylko w województwie świętokrzyskim.
W akcję włączyły się środowiska seniorów: – Jeżeli płacimy podatki od pensji, to nasze emerytury
powinny być wolne od opodatkowania – mówił na
konferencji Jerzy Pyrek.
Emeryci to grupa społeczna, która obecnie
znajduje się w bardzo trudnej sytuacji. Gigantyczny
wzrost cen przy śmiesznie małej waloryzacji sprawia, że starsze osoby za swoje emerytury mogą
obecnie kupić mniej rzeczy, niż to miało miejsce
jeszcze trzy lata temu. Pomóc miała ustawa PSL

Młodzi ludowcy wspierają projekt i angażują się
w akcję zbierania podpisów

Emerytura bez podatku. Na drodze stanął PiS. Już w
pierwszym czytaniu odrzucili ustawę PSL. Wcześniej
podczas debaty o projekcie obecny na sali był jeden
poseł PiS. W ten sposób pokazali, gdzie mają problemy osób starszych. A są one niemałe. Od dwóch lat
seniorzy są pomijani w korzystaniu z owoców wzrostu gospodarczego.
Ludowcy łatwo nie odpuszczą rządzącym, którzy mają większość w Sejmie, stąd zarejestrowali
projekt obywatelski #EmeryturaBezPodatku.
/tk/

O stratach dla Polski, w tym dużych – dla rolników
– Wspólna polityka rolna jest wielką porażką obecnego rządu – mówił Piotr Żołądek na konferencji ZW PSL w
Kielcach. Marek Szczepanik podkreślił duże zaniepokojenie propozycją przyszłego budżetu Unii Europejskiej. – Z
propozycji Komisji Europejskiej wynika, że województwo świętokrzyskie w nowej perspektywie programowania
otrzyma o około 1,6 miliardów złotych mniej. To bardzo niepokojące – zaznacza Marek Szczepanik.

Konferencja prasowa ZW PSL w Kielcach

Komisja Europejska opublikowała pierwsze
propozycje przyszłego budżetu Unii Europejskiej po
roku 2020. Wynika z nich, że budżet na politykę spójności będzie o 7 procent mniejszy. Co to oznacza dla
Polski? – Środki w obecnej perspektywie finansowej
w latach 2014 – 2020 wynosiły 84 mld euro, a nowa
propozycja zakłada około 60 mld euro. To około 20
mld euro mniej dla Polski w zależności od kursu euro
– mówił na konferencji Marek Szczepanik.
Rozdysponowanie środkami wygląda tak, że
połowa z nich jest przeznaczona do programów krajowych, centralnych, a połowa do programów regionalnych.
– Województwo świętokrzyskie uzyskuje około
4 procent tego budżetu. To jest bardzo niepokojące.
Zwłaszcza, że w obecnej perspektywie nasz region
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ma około 5 mld złotych. A zanosi się, że w następnie będzie mieć o 1,6 mld złotych mniej. Trudno sobie wyobrazić w jaki sposób nasze samorządy będą
sobie radzić z inwestycjami przy tak znaczącym
zmniejszeniu środków – dodaje Marek Szczepanik.
Piotr Żołądek zaznaczył, że „wspólna polityka
rolna jest porażką rządu na jego życzenie”.
– To strata ponad 5 mld złotych. Wierzyłem, ze
pułap 38 procent budżetu Unii Europejskiej zostanie
utrzymany. Nic takie się nie stało. Z tych 38 procent
budżet stopniał do 27 procent. A to stawia rolników
w bardzo trudnej sytuacji jeżeli dziś nie będzie znaczącego wsparcia w dopłatach bezpośrednich. Nie
wspomnę już o zapowiedziach ich podwojenia. Pytam się jak rząd może dziś utrzymywać w wielkiej
obłudzie że walczy o podwojenie dopłat obszaro-

wych. To nie nastąpi. – mówił Piotr Żołądek, który
zaznaczył, że obawia się o przyszłość rolnictwa oraz
świętokrzyskiej wsi.
– Jeśli chcemy zatrzymać proces migracji z polskiej wsi, to trzeba ją w sposób znaczący dofinansować środkami zewnętrznymi. Rząd musi przystąpić
do negocjacji, niech nie stwarza pozorów iluzorycznych. W imieniu świętokrzyskiej wsi oraz mieszkańców województwa świętokrzyskiego apelujemy dziś
do rządu i jego przedstawicieli, żeby się wzięli do roboty, żeby nie stwarzali pozorów, żeby tę trudną sytuację zmienili i przywrócili realny kształt wsparcia
dla polskiej wsi, polskiego rolnictwa. Te propozycje
dla mojego środowiska politycznego, dla PSL są rażące i nie do przyjęcia – dodał Piotr Żołądek.
/rz/
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Wyjaśnienie w sprawie
głosowania w PE w dn. 29 maja
nad dyrektywą dotyczącą
pracowników delegowanych
– Parlament Europejski przyjął dużą większością (456 za i 147 przeciw) nowe regulacje w sprawie pracowników
delegowanych, które mogą wejść w życie w połowie 2020 r. Przy takim wyniku głosowania nasze omyłkowo oddane głosy i tak nie zmieniłyby rezultatu głosowania.

Dr Czeslaw Siekierski
– Część polskich posłów, w tym moja osoba, pomyliła się w głosowaniu końcowym, co wynikało z chaotycznego sposobu prowadzenia głosowania przez przewodniczącego (zastanawiam się czy nie celowo, ponieważ
jego grupa polityczna – liberałowie była za tą dyrektywą). Jednakże zaraz po głosowaniu zgłosiłem korektę
głosowania, co jest już odnotowane w protokole. Podobnie uczynili pozostali posłowie. Ponadto trwają jeszcze

zabiegi, aby przeprowadzić reasumpcję głosowania w
związku ze wspomnianych chaosem w czasie głosowania.
– W UE jest obecnie ponad 2,3 mln pracowników delegowanych. W latach 2010-2016 nastąpił ich wzrost o
prawie 70%.
– Nowe regulacje są niekorzystne dla Polski, skąd
pochodzi największa liczba pracowników delegowanych,

ponieważ skracają okres delegowania do 12 miesięcy, z
możliwością warunkowego przedłużenia o pół roku, po
tym delegowani mieliby być objęci tymi samymi prawami i obowiązkami co miejscowi pracownicy, łącznie z płacą minimalną i układami zbiorowymi.
– Jest szczególnie zagrożenie dla naszych małych i
średnich firm, które będą musiały poradzić sobie z ciężarem zapoznania się z gąszczem przepisów, które różnią w
poszczególnych krajach. Zapewne duża część z nich temu
nie podoła. Dotyczy to w dużym stopniu również firm z
naszego regionu, które masowo delegują pracowników
do pracy w budownictwie na Zachodzie.
– Co więcej wbrew obiegowym opiniom z regulacji
nie zostaną póki co wyłączeniu kierowcy ciężarówek, o co
zabiegała Polska. Może to nastąpić dopiero po przyjęciu
specjalnego prawa w tym zakresie, na co nie ma na razie
konsensusu wśród państw członkowskich.
– Pamiętajmy, że w Unii są dwie instytucje ustawodawcze: Parlament i Rada, w skład której wchodzą ministrowie (branżowi) z 28 krajów. Ze wstępnego głosowania
w Radzie – na poziomie ambasadorów 28 krajów UE wynika także, że polski rząd nie będzie w stanie zmontować
mniejszości blokującej. Powszechnie wiadomo, że dyrektywa jest wspierana przez prezydenta Francji Macrona, dla
którego jest to jeden ze sztandarowych projektów. Nie zamierzam obciążać więc za to naszego rządu, bo mam świadomość, że nie ma na obecnym etapie szans tego uczynić.
– Równocześnie można jednak powiedzieć, że polscy pracownicy mogą teoretycznie na dyrektywie zyskać,
gdyż otrzymają świadczenia porównywalne do tych obowiązujących w danej branży w kraju przyjmującym. Potwierdza to stanowisko NSZZ Solidarność, która w opozycji do rządu popiera nowe regulacje. Jednak jak już
wspomniałem, stracą nasi przedsiębiorcy, którzy ponosząc większe koszty mogą, a nawet będą musieli ograniczać swoją działalności i zwalniać pracowników, co w sumie obróci się przeciwko zatrudnionym.
Czesław Siekierski
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Relacja z posiedzenia Komisji Rolnictwa PE
w dn. 16-17 maja 2018
Głosowania: Zintegrowane statystyki rolne, przyszłość produkcji żywności
i rolnictwa, podwójne normy jakości produktów na jednolitym rynku
Na posiedzeniu komisji AGRI 17 maja 2018 odbyło się kilka ważnych głosowań. Jeszcze na kwietniowym posiedzeniu komisji sprawozdawczyni z ramienia AGRI, Pani Gabriela Zoană poinformowała o tymczasowym porozumieniu osiągniętym z Radą w sprawie

nowego rozporządzenia dotyczącego zintegrowanych statystyk rolniczych (IFS). Porozumienie to zostało uzyskane w trakcie trzecich rozmów trójstronnych w dniu 11 kwietnia
2018 a następnie zostało przyjęte przez Coreper 8 maja. 17 maj natomiast tekst został
przyjęty w głosowaniu na forum komisji AGRI.
Dokończenie na s. 8
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Drugie głosowanie dotyczyło sprawozdania AGRI „Przyszłość produkcji żywności i rolnictwa”. Sprawozdawca przypomniał, że było mało czasu na
przygotowanie tego dokumentu, a prace rozpoczęto jeszcze przed ogłoszeniem Komunikatu Komisji Europejskiej w tej sprawie. Wyraził nadzieję, że uda
się przyjąć głosowane w AGRI 17 maja sprawozdania również na sesji plenarnej
pod koniec miesiąca.
Przyjęty w głosowaniu projekt sprawozdania z własnej inicjatywy „Przyszłość produkcji żywności i rolnictwa” opiera się na Komunikacie Komisji z listopada ubiegłego roku i ma na celu określenie podstawowego ukierunkowania
wniosków legislacyjnych WPR po 2020. Mając na uwadze jego kluczowe znaczenie dla negocjacji w sprawie WPR po 2020 r., należy cieszyć się, że udało
się przygotować to sprawozdanie na czas, aby mogło być głosowane w AGRI
(a potem również na posiedzeniu plenarnym) przed przyjęciem przez Komisję
faktycznych wniosków legislacyjnych, co obecnie jest przewidziane na koniec
maja lub na początek czerwca.
Zapewni to, że stanowisko Parlamentu Europejskiego będzie mogło być
wzięte pod uwagę w trakcie negocjacji jakie potem nastąpią i pozwala to, aby
Parlament mógł spełnić swoją rolę jako współustawodawca dla przyszłej WPR.
Do wyjściowego projektu sprawozdania zgłoszono 1334 poprawki, z czego wynegocjowano 68 poprawek kompromisowych w ramach długiej serii spotkań
technicznych i sprawozdawców cieni. Ponadto, otrzymano pięć opinii (ENVI,
BUDG, INTA, DEVE i CONT w formie listu).
W głosowaniu na forum komisji AGRI przyjęto również opinię w sprawie
sprawozdania z własnej inicjatywy przygotowanego przez komisję IMCO dotyczącego „Podwójnych norm jakości produktów na jednolitym rynku”. Członkowie
komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego złożyli 115 poprawek do projektu
opinii przygotowanej przez Pana Momchila Nekova (S&D, Bułgaria). Sprawozdawca zaproponował 12 poprawek kompromisowych, aby usprawnić głosowanie.

Prezentacja sprawozdania z wyjazdu komisji AGRI do Brazylii w dniach 2–3
kwietnia 2018 r. i bieżące informacje przedstawione przez przedstawiciela
Komisji (DG SANTE) w sprawie sytuacji sanitarnej w odniesieniu do wołowiny
i mięsa drobiowego
Delegacja Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego była
obecna w Brazylii w dniach 2-6 kwietnia 2018 r. Celem wizyty było umożliwienie
członkom Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) uzyskania kompleksowego
wglądu w niektóre sektory brazylijskiego rolnictwa, w szczególności w sektor
wołowiny.
Delegacja odbyła się w bardzo adekwatnym czasie z uwagi na trwające
negocjacje handlowe UE-Mercosur, które uwidoczniły jak wrażliwe są te pewne konkretne sektory (np. wołowiny i drobiu) dla rolnictwa europejskiego oraz
ukazały potencjalny wpływ, jaki dodatkowy napływ brazylijskiej wołowiny będzie miał na rynek europejski (konkurencyjność cenowa produktów brazylijskich w porównaniu z konkurencyjnością europejską oraz wpływ potencjału
eksportowego Brazylii na europejskich rolników). Ponadto, członkowie AGRI
wielokrotnie wyrażali zaniepokojenie standardami sanitarnymi i fitosanitarnymi w odniesieniu do brazylijskich zakładów produkcyjnych po niedawnym
skandalu zepsutego mięsem, znanym pod nazwą Operacja „Carne Fraca”.
Ten skandal doprowadził do wzrostu obaw, że brazylijskie środki sanitarne
nie spełniają norm europejskich, a wyniki analizy przeprowadzonej przez Komisję w formie sprawozdań z audytów i kontroli sanitarnych i fitosanitarnych wywołały zaniepokojenie w związku z eksportem mięsa z Brazylii.
Delegacja udała się do regionów Brasilia i Mato Grosso ze względu na ich
znaczenie dla sektora wołowiny. Posłowie spotkali się z przedstawicielami szeregu różnych instytucji oraz zainteresowanymi stronami, lokalnymi rolnikami i
tymi zaangażowanymi w aspekty związane z produkcją i eksportem, aby lepiej
ocenić zarówno gospodarcze jak i sanitarne uwarunkowania lokalnej produkcji
oraz potencjalny wpływ dodatkowego eksportu do UE na mocy możliwego porozumienia handlowego z Mercosurem.
W trakcie debaty z udziałem posłów podniesiono takie zagadnienia jak występowanie ogromnych monokultur w Brazylii, np. kukurydzy GMO, problem
nadmiernego karczowania lasów, ilości stosowanego glifosatu czy też identyfikowalności mięsa w ubojniach. Zwracano też uwagę na mocne nastawienie
eksportowe tego kraju i zainteresowanie sprzedażą produktów na europejskim
rynku.

Czesław Siekierski, Przewodniczący Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego

W trakcie debaty przypomniano również, że w Brazylii są ubogie gleby,
które są bardzo intensywnie eksploatowane i nawożone. Normy sanitarne też
wzbudziły wątpliwości niektórych posłów jeśli chodzi o stosowanie hormonów
oraz śledzenie ich stosowania. Stwierdzono również, że w Brazylii stosuje się
leki niedopuszczalne w UE co stanowi zagrożenie dla zdrowia konsumentów,
jeśli mięso takich zwierząt miałoby trafić do Europy.
W zakresie klimatu i bioróżnorodności, Brazylia posiada instytuty, które
mogą prowadzić dużo kontroli i weryfikacji i ma olbrzymi potencjał jeśli chodzi
o badania naukowe jest to jednak duży kraj, który cały czas musi rozwiązywać
swoje problemy.
Przewodniczący Posiedzeniu Poseł Czesław Siekierski, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego przypomniał, że Brazylijczycy nie planują na szerszą skalę eksportować do UE, a handel z wołowiną
z UE daje jedynie pewną wizytówkę i otwarcie, pewną nobilitację, w kontekście
pozycji Brazylii na innych rynkach, np. azjatyckim.
Przedstawiciel Komisji Europejskiej z DG SANTE mówił o rozmowach UE-Brazylia, zwracając uwagę na to, że strona europejska jest bardzo niezadowolona z tego, co się tam dzieje a Komisja na obecnym etapie nie wyklucza
możliwości podjęcia nawet daleko idących działań. Obecne działania są surowe i pozostaną surowe, niezależnie od porozumienia z Mercosur. Jeśli chodzi o
transport z gospodarstw do ubojni – przepisy w Brazylii są bardziej surowe niż
w Europie, dlatego wielu rolników nie jest zainteresowanych eksportem do Europy z uwagi na koszty.

„W kierunku wspólnej polityki rolnej po 2020 roku – ocena komunikatu KE
pt. „Przyszłość produkcji żywności i rolnictwa” z dnia 29 listopada 20147 r.”
– Wystąpienie Jeana-Christophe’a Bureau (AgroParisTech – Université
Paris-Saclay) i Davida Mottersheada (Instytut Europejskiej Polityki Ochrony
Środowiska). Badanie zamówione przez komisję AGRI, zlecone i zarządzane
przez Departament Tematyczny
Popołudniowa sesja komisji AGRI w dniu 16 maja 2018 rozpoczęła się do
prezentacji zamówionego przez AGRI badania, „W kierunku WPR po 2020 roku
– ocena komunikatu KE pt. ‘Przyszłość produkcji żywności i rolnictwa’ z dnia 29
listopada 2017 r.”. Badanie zostało napisane przez Instytut Europejskiej Polityki
Ochrony Środowiska we współpracy z indywidualnymi ekspertami z Trinity College w Dublinie, Uniwersytetu w Paryżu, Uniwersytetu Reading i Uniwersytetu
w Lublanie.
Komisja Europejska przedstawiła harmonogram reformy WPR w grudniu
2017. W oparciu o ten kalendarz, komisja AGRI zdecydowała się przyspieszyć
harmonogram związany ze sprawozdaniem z własnej inicjatywy dotyczącym
komunikatu Komisji Europejskiej. Z powodu tych szczególnych okoliczności,
Dokończenie na s. 9
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badanie to prezentowane jest w dniu głosowania sprawozdania, przez co nie
będzie w stanie wywrzeć wpływu na jego tekst. Jednakże, badanie może być
przydatne w kontekście głosowania na posiedzeniu plenarnym i będzie doskonałym punktem odniesienia i punktem wyjścia pod koniec maja, w kontekście
przyszłych debat nad wnioskami legislacyjnymi dotyczącymi WPR.
W związku z tym, badanie obejmuje analizę stanowisk współustawodawców na temat komunikatu Komisji Europejskiej. Ostateczna wersja końcowa
badania będzie wkrótce dostępna.
Autorzy badania zwracali uwagę na cele określone we wspomnianym komunikacie Komisji Europejskiej, takie jak ‘odporne rolnictwo’ i tego, jak Komisja planuje osiągnąć tę inteligentną i odporną na wstrząsy gospodarkę. Mówiono, że płatności bezpośrednie powinny być lepiej ukierunkowane. Przypomniano, że są pewne propozycje, żeby połączyć niektóre płatności, żeby wspierać
małe gospodarstwa ekologiczne. Kapitał ludzki różnie funkcjonuje w różnych
państwach, co należy mieć na uwadze. Trzeba również większych wysiłków,
żeby rolnicy mieli większe możliwości negocjacyjne w łańcuchu dostaw żywności. Są też inne inicjatywy, żeby zwalczać nieuczciwe praktyki handlowe. Odnotowuje się spadek ilości osób zatrudnionych w rolnictwie.
Mówiono też o poprawie produktywności – komunikat podkreśla zintegrowane podejście, żeby zmniejszyć ryzyko, jakie wiąże się z wahaniami cen. Ważne jest też, żeby polityki UE były ze sobą spójne, żeby było dość
danych, które pokażą, że mechanizmy się sprawdzają. Trzeba też zastanowić się nad tym, jak mierzyć dane i oceniać je. Należy również bardziej podkreślać skuteczność wydatkowania środków. Komisja powinna również wyjaśnić, co obejmują nowe wymogi środowiskowe. Nowe mechanizmy realizacji bardzo intensywnie skupiają się na zdolnościach administracyjnych.
Poseł sprawozdawca z ramienia AGRI dla sprawozdania o przyszłości rolnictwa
i produkcji żywności przypomniał również o kwestii pozostawania młodych ludzi w rolnictwie. Jeśli chodzi o gotowość młodych ludzi, żeby podjąć działalność
rolniczą – ludzie muszą mieć szansę żyć na wsi a nie tylko myśleć o działalności
rolnej. Nie chodzi o samo gospodarstwo, choć jest ono bardzo ważne., Trzeba
myśleć nad tym, jak najlepiej zorganizować rynki aby dać rolnikom możliwość
sprzedawania towarów i dać im możliwość uzyskania zysku.
Przedstawiciel Komisji Europejskiej z DG AGRI wyraził dodatkowe komentarze dotyczące płatności bezpośrednich, twierdząc, że mają one wspierać dochody i zapewniać pewien poziom ochrony środowiska. Nie chodzi tu tylko o
perspektywę gospodarczą. KE jest przeświadczona, że płatności bezpośrednie
należy podtrzymać, żeby rolnicy mieli zagwarantowane dochody i żeby zapewnić ochronę środowiska. Przypomniano, że młodzi rolnicy stanowią priorytet i
będą objęci obydwoma filarami WPR i obydwa filary muszą pomóc w promowaniu odnowy pokoleniowej na wsi.

Nieuczciwe praktyki handlowe w relacjach między przedsiębiorstwami
w łańcuchu dostaw żywności
Na posiedzeniu AGIR w dniu 16 maja 2018 odbyła się również pierwsza dyskusja na temat jednej z najważniejszych spraw, jakie AGRI otrzymała w ostatnim czasie od Komisji: projekt dyrektywy w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych (UTP) w łańcuchu dostaw żywności.
Przepisy dotyczące nieuczciwych praktyk handlowych były od wielu lat z
niecierpliwością oczekiwane przez społeczność rolniczą. Komisja AGRI wielokrotnie zwracała się do Komisji Europejskiej o opracowanie ram prawnych dotyczących nieuczciwych praktyk handlowych. Dotycząca tego inicjatywa słowackiej prezydencji w Radzie doprowadziła do jednomyślnych wniosków na
posiedzeniu ministrów rolnictwa w grudniu 2016 r.
Odpowiadając na wspomniane prośby, Komisarz Hogan powołał Grupę Zadaniową ds. rynków rolnych, aby ocenić rolę rolników w szerszym łańcuchu dostaw żywności i przedstawić zalecenia, jak można ją wzmocnić. Sprawozdanie
Grupy Zadaniowej, wydane w listopadzie 2016 r., potwierdziło potrzebę podjęcia działań. Na podstawie zaleceń grupy zadaniowej Komisja rozpoczęła w
2017 r. ocenę skutków i publiczne konsultacje, które ostatecznie doprowadziły
do przedłożenia wniosku legislacyjnego. Wniosek Komisji ma jedną podstawę
prawną: Artykuł 43 Traktatu, a zatem jest to wyraźnie ustawodawstwo z zakresu WPR, którego deklarowanym celem (na mocy artykułu 39 Traktatu) jest przyczynienie się do sprawiedliwych warunków życia ludności wiejskiej. W związku
z tym, wniosek w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych został przypisany
AGRI jako komisji przedmiotowo właściwej, a IMCO jest komisją opiniodawczą.

Tego dnia, na forum komisji AGRI pojawił się Pan Rudolf Moegele (dyrektor
w DG AGRI), który przedstawił posłom wniosek Komisji. Następnie odbyła się
wymiana poglądów.
W trakcie dyskusji, posłowie AGRI mówili na temat definicji i sposobów
zgłaszania nielegalnych praktyk. Zwracano też uwagę na harmonogram i sugerowano przyjęcie dokumentu w komisji AGRI we wrześniu, aby na drugim
plenum w październiku mogło się odbyć głosowanie na forum całego Parlamentu. Inni podkreślali potrzebę zmniejszenia koncentracji sieci handlowych i
większego wyrównania pozycji rynkowej różnych ogniw łańcucha dostaw żywności.
Sugerowano też nawet wprowadzenie zmian wzmacniających pierwotny
wniosek, aby poprawić warunki tych, którzy najbardziej cierpią, czyli drobni
rolnicy i dostawcy. Branża ma ten problem od wielu lat. Obecny na spotkaniu
przedstawiciel Komisji Europejskiej zauważył również, że od roku 1992 mamy
do czynienia z ukierunkowaniem na rynek zmuszając do modernizacji praktyk
i większego rynkowego zorientowania produktów. UE jest jednym z głównych
graczy, jeśli chodzi o wiele produktów rolnych. Zmienność cen to także temat,
którym należy się zająć, żeby nie doszło do sytuacji, że zmniejsza się ryzyko dla
budżetu ale zarazem spada pozytywny wpływ na rolników.

Przedstawienie przez przedstawiciela Komisji (DG AGRI) aktualnej sytuacji
w zakresie przywozu drobiu z Ukrainy
Przedstawiciele unijnego sektora drobiowego (AVEC razem z COPA – COGECA) zwrócili uwagę wielu z posłów na szkody wyrządzane producentom UE
w wyniku znacznego wzrostu bezcłowego przywozu niektórych rodzajów mięsa drobiowego z Ukrainy i kompleksową umowę o wolnym handlu (DCFTA) z
tym krajem. Dokumenty dostarczone przez AVEC dotyczące tej kwestii zostały
rozesłane do członków AGRI w celach informacyjnych. Zawierają również kopię
pisma wysłanego w dniu 27 kwietnia do Pani Komisarz ds. Handlu, Cecili Malmström, wzywającego ją do podjęcia natychmiastowych działań w celu zaradzenia tej sytuacji.
Problem ten wynika raczej z kwestii technicznej związanej z faktem, że linia taryfowa związana z niektórymi częściami kurczaka została nieumyślnie zliberalizowana w ramach DCFTA (tj. mające zastosowanie cła obniżono do zera)
bez żadnych ograniczeń w postaci kontyngentu taryfowego. W wyniku tego zaniedbania ukraińscy producenci mięsa drobiowego utworzyli specjalną część
(pierś z niewielkim kawałkiem skrzydła), która objęta jest tą szczególną linią
taryfową i byli w stanie zalać rynek UE bezcłowym kurczakiem, omijając tym
samym kontyngenty taryfowe określone w Umowie w odniesieniu do innych
pozycji taryfowych dotyczących kurczaków.
Problem ten jest spotęgowany silną przewagą konkurencyjną, jaką cieszą
się producenci ukraińscy w porównaniu z producentami z UE w wyniku niższych kosztów pracy i ograniczeń regulacyjnych. Przypadek przedstawiony
przez AVEC stanowił temat wymiany poglądów w AGRI i temat wystąpienia
zaproszonego w związku z tym przedstawiciela Komisji Europejskiej (Panią
Susanę Marazuelę, która jest szefem jednostki w DG AGRI odpowiedzialnej
za stosunki z Ukrainą). Celem prezentacji było udzielenie odpowiedzi na najważniejsze pytania posłów na ten temat: czy istnieje „luka” w umowie UE z
Ukrainą i czy wywiera szkodliwy wpływ na unijny sektor drobiowy; czy pełna
liberalizacja tej linii taryfowej była celowa czy nieumyślna; czy możliwe jest
szybkie rozwiązanie techniczne lub polityczne w celu naprawienia tego problemu i zlikwidowania tej luki nim zagrożone będzie przetrwanie wielu producentów drobiu w UE.
Przedstawicielka Komisji Europejskiej potwierdziła, że mamy do czynienia ze wzrostem przywozu z Ukrainy. Jeśli chodzi o kształt obecnego porozumienia, 24 kwietnia obyło się spotkanie na omawiany temat. Władze Ukrainy
dostały też wiadomość, że pierś kurczaka to ważna sprawa dla UE i żeby nie
nadużywane było porozumienie o bezcłowym handlu. Władze Ukrainy mają
się tym zająć w i przygotować odpowiedź. Kolejnym krokiem będzie poproszenie Rady o mandat negocjacyjny, żeby wprowadzić zmiany w porozumieniu. Jak w każdych negocjacjach, miały miejsce konsultacje z branżą, czyli
producentami drobiu w UE. Zdawali sobie sprawę z tego, co się dzieje i jakie
są zapisy porozumienia z Ukrainą. Jeśli chodzi o pierś z kurczaka z kawałkiem
skrzydła – nie ma przewidzianego handlu taką częścią kurczaka (mogą być
pocięte tusze, półtusze, ćwiartki, nogi, skrzydełka, udka, czyli standardowe
części) więc jest to nowa część i nie pasuje do żadnej definicji w kontekście
celnym, dlatego nie może być zaklasyfikowana i automatycznie wchodzi do
kategorii „pozostałe”.
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Dodatek Informacyjno-Ogłoszeniowy Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego Oddział w Kielcach

Album Pamięci

Eli Gacek…

I chociaż nie jest to mój dytyramb
Ot prosta rzecz, ale szczera jak Miłość
Gdy szukając ją , ciągle mam w sercu zapisaną
Jak w każdym Twym słowie, prostej pieśni
Co daje choć nie pamięta z nostalgią
Życia roztropnego, życia serca natchnienia.
Ty znów budujesz, gdy tylko zgliszcza
I jesteś z Bogiem, Swą Duszą i Serca Rozumem
Tak, tak dzień rozpocząć i trwać z Bogiem
Aż pojawi się słońce na zachodzie co dnia
Przecież już blizny, które nie bolą
Ale są, jak pokutne budzenie i wstawanie
Na życie, Nasze życie, życie błogosławione
Bez Miłości na pewno niemożliwe
Ot, po prostu wartości nie zagubione
W Bogu, przyrodzie, wieczności i w Nas…
Kielce, 8-06-2018

Z wielką przyjemnością rekomenduję do przeczytania bardzo ciekawą pozycję Stanisława Durleja „Album Pamięci”. Autor, wieloletni działacz ruchu ludowego, redaktor wielu publikacji z wielkim zaangażowaniem dokumentujący historię polityczną regionu świętokrzyskiego, podjął moim zdaniem bardzo udaną próbę nakreślenia
historii politycznej województwa świętokrzyskiego w okresie 1944-2018 poprzez pionierskie albumowe przedstawienie sylwetek najwybitniejszych działaczy ruchu ludowego z regionu (...). Wielkim atutem publikacji jest
dodatkowo bogaty materiał zdjęciowy (kilkaset fotografii) gromadzony przez autora przez kilkadziesiąt lat pracy
dziennikarskiej i historiograficznej (...). Jestem przekonany, że w województwie świętokrzyskim, w którym działacze ludowi mają tak znaczący wkład w obronę, odbudowywanie i rozwój regionu, pozycja ta zostanie przyjęta
ciepło i będzie stanowić ważny materiał dla badaczy historii najnowszej naszego województwa.
Tak napisał o „Albumie Pamięci” w słowie
wstępnym dr Adam Jarubas, prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL i marszałek województwa świętokrzyskiego.
Dr Janusz Gmitruk, dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i prezes Zarządu
Głównego Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego w pierwszych zdaniach swojej obszernej przedmowy stwierdził: Czas przeszłym miniony,
zbladły fotografie, zatarły się w miarę pamięci twarze sylwetek osób, które odeszły, ale pozostały wspomnienia. Pamięć nie umiera, ale warto, aby była pielęgnowana zarówno w słowie mówionym, jak i pisanym.
Stanisław Durlej ma bardzo duże doświadczenie pisarskie wyniesione z pracy dziennikarskiej, wielu napisanych tekstów, które poświęcił ludziom ruchu
ludowego i wydarzeniom z ich życia. Ukoronowaniem
początkowej wspanialej jego biografistyki na łamach
„Wieści” stały się „Sagi świętokrzyskie”, w których

przedstawił zbiorowy portret wielu wielopokoleniowych rodzin ludowcowych z ziemi świętokrzyskiej.
Autor rozpoczął od jednej książki, a później kontynuował pracę, która dała aż cztery obszerne tomy. Sagi
uzupełniają jego opracowania na temat dziejów ruchu
ludowego po transformacji ustrojowej.
Przez kilka dziesięcioleci działalności w ruchu ludowym Stanisław Durlej poznał wielu jego działaczy,
z wieloma się przyjaźnił. Odprowadzał na wieczną
wartę kolejne pokolenia świętokrzyskich ludowców,
wiciarzy , bechowców, działaczy Stronnictwa Ludowego i Polskiego Stronnictwa Ludowego z lat 19451949, potem ze Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Smutna to powinność, ale jakże ważna i ludzka.
Niezależnie od pory roku, dnia i odległości towarzyszył
w ostatniej drodze, najczęściej przemawiał, pisał nekrologi, wspomnienia.
Oddawany do rąk Czytelników „Album Pamięci”
dotyczy działaczy ruchu ludowego ziemi świętokrzyskiej. Został przygotowany i wydany w 100. rocznicę

Elżbieta Gacek, była wicemarszałek Sejmu
i członek Rady Państwa, obecnie sędzia w stanie
spoczynku, przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego Oddział w Kielcach, 6 lipca br. obchodzi jubileusz 80-lecia życia. Z tej okazji zamieszczamy
wiersz napisany przez dr Leszka Mierzawę.
Z okazji pięknego jubileuszu, składamy
Drogiej Eli najlepsze życzenia zdrowia i zadowolenia z życia rodzinnego oraz pracy społecznej w
Towarzystwie Sztuk Pięknych, Klubie Amazonek oraz naszym Ludowym Towarzystwie Naukowo-Kulturalnym.

odzyskania niepodległości przez tych, którzy pokochali tę piękną i gościnną ziemię, jej cierpienia i łzy.
Bardzo ciekawy list do autora książki (który
zamieszczono na początku książki) napisał dr Czesław Siekierski, poseł do Parlamentu Europejskiego,
przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Oto jego fragmenty: „Z wielką radością przyjąłem
informację, że przygotowałeś kolejne publikacje, choć
można się było tego spodziewać, gdyż tacy ludzie jak
Ty zawsze są aktywni, czynią coś dla dobra wspólnego. Twoją aktywność związałeś przede wszystkim z
polskim ruchem ludowym. Używam tu pojęcia szerszego – Ruch Ludowy, albowiem nie ograniczyłeś się
nigdy tylko partyjnej w PSL, czy wcześniej w ZSL, ale
jesteś aktywny we wszystkich instytucjach szeroko
Dokończenie na s. 12
Ludowiec Świętokrzyski LTNK
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Dokończenie ze s. 11
rozumianego ruchu ludowego, że wspomnę prasę ludową, z którą byłeś i jesteś związany do dziś poprzez
Twoją pracę w „Wieściach”, współpracę z „Zielonym
Sztandarem”, „Dziennikiem Ludowym”, Tygodnikiem
Kulturalnym”, wydawanie „Ludowca Świętokrzyskiego”, czy współpracę z innymi mediami takimi jak
Radio Kielce, ”Echo Dnia”, itd. Byłeś związany z Ludową Spółdzielnią Wydawniczą, w której przez wiele lat byleś członkiem Rady Nadzorczej, a przez dwa
lata jej przewodniczącym. Można powiedzieć, że jej
dorobek rozwijasz i kontynuujesz swoją aktywnością

publikacyjną i wydawniczą w Ludowym Towarzystwie
Naukowo – Kulturalnym, które za Twoją sprawą na
szczeblu naszym wojewódzkim, a także krajowym
prowadzi bardzo szeroką działalność.(...) Zawsze podziwiam Twoją otwartość, szczerość i sympatię dla
ludzi. Jesteś jednym z tych, których ja określam, że
„lubią lubić ludzi”. To wielka sprawa być przyjacielem
tak wielu i mieć tak wielu przyjaciół. Trudno znaleźć
słowa, aby tę Twoją działalność, podejście do innych
w pełni określić i docenić.”...
„Album Pamięci„ liczy blisko 200 stron, w którym zamieszczono zdjęcia działaczy ruchu ludowego oraz Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kultu-

ralnego – tych co działają obecnie, jak i tych którzy
już odeszli. A tych zdjęć sylwetek oraz różnych ciekawych dokumentów z archiwum autora książki jest
blisko siedemset.
Książka ukaże się w sierpniu br. Już dziś zachęcamy do jej nabycia w siedzibie Zarządu Oddziału
LTNK w Kielcach przy ulicy Wesołej 47/49. Można
też do 15 lipca zgłaszać swoje zapotrzebowanie na
tę pozycję.
Wydawcami książki są Ludowe Towarzystwo
Naukowo-Kulturalne Oddział w Kielcach oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie.

„Zgubione wartości”
w tomiku poezji
Elżbiety Gacek
10 maja 2018 roku w Auli Centrum Onkologii w Kielcach odbyła się promocja siódmego już tomiku wierszy Elżbiety Gacek. Tomik nosi nazwę „Zgubione wartości”.
Spotkanie poprowadził wspólnie z autorką
sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kielcach, Krzysztof Nawrot w konwencji
roboczego zebrania członków TPSP z zaproszonymi gośćmi, a jednocześnie jako próby generalnej promocji książki.
Maria Salus, Dorota Putowska, Elżbieta Goraj i sama autorka zaprezentowały wiersze z nowego tomiku, chcąc jak najlepiej przybliżyć teksty poetyckie słuchaczom i czytelnikom. Panie
deklamowały między innymi wiersze „Obserwacje i przemyślenia”, „O człowieku”, „Pamięć”,
„Gdy ptak się uprze”, ”Kiedyś”, „XXI wiek”, ”Gdy
wiosna się spóźnia”, „Pan Sienkiewicz”. W wykonaniu autorki usłyszeliśmy 3 miniatury poetyckie o przydrożnych kapliczkach, nawiązujące do znajdującej się mini wystawy fotografii wykonanych przez członkinie kieleckich „Amazonek”.

Podczas promocji tomiku „Zgubione wartości”

Muzycznie spotkanie ubarwił kielecki pieśniarz Roman Grzegorczyk, w którego wykonaniu usłyszeliśmy kilka nastrojowych piosenek, między innymi „Jej
portret” Włodzimierza Nahornego, „Za młodzi, za starzy” Ryszarda Rynkowskiego, a na zakończenie „Tańczmy” Leonarda Cohena.
Po prezentacji utworów głos zabrała publiczność. Andrzej i Roman Piskulakowie, autorzy przedmowy i posłowia tomiku, Stanisław Durlej, prezes Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego w Kielcach, który podkreślił długoletnią
i bliską współpracę z autorką, prezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych Zyta
Trych, która przedstawiła Elżbietę jako ciepłą, miłą osobę, a jej poezję delikatną,
utkaną z najcieńszej nici. Marek Stefaniak podziękował autorce za wiersze, które
są jak jej życie, przez które szła zawsze uśmiechnięta czy to były burze, słońce czy
słotna pogoda. Bardzo ciepłe podziękowania złożyła obecna prezes „Amazonek”
Alicja Korczak.
Na zakończenie Krzysztof Nawrot podziękował wykonawcom i zakomunikował żartobliwie, „że premiery nie będzie, gdyż nie ma gwarancji, że wyszłaby tak
dobrze jak jej próba generalna”.
Elżbieta Goraj

Pomnik
coraz bliżej
Zakończył się kolejny etap przybliżający nas do budowy pomnika Wincentego Witosa w Kielcach przy
zbiegu ulicy Bodzentyńskiej i al. IX Wieków Kielc. Autor monumentu Michał Pronobis sporządził model
postaci Witosa w skali 1:1. Ten model będzie podstawą prac nad wykonaniem odlewu przywódcy ruchu
ludowego.
Zaprojektowana postać trzykrotnego premiera
rządu w II RP robi imponujące wrażenie. Figura mierzy bowiem 2,81 metra. Artysta oddał wiernie nawet
najdrobniejsze szczegóły postaci. Widać to chociażby na przykładzie dłoni. Gotowe jest także pozwolenie na budowę pomnika, które wydał Urząd Miasta
Kielce.
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Dokumentację niezbędną do wydania tego pozwolenia na zlecenie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika wykonała architekt Maria Głowacka.
Jej dziełem jest także koncepcja zagospodarowania
otoczenia pomnika. Do zwieńczenia dzieła pozostaje jeszcze wykonanie odlewu postaci Witosa, prace budowlane i urządzenie otoczenia monumentu.

Wszystko wskazuje na to, że planowany pierwotnie
termin odsłonięcia pomnika – koniec października
bieżącego roku będzie dotrzymany.
Józef Szczepańczyk
Sekretarz Społecznego Komitetu
Budowy Pomnika Wincentego Witosa
w Kielcach

Tradycje należy wzmacniać
bieżącymi potrzebami
W roku bieżącym wśród wielkich rocznic, w tym
przede wszystkim 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości, przypada 90-ta rocznica powstania
Związku Młodzieży Wiejskiej RP „WICI”.
Historia i dokonania ruchu młodowiejskiego zostały szeroko opisane i udokumentowane m.in. w
wydawnictwach Ludowego Towarzystwa Naukowo
– Kulturalnego, Zakładu Historii Ruchu Ludowego,
prasie ludowej i młodzieżowej.
Wspomniany dorobek ruchu młodowiejskiego powinien zostać przypominany i utrwalany w
ramach obchodów 100-lecia odrodzenia naszej Ojczyzny. Naszą niepodległość w istotnym stopniu
kształtowało pokolenie urodzone i wychowane na
wsi. Trzeba przypomnieć, że 70 proc. żołnierzy walczących w latach 1918-1921 o niepodległość Polski
pochodziła ze środowiska wiejskiego.
Utworzony w 1928 r. Związek Młodzieży wiejskiej RP „WICI” odegrał znacząca role w historii Polski. Ukształtował patriotyczne postawy młodzieży
wiejskiej, rozwijał oświatę i kulturę, uczył zasad nowoczesnego gospodarowania, rozwijał pozytywistyczne postawy społeczne.
Pokolenie „Wiciarzy” i prowadzona przez organizacje praca oświatowa, wychowawcza oraz kształtowanie postaw patriotycznych zdało egzamin w
najtrudniejszym okresie naszej historii tj. w czasie
okupacji hitlerowskiej.
To właśnie „Wiciarze” w dużym stopniu tworzyli
Bataliony Chłopskie i stanowili o ich sile politycznej
i wojskowej.
W latach 1944 – 1981 Związek trzykrotnie powstawał, a następnie był rozwiązywany. Wnosił jednak do życia społeczno-gospodarczego kraju pozytywne wartości i był potrzebny nie tylko młodzieży.
Schodzące ze sceny pokolenie ruchu młodowiejskiego marzy i myśli o tym, aby współczesny
Związek kontynuował piękną tradycje poprzedników.
Na przestrzeni 90-lecia znaczącą role odgrywał
Związek na ziemi świętokrzyskiej. Stąd wywodzi-

W 80. rocznicę powstania ZMW RP „Wici” na cmentarzu w Niekrasowie
złożono wiązankę kwiatów i zapalono znicz na grobie Adama Bienia

Uroczysta msza święta w Niekrasowie, 2008 rok

li się często jego przywódcy, tu powstawały różnorodne formy działalności, tu również kształtowało
się jego patriotyczne i społeczne oblicze. W tym sygnalnym wystąpieniu chce przypomnieć tą ważną

rocznicę dla młodego pokolenia wsi i jednocześnie
zwrócić sie do władz obecnego Związku o godne jej
uczczenie.
Jan Mazur

Marian Winiarski pozostanie w naszej pamięci
Kiedy przeszedł na zasłużoną emeryturę nie spoczął na laurach, był nadal aktywny w różnych organizacjach społecznych, a przede wszystkim w Ludowym Towarzystwie Naukowo-Kulturalnym oraz w Towarzystwie Przyjaciół Lwowa i Kresów
Wschodnich. Uczestniczył we wszystkich naszych wyjazdach a w drodze do Warszawy, Kałkowa, Staszowa, Oblęgorka, czy pobliskich Chęcin opowiadał bardzo ciekawie o historii mijanych miejscowości.
Uczestniczył we wszystkich spotkaniach i uroczystościach, czasem jednak
nie był na nich do końca, gdyż jak się mi zwierzył musiał o określonych godzinach
wychodzić z psem na spacer.
Kilkakrotnie zamieszczał swoje ciekawe artykuły na łamach „Ludowca Świętokrzyskiego” oraz kwartalnika Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej „My z KSM”.
Działał aktywnie we władzach Towarzystwa Przyjaciół Lwowa i Kresów Wschodnich. Brał udział w licznych wyjazdach organizowanych przez to Towarzystwo na
Ukrainę.

Pamiętam nasze ubiegłoroczne przypadkowe spotkanie w katedrze we Lwowie, a wieczorem na przedstawieniu w słynnej Operze Lwowskiej. Marian Winiarski często odwiedzał Zarząd Okręgu OZZBCh i Oddział Towarzystwa, lubił porozmawiać często nie tyko przy kawie. Zwierzał się ze swojej bogatej działalności.
Był między innymi radnym MRN, wiceprzewodniczącym Rady Miasta, przez dwie
kadencje radnym WRN, dyrektorem II LO im. Jana Śniadeckiego, wykładowcą w
Instytucie Historii oraz Instytucie Nauk Politycznych WSP w Kielcach. Był człowiekiem powszechnie lubianym.
Zmarł w kieleckim Szpitalu Wojewódzkim po krótkiej chorobie w wieku 78
lat.
W pogrzebie , który się odbył 14 kwietnia br. licznie wzięli udział przyjaciele i koledzy oraz młodzież II LO ze sztandarem. W imieniu radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskie oraz Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego
pożegnał Zmarłego Henryk Milcarz, dyrektor Wodociągów Kieleckich. Były także
inne pożegnania, między innymi księży z którymi M. Winiarski od lat się przyjaźnił.
Stanisław Durlej
Ludowiec Świętokrzyski LTNK
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Marszałek zwiedził
wystawę w „Kuźnicy”
11 maja w Suchedniowskiej „Kuźnicy” gościł prezes ZW PSL, marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, który zwiedził wystawę zatytułowaną „Spotkanie pokoleń pod znakiem Niepodległa – Suchedniowskie rody Ostachowscy”.
Adam Jarubas zwiedził nie tylko wystawę, ale z zainteresowaniem obejrzał
również Izbę Tradycji, po której oprowadził go dyrektor „Kuźnicy” Andrzej Karpiński. Gościowi towarzyszyli m.in. wnuk Jana Ostachowskiego, głównego bohatera wystawy Krzysztof Ostachowski, członek Rady Naczelnej PSL, członek Zarządu
Powiatu Kieleckiego Józef Szczepańczyk, prezes ZO LTN-K w Kielcach Stanisław
Durlej, Andrzej Marek Łach – przyjaciel rodziny Ostachowskich, zastępca burmistrza Dariusz Miernik oraz Agnieszka Włodarczyk-Mazurek, autorka wystawy. (jaki)
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Rajd Witosa
Stowarzyszenie „Tradycja i Nowoczesność” w partnerstwie z Forum Młodych Ludowców Województwa Świętokrzyskiego serdecznie zaprasza w dniach 30.06
–01.07.2018 roku na dwudniowy rowerowy rajd Wincentego Witosa z Kielc do
Wierzchosławic.
To już III edycja Rajdu z inicjatywy, która zrodziła się w głowie młodych ludzi zrzeszonych w Forum Młodych Ludowców Województwa Świętokrzyskiego i
działających w Stowarzyszeniu „Tradycja i Nowoczesność” w grudniu 2015 roku.
Jej głównym celem jest popularyzacja sylwetki Wincentego Witosa, zasłużonego
Polaka, męża stanu.
Na malowniczej trasie ponad 100 kilometrowego rajdu znajdą się nie tylko
atrakcje powiatu kieleckiego. Cykliści będą mogli poznać parki krajobrazowe Ponidzia, a także bogactwo unikatowych zabytków architektury drewnianej Ziemi
Tarnowskiej.
Cykliści do przejechania mają dystans około 120 km z Kielc do Wierzchosławic z noclegiem w Nowym Korczynie podzielony na trzy etapy.
Po drodze będziemy zwiedzać najciekawsze miejsca powiatu kieleckiego,
buskiego oraz ziemi tarnowskiej, przeprawimy się promem przez Wisłę i Dunajec

oraz złożymy wieńce w pod pomnikiem upamiętniającym manifestację chłopów
z 1933 r. w Piasku Wielkim i w Wierzchosławicach przy grobie Wincentego Witosa.
Nie zwlekaj z decyzją, spędź przyjemnie długi czerwcowo-lipcowy weekend
i już dziś zapisz się na III Rowerowy Rajd Witosa na stronie www.rajdwitosa.pl w
zakładce „Zapisz się”!
Organizatorem inicjatywy jest Stowarzyszenie „Tradycja i Nowoczesność” i
Forum Młodych Ludowców Województwa Świętokrzyskiego.
/kp/

Święta Ludowe w województwie świętokrzyskim
Od niemal stu lat zgromadzeni pod zielonym sztandarem ludowcy kultywują piękną tradycję Święta Ruchu Ludowego, pozostając wierni wartościom i ideom Wincentego Witosa.

Wojewódzkie Święto Ludowe
w Kazimierzy Wielkiej

Odsłonięcie popiersia Wincentego Witosa
na święcie ludowym w Kazimierzy Wielkiej

Święto Ludowe Powiatu
Jędrzejowskiego w Krzelowie

Powiatowe Święto
Ludowe w Morawicy

Piotr Żołądek i Michał Godowski wręczają Ewie
Turas złotą koniczynke na święcie w Morawicy

Święto Ludowe Powiatu Sandomierskiego i wręczenie
legitymacji nowym członkom organizacji

Święto Ludowe Powiatu
Staszowskiego w Bogorii

W Kazimierzy Wielkiej odbyło się główne
święto ludowe w regionie

Święto Ludowe Powiatu Koneckiego
w Starym Sokołowie
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Hałasy z Ogrodowa (11)

Dariusz Detka

Myśli przebrane

Truskawki obrodziły w tym roku jak nigdy. Trochę z Haliną zebraliśmy i do skupu zawieźliśmy, trochę małżonka
na dżemy i soki przerobiła, trochę sąsiedzi sobie urwali, ale że urodzaj nadzwyczajny – na polu nadal huk owoców.
Ale co z nimi robić? Należałoby zebrać, żeby na grzech marnotrawstwa się nie wystawiać, ale po prawdzie nie ma kto.
Mnie nerka coraz bardzie szarpie, a Halinę rwa kulszowa tak połamała, że schylić się nie może prawie wcale.
No i wczoraj przyszło wybawienie. Tak mi się wydawało. Bo do Gralca, naszego sąsiada, szwagier co mieszka w
Kielcach na weekend przyjechał.
– Podobno truskawki są do kupienia? – zagadnął zaglądając przez płot ogródka. – To bym ze 30 kilo wziął. Małżonka chce przetwory na zimę zrobić.
– Pewnie, że są! – ucieszyłem się – Bardzo proszę, ile pan tylko chce! Tylko zebrać musicie sobie sami...
– Sami? Jak to sami?! Panie, ja pieniądze płacę, to towaru zerwanego wymagam! – szwagier Gralca wyglądał
na poruszonego.
– 30 kilo to może z Haliną i damy radę zerwać... Na drzwiach sklepu ogłoszenie powiesiłem, że ludzi do zbioru
chętnie najmę, ale, widzi pan, trzeci dzień mija i nikt się nie zgłosił.
– Nikt?! Na pewno za mało było obiecane za to zbieranie! – szwagier Gralca patrzył na mnie z coraz większą
irytacją.
– 3 złote za kilo obiecywałem płacić…
– 3 złote?! Wstydu pan nie masz taką jałmużnę ludziom dawać! Nie dziwota, że nikt nie przyszedł! 4 złote było
proponować!
Nic nie odpowiedziałem, bo nie wiedziałem za bardzo co powiedzieć.
– No, my tu gadu-gadu, a ja po truskawki przyszedłem. To ile pan za nie chcesz? – zapytał spoglądając na mnie
z widoczną odrazą. I widoczną wyższością.
– Pan jest sąsiada rodzina, to 4 złote za kilo niech pan da i będzie dobrze…
– No, to już jest szczyt wszystkiego! – twarz szwagra Gralca przybrała barwę biskupich szat. – Za tyle to ja sobie
w Kielcach w supermarkecie z pocałowaniem ręki kupię! Biznesmen z Ogrodowa się znalazł!
To prawda, nieco się uniosłem. To prawda, powiedziałem mu, żeby spierdalał. Ale nie należy zaniedbywać nauki
o liczbach. Zdolność rachowania może być pomocna w życiu.
Jan Sortownik

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

Błysk w oku nie musi znamionować zrozumienia.
Być może poruszyło się szkło kontaktowe.


Praca mnie nie męczy,
ale myśl o niej.


Strasznie goni czas: wiadomości minutowe,
trwają w radiu czterdzieści sekund.


Władza potrzebuje jak największej ilości uszu
i oczu, gdyż sama jest ślepa i głucha.


Gromadzenie dóbr to świetna sprawa,
ale jeszcze lepsza ich dziedziczenie.


Sztuka znaleźć sztukę,
która zna wszystkie sztuki.


Nie mam wątpliwości.
Mam wiele pytań.


Mówienie prawdy
nie jest istotne w drodze do celu.

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.

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

7.

10.

11.

Poziomo: 1. doręczyciel pocztowy. 6. wakacje pracownika. 8. mieszka w Armenii. 9. kojąca
maść. 10. w ręku kelnera. 11. metal o liczbie atomowej 39.
Pionowo: 1. biała krwinka. 2. ośla kiełbasa. 3. zapłata na odchodne. 4. chmura. 5. buduje
piece. 7. np. fotograficzny.
Wśród czytelników, którzy prawidłowo rozwiążą krzyżówkę rozlosujemy upominki
książkowe. Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego wydania „Ludowca Świętokrzyskiego” otrzymuje pani Lucyna Czerwonka z Kielc.
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