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Jako gospodarze Polski lokalnej
będziemy bronić samorządności
– Nowe PSL łączy tradycję z nowoczesnością. A naszą tradycją jest bycie wśród ludzi i dbanie o ich potrzeby – mówi
Adam Jarubas, wiceprezes PSL i szef świętokrzyskich struktur partii. – Mam wrażenie, że rządzący nie chcą słuchać
ludzi. Nadwyrężają swój mandat mówiąc „wygraliśmy wybory możemy teraz zrobić wszystko”, łącznie z podważaniem Konstytucji. Mam nadzieję, ze będzie moment, kiedy ta władza dojdzie do wniosku, że nie warto burzyć tego
co zostało wypracowane przez ostatnie 25 lat przemian demokratycznych w Polsce. Widać tu zapędy autorytarne.
Tego się obawiam i liczę, że będzie granica, której nie przekroczą – dodaje.

Adam Jarubas, wiceprezes PSL, szef świętokrzyskich struktur partii

– W PSL-u widać wyraźne i dynamiczne zmiany. Jakie jest nowe PSL?
– Mamy nowego prezesa, który ma ogromny
entuzjazm, pasję, ambicję i doświadczenie w działaniu. Cieszę się, że dołącza do niego całe grono nie
tylko młodych, ale doświadczonych działaczy, którzy mają świadomość, że dotychczasowy model
uprawiania polityki kończy się. Trzeba być bardziej
nowoczesnym, jeśli chodzi o technologie i techniki
prowadzania kampanii, ale także kontakty z ludźmi.
Kontakt z ludźmi powinno się utrzymywać nie tylko przez serwisy społecznościowe, ale także należy
być wśród nich. W społeczeństwie rośnie oczekiwanie uczestnictwa w podejmowaniu decyzji. Bardzo
ważne aby funkcjonowały takie formy dialogu z Polakami. PSL było i będzie formacją ludową a naszą
ludowość rozumiemy właśnie w ten sposób. Naszą
domeną jest nadal hasło „Blisko ludzkich spraw”,
nadal odwołujemy się do wartości Wincenta Witosa i

Stanisława Mikołajczyka. Bardzo ważny okres przed
nami. W 2016r. odbędzie się kampania sprawozdawczo-wyborcza w stronnictwie, która obok wyborów
personalnych będzie, mam nadzieję, dobrą okazją
do odświeżenia programowego PSL.
– Łączycie swoje tradycje z nowoczesnością?
– Tak. Chcemy łączyć wartości tradycyjne z nowoczesnością. I cieszę się, że prezes przekonuje do
tego, że jest potrzeba otwarcia na zmiany. PSL ze
swoją 120-letnią tradycją, jeśli chce być nadal obecny na scenie politycznej musi te zjawiska dostrzegać
i na nie odpowiadać. Nowe PSL swoją sprawność
marketingową pokazało między innymi tym, że
ostatnio prezes wręczał czeki, które obrazowały, że
to on był twórcą i pomysłodawcą „kosiniakowego” –
świadczenie dla mam, które nie miały praw do urlopów macierzyńskich czyli studentek, osób pracujących na umowy o dzieło, ubezpieczonych w KRUS,

czy bezrobotnych. Teraz będą przez 12 miesięcy pobierać po tysiąc złotych.
– Oprócz „kosiniakowego” jest jeszcze program „Praca dla młodych” oraz szykowany projekt obywatelski „Dobra emerytura” – to wszystko
konkretne zmiany przygotowane przez ludowców.
– Bardzo dużo sobie obiecujemy, zwłaszcza
po programie „Praca dla młodych”. Ponad 100 tys.
osób, otrzyma gwarancję dwuletniego zatrudnienia
na umowę o pracę. Taki mechanizm daje większą
szansę na to, że młodzi ludzie nie będą wyjeżdżać
z kraju i tu chętnie podejmą pracę. Autorem tych
przepisów jest Władysław Kosiniak-Kamysz, który
tworząc je pełnił urząd Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Duga inicjatywa będzie zgłaszana jako projekt obywatelski, ponieważ nasza propozycja zaraz
po wyborach została odrzucona przez rządzących.
Dlatego zbieramy aktualnie podpisy za tym, żeby
wprowadzić możliwość przejścia na emeryturę po
40 latach stażu pracy. Zapraszam wszystkich, którzy
chcą takiej zmiany do podpisania się pod projektem.
– PSL realizując swoje programy rozmawia
z ludźmi i wsłuchuje się w ich zdanie oraz opinie.
Obecny rząd obrał styl zupełnie przeciwny…
– Jestem zaskoczony tą ostentacją, wprowadzaniem zmian bardzo szybko, z bezwzględnym pokazywaniem, że „skoro wygraliśmy wybory, to możemy wszystko w tym kraju zrobić. Wy sobie możecie
protestować, a my i tak wiemy co zrobimy.” To mi
mocno przypomina czasy, w których decydowało się
za ludzi. A przez ostatnie 25 lat w kraju zbudowało się
poczucie, że Polacy mogą i powinni mieć wpływ na
to co dzieję się w ojczyźnie. Według modelu partycypacyjnego, czy deliberatywnego, na wzór zachodnich demokracji najpierw powinno się ludzi pytać, a
potem realizować. Oczywiście poprzednia władza
też popełniała błędy, w tym ten, na którym wszyscy
obecnie rządzący się powołują, czyli powołanie całego kompletu – piątki sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jednak ja mam wrażenie, że Ci rządzący
nie chcą słuchać ludzi. Nadwyrężają swój mandat
pokazując wszystkie możliwości, którymi dysponują,
łącznie z podważaniem Konstytucji, bo zamach na
Trybunał jest nie uznawaniem trójpodziału władzy. A
taki tok myślenia jest niebezpieczny. Mam nadzieję,
ze będzie moment, kiedy władza dojdzie do wniosku, że nie warto burzyć tego co zostało zbudowane i
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Nowi radni PSL w Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego
Ewelina Bień i Dariusz Pankowski zasiedli w ławach
regionalnego parlamentu – Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego. Ewelina Bień objęła mandat po Kazimierzu Kotowskim, a Dariusz Pankowski po Krystianie Jarubasie, którzy w wyborach parlamentarnych zostali wybrani na posłów VIII kadencji Sejmu.
Dariusz Pankowski,
ma 49 lat. Lekarz chorób wewnętrznych, pracuje
w Ośrodku Zdrowia we
Wzdole Rządowym w gminie Bodzentyn. Zwycięzca plebiscytu Lekarz Roku
2013 w powiecie kieleckim
organizowanego przez redakcję „Echa Dnia”. Żona Danuta, synowie: Mateusz
i Piotr. Hobby – piłka nożna. Gra w reprezentacji województwa świętokrzyskiego lekarzy w piłce nożnej.

Ewelina Bień ma 32
lata. Jest absolwentką
UJK w Kielcach. Ukończyła studia magisterskie z politologii, a także
studia podyplomowe z
zarządzania finansami i
księgowości. Jest głównym specjalistą ds. pozyskiwania i rozliczania dotacji w Polskim Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kielcach oraz moderatorem ds.
Partnerstw Lokalnych w Powiecie Opatowskim.
Pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Na Rzecz
Wspierania Aktywności Lokalnej „ZIELONKA”, jest
też opiekunem artystycznym Zespołu Ludowego
„STAŃCZANIE”. Główne cechy charakteru: kreatywność, otwartość na nowe wyzwania. Hobby:
muzyka, śpiew, folklor.
A.K.

Zmiany w Zarządzie
Województwa Świętokrzyskiego
Marek Szczepanik został wybrany na członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Zajął miejsce Kazimierza Kotowskiego, który został wybrany posłem na Sejm. Marek Szczepanik został zarekomendowany na to stanowisko
przez marszałka Adama Jarubas, wiceprezesa PSL.
– Przez ostatnie trzy i pół roku, Marek Szczepanik pełnił funkcję wiceprezesa Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości, nadzorując wdrażanie
jednych z największych programów unijnych. Myślę, że doświadczenie z realizacji tych projektów
może przyczynić się do usprawnienia i efektywnego wykorzystania szans, jakie stoją przed naszym
regionem w nowej perspektywie funduszy unijnych – mówił Adam Jarubas.
Marek Szczepanik – jest absolwentem Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył także podyplomowe
studia z zakresu integracji europejskiej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie,
podyplomowe studia Przywództwa i Komunikacji Społecznej na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Podyplomowe Studia Menedżerskie Master of Business Administration na
Uniwersytecie Gdańskim. Posiada dyplom MBA,
Certyfikat Menedżerski w zakresie nowoczesnych
metod i technik strategii rozwoju przedsiębiorstw,
certyfikat Zarządzanie projektami Ernst & Young
Academy of Business. Od 1997 jest związany zawodowo z funduszami europejskimi, programami pomocowymi przedakcesyjnymi początkowo
w Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa,
gdzie przeszedł drogę od specjalisty ds. projektów
do audytora wewnętrznego i kierownika zespołów
wdrożeniowych. Od 2004 roku jako Kierownik Zespołu Kontroli i Audytu brał udział we wdrażaniu
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Jako gospodarze
Polski lokalnej
będziemy bronić
samorządności
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wypracowane, tylko warto reformować. Widać tu zapędy autorytarne. Tego się obawiam i liczę, że będzie
granica, której nie przekroczą.
– Przykładem chęci całkowitego kontrolowania sytuacji są także zmiany w mediach?
– Media są coraz bardziej zaangażowane w politykę. Widać, że odchodzi się od modelu BBC, gdzie
niezależnie od rządów, stacje utrzymują pluralistyczny charakter. Przykładem jest obecny prezes
Zarządu Telewizji Polskiej Jacek Kurski. To frontowy polityk PiSu, autor słynnych słów „Ciemny lud
to kupi”. W jego ustach zapowiedź pluralistycznych
mediów brzmi jak dobry żart.
– A znacząca ingerencja rządu w kompetencje
samorządów jest realna?
– Spodziewamy się takich ruchów i zapowiadanego w różnych wizjach zamachu na samorządność.
Jako gospodarze Polski lokalnej będziemy bardzo
mocno bronić samorządów. Nie wolno burzyć tego
co dobrze funkcjonuje. A w PiS-ie jest zamysł, że
musi być bardzo mocne kierownictwo centralne na
szczeblu państwa, a tutaj ludzie są od wykonywania
tego, co rząd przygotuje. Już teraz słyszymy o zapowiedziach przejęcia od samorządów między innymi:
Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Wojewódzkich
Funduszy Ochrony Środowiska. W 2005 roku było
tak, że Regionalne Programy Operacyjne musiały
być zatwierdzane przez Komitet Stały Rady Ministrów. Powrót do centralizacji państwa byłby złym
rozwiązaniem
– Ludziom się to wszystko nie podoba. Wychodzą na ulice i protestują.
– Te demonstracje są odruchem społecznym,
który wynika ze sprzeciwu. Polacy potrafią się częściej jednoczyć, kiedy już jest bardzo źle. I dopiero
wtedy kiedy widzimy wroga i zagrożenie, to potrafimy stworzyć wspólnotę. Ten zryw powstaje w obliczu silnych, autorytarnych, godzących w wolność
osobistą i prawa obywatelskie zapędów.

Marek Szczepanik

pierwszych programów finansowanych z funduszy
strukturalnych, m.in. Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora
żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004
– 2006. W latach 2007 – 2012 pracował w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego
jako Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych. Przez 3,5 roku pełnił stanowisko wiceprezesa
PARP.
S.P.

– Województwo świętokrzyskie ma dwóch
nowych przedstawicieli w Sejmie z PSL w sumie
na 16 posłów. To dobry wynik?
– Na tle nie najlepszego wyniku PSL w skali kraju, Ziemia Świętokrzyska pokazała, że ludowcy cieszą się dobrym poparciem. Za to dziękuję wszystkim
działaczom, sympatykom, ludziom, którzy w naszym środowisku widzą dobrą reprezentację. Mamy
dwóch nowych parlamentarzystów, z zupełnie różnymi doświadczeniami. Mam nadzieję, że będą skutecznie korzystać ze swojej wiedzy, przenosząc ją na
grunt parlamentarny. Obaj są bardzo aktywni i doskonale pokazują jaki może być Ruch Ludowy. Jestem przekonany, że województwo świętokrzyskie
będzie miało z nich pożytek.
– Dziękuję za rozmowę.
Z.D.

Wieści z Sejmu RP
O zmianie ustawy
Projekt PSL
Prawo o ruchu
o zmianie ustawy
o rentach i emeryturach drogowym
Poseł Krystian Jarubas na posiedzeniu Sejmu
25 listopada w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawił projekt
ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. W projekcie wprowadzono
możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę, gdzie prawo do emerytury miałyby osoby, które
posiadają okres składkowy wynoszący co najmniej
40 lat.
Projekt zakłada możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę, gdzie
prawo do emerytury miałyby osoby, które posiadają okres składkowy wynoszący co najmniej 40 lat opłacania składki na ubezpieczenie emerytalne od podstawy wymiaru nie niższej od kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowników,
niezależnie od tego, w jakim wieku rozpoczęło się pracę. Do stażu pracy liczyłaby się praca na etacie, umowie zleceniu oraz prowadzenie własnej działalności
gospodarczej.
Przy obliczaniu okresów składkowych stosowana będzie obecna zasada
polegająca na tym, że miesiące, w których składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe były obliczone od podstawy wymiaru niższej od kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowników, są uwzględniane w części odpowiadającej
proporcji tej podstawy do kwoty minimalnego wynagrodzenia.
– Przy ustalaniu podstawy obliczenia emerytury dla osoby, która miała ustalone prawo do emerytury częściowej, nie będzie uwzględniać się kwot
zwiększeń składek na ubezpieczenie emerytalne ani kapitału początkowego uzyskanych w wyniku waloryzacji kwartalnej. Wysokość emerytury stanowić będzie równowartość ilorazu podstawy jej obliczenia i średniego dalszego
trwania życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego. W przypadku gdy wysokość obliczonej emerytury będzie
niższa od minimalnej, gwarantowanej przez państwo, wysokość ta podwyższona zostanie do wysokości gwarantowanej, a podwyższenie refundowane będzie ze środków budżetu państwa – mówił na sejmowej mównicy Krystian Jarubas. – Szanowni Państwo! Analogicznie ta zasada będzie stosowana w ustawie o funduszu emerytalnym rolników, dlatego zgodnie z obecnym stanem
prawnym do 31 grudnia 2017 r. rolnik, który nie osiągnął powszechnego wieku
emerytalnego, podwyższanego systematycznie do 67 lat, ma prawo do emerytury po osiągnięciu 55 lat życia w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn, jeżeli podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co
najmniej 30 lat i zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej. Wprowadzenie
proponowanego rozwiązania umożliwiającego uzyskanie emerytury rolnikom,
którzy posiadają długi okres prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz pracy w
gospodarstwie rolnym, bez konieczności oczekiwania na osiągnięcie podwyższonego wieku emerytalnego z pewnością wpłynie na decyzje większości rolników, którzy będą mogli wcześniej przekazać gospodarstwa rolne w młodsze
ręce, realizując w ten sposób jeden z elementów polityki rolnej państwa – kontynuuje poseł.
Wypłata emerytury nie będzie podlegać zawieszeniu, w przypadku gdy
emeryt prowadzi działalność rolniczą z małżonkiem podlegającym ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, art. 2 pkt 2.
– Jest to bardzo korzystne rozwiązanie dla osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników, gdyż ubezpieczony, który rozpoczął pracę w gospodarstwie rolnym w wieku 16 lat, będzie mógł skorzystać w wieku 56 lat z
prawa do emerytury, zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn. Dodatkowo wypłata emerytury nie będzie zawieszana, gdy działalność rolniczą emeryt
będzie kontynuował z ubezpieczonym małżonkiem – mówił Krystian Jarubas.

– Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka
Izbo! Pochylamy się nad projektem ustawy nowelizującej ustawę Prawo o ruchu drogowym z jej
głównym punktem, który dotyczy przesunięcia terminu, daty wdrożenia systemu CEPiK 2.0 z 4 stycznia 2016 r. na 1 stycznia 2017 r. Z założenia CEPiK
2.0 ma usprawnić realizację usług publicznych z korzyścią dla obywateli. Żeby tak się stało, konieczne
jest stworzenie sprawnego, kompletnego, sprawdzonego i dokładnie przetestowanego narzędzia
teleinformatycznego – mówił poseł Kazimierz Kotowski w swoim wystąpieniu podczas posiedzenia Sejmu 9 grudnia 2015 roku.
– Ponadto konieczne jest odpowiednie przeszkolenie kilku tysięcy uczestników tego systemu, mam tu na myśli samorządy powiatowe, starostwa, wydziały komunikacji, mam tu na myśli ośrodki szkolenia kierowców, mam tu na
myśli stacje kontroli pojazdów. To w tym systemie mają mieścić się dane, informacje, o których już moi przedmówcy tak dokładnie wspominali. Aby tak się
stało i aby te założenia i oczekiwania zostały spełnione, potrzebny jest proces
wszechstronnego przygotowania i potrzebny jest czas – mówił Kazimierz Kotowski.
Jak wynika z danych i informacji podanych przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, według stanu na grudzień br. nie zostały jeszcze ukończone
prace informatyczne nad systemem, nie przeprowadzono pilotażu, ani testów.
– Zauważyć trzeba, że występują także opóźnienia legislacyjne – nie mamy
nadal ostatecznej wersji rozporządzeń wykonawczych regulujących funkcjonowanie CEPiK 2.0. Z powyższego wynika, że prawidłowe uruchomienie systemu centralnego z początkiem nowego roku nie jest realne. Spowodowałoby
to całkowity paraliż funkcjonowania wydziałów komunikacji w powiatach, a co
za tym idzie, niemożność obsługi obywateli. Taką opinię wyrazili samorządowcy działający w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Związek Powiatów Polskich alarmował wielokrotnie o zagrożeniach związanych z brakiem przeprowadzenia testów całego systemu, pilotażu i szkoleń.
Znane jest również stanowisko Związku Powiatów Polskich z 23 października
br., w którym możemy przeczytać czy wyczytać m.in., że oprócz już wspomnianych braków w obszarze legislacji nie wiemy, kiedy i kto dostarczy katalog marek i typów pojazdów determinujący możliwość ich zarejestrowania. Nie rozpoczęła się procedura wydawania użytkownikom certyfikatów umożliwiających
wprowadzenie danych do systemu. Natomiast Wytwórnia Papierów Wartościowych określa, że prace wytwórcze nowego systemu zostaną zakończone
do połowy marca 2016 r., a zakończenie pilotażu wdrożenia jest możliwe do
połowy maja 2016 roku – kontynuuje poseł, który podkreślił, że nie przeprowadzono żadnych testów funkcjonowania połączeń między powiatami, a bazą
centralną.
Postulaty Związku Powiatów Polskich zostały przyjęte przez stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz zaprezentowane na posiedzeniu tej komisji w dniu 28 października i jako wniosek formalny
strony samorządowej skierowane do strony rządowej.
– Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Nasz klub przyjął stanowisko, które mówi
o poparciu skierowania tego projektu do dalszych prac. Myślę, że będzie to
również wyraz uszanowania dla samorządów, dla korporacji samorządowej,
Związku Powiatów Polskich i pozostałych samorządów, bowiem w tych działaniach przebija się troska o dobre przygotowanie i zabezpieczenie funkcjonowania administracji publicznej na właściwym poziomie – zakończył swoje wystąpienie poseł Kazimierz Kotowski.
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Nie godzą się na „odcięcie”
Włoszczowy od Świętokrzyskiego
Na wspólnej konferencji w Kielcach marszałek i wiceprezes PSL Adam Jarubas, burmistrz Włoszczowy i prezes Zarządu Powiatowego PSL Grzegorz Dziubek, starosta włoszczowski Jerzy Suliga oraz poseł Krystian Jarubas, zdecydowanie sprzeciwili się pomysłowi zmian
na mapie kraju, według którego Włoszczowa miałaby
zostać przyłączona do nowego województwa częstochowskiego. Autorem tego pomysłu jest lider PiS w
Częstochowie Szymon Giżyński.
Przedstawiciele świętokrzyskiego samorządu
na konferencji głośno podkreślili, że nie godzą się na
takie pomysły i zadeklarowali, że będą bronić integralności województwa świętokrzyskiego.
– Jeśli intencja ta zostanie zatwierdzona oraz
zacznie się rozwijać, to zostaną utworzone inicjatywy obywatelskie, do których będę zachęcał – mówił burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek. Zaznaczył, że na takim pomyśle Włoszczowa, by tylko
straciła, zwłaszcza jeśli chodzi o zatwierdzone dotacje z Unii dla tego miasta i całego powiatu.

Adam Jarubas, Grzegorz Dziubek i Krystian Jarubas na konferencji

Marszałek Adam Jarubas zauważył, że decyzje
w PiS podejmuje jeden człowiek i zastanawiał się,
czy świętokrzyskim posłom z PiS, którzy reprezen-

tują nasz region w parlamencie, wystarczy odwagi,
aby sprzeciwić się zamiarom „rozbioru Świętokrzyskiego”.
K.S.

W obronie województwa świętokrzyskiego
Województwo świętokrzyskie.Kościół Św. Bartłomieja w Chęcinach. Fot. Okiem Drona

Posłowie Ziemi Świętokrzyskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego Krystian Jarubas i Kazimierz Kotowski oraz posłowie
z Platformy Obywatelskiej 14 grudnia 2015 roku złożyli wspólnie do prezesa Rady Ministrów interpelację w sprawie
planów utworzenia województwa częstochowskiego kosztem regionu świętokrzyskiego. – Pomysł ten spotkał się z
ogromnym sprzeciwem zarówno mieszkańców powiatu włoszczowskiego jak i całego województwa świętokrzyskiego – argumentują posłowie.
Interpelacja:
„W ostatnim czasie pojawiły się informacje dotyczące planów zmiany podziału administracyjnego kraju polegających na utworzeniu województwa częstochowskiego
kosztem regionu świętokrzyskiego. Według posła Prawa i
Sprawiedliwości Szymona Giżyńskiego, lidera okręgu częstochowskiego do nowego województwa miałby należeć
powiat włoszczowski, który obecnie leży na terenie województwa świętokrzyskiego.
Pomysł ten spotkał się z ogromnym sprzeciwem zarówno mieszkańców powiatu włoszczowskiego jak i całego
województwa świętokrzyskiego. Poważnym zagrożeniem
byłoby niewykorzystanie środków unijnych w obecnej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020. Przykładem inwestycji planowanych ze środków unijnych jest budowa obwodnicy Włoszczowy czy też łącznicy kolejowej w Czarncy.
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My, Parlamentarzyści Ziemi Świętokrzyskiej a zarazem jej mieszkańcy jesteśmy tą sprawą szczególnie zaniepokojeni, gdyż pamiętamy jeszcze rok 1998 kiedy to ważyły się losy ówczesnego województwa kieleckiego. Dopiero
zaangażowanie mieszkańców poprzez różnego rodzaju
akcje, pikiety i demonstracje przed Sejmem w obronie województwa przyniosły spodziewany efekt. W pierwotnym
kształcie podziału administracyjnego kraju z tego roku
województwo świętokrzyskie nie istniało. Wtedy to Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski zawetował przedmiotową ustawę, czego skutkiem było utworzenie województwa
świętokrzyskiego ze stolicą w Kielcach. Te wszystkie wydarzenia spowodowały, że temat podziału województwa
świętokrzyskiego, jako efektu starań i protestów wielu ludzi
sprzed kilkunastu lat budzi w nas sprzeciw i głębokie zaniepokojenie.

Zważając na powyższe prosimy Panią Premier o odpowiedź na następujące pytania?
– Czy prawdą jest, że Rząd Prawa i Sprawiedliwości planuje zmianę podziału administracyjnego Polski? – Jeśli tak,
to czy plany te dotyczą województwa świętokrzyskiego?”
Odpowiedź na interpelację:
Odpowiadający dnia 4 stycznia 2016 roku podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Sebastian Chwałek:
„Na wstępie pragnę poinformować, że z uwagi na
szczególną wartość jaką jest stabilność struktur administracyjnych państwa, nie jest planowane dokonanie zasadniczych zmian w istniejącym podziale terytorialnym państwa. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
dopuszcza natomiast możliwość wprowadzenia korekt w
ramach obowiązującego obecnie podziału terytorialnego,
skonsultowanych i akceptowanych społecznie, które pozwolą na optymalne funkcjonowanie struktur państwowych i samorządowych, w szczególności w kontekście
wypełnianych przez nie zadań na rzecz społeczności lokalnych i rozwoju regionalnego. Kluczowe znaczenie ma przy
tym idea zrównoważonego rozwoju Polski, a w szczególności wspierania obszarów o słabszym tempie rozwoju.
Należy przy tym zauważyć, że prowadzone w tym
zakresie analizy znajdują się na bardzo wstępnym etapie. Brak jest aktualnie wiążącej decyzji czy rozwiązania,
przede wszystkim z tego względu, że ewentualne zmiany
muszą zostać poprzedzone szczegółowymi analizami, w
tym również w zakresie kosztów związanych z ich wprowadzeniem. Wymaga również podkreślenia, że najważniejszym warunkiem wprowadzenia ewentualnych zmian
podziału terytorialnego państwa, będzie ich akceptacja
społeczna.
Przedstawiając powyższe pragnę jednocześnie podkreślić, że prace nad wprowadzeniem ewentualnych korekt podziału terytorialnego państwa wymagają zarówno
czasu, jak i wieloaspektowej analizy, w tym debaty publicznej i nie mogą być prowadzone pospiesznie. W tym miejscu warto dodatkowo przywołać art. 15 ust. 2 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym zasadniczy
podział terytorialny państwa musi uwzględniać więzi społeczne, gospodarcze lub kulturowe i zapewnić jednostkom
terytorialnym zdolność wykonywania zadań publicznych”.

Seminarium o przyszłości energetycznej
w Instytucie Politycznym Macieja Rataja
W Instytucie Politycznym im. Macieja Rataja w Warszawie odbyło się seminarium„Rewolucja energetyczna. Ale po co?” na którym dyskutowano o systemie energetycznym, zasobach i środowisku. Prezentację wygłosił profesor Marcin Popkiewicz, absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, naukowiec, tłumacz, wykładowca i autor wielu artykułów dotyczących zmian klimatycznych, zasobów oraz energii.
W seminarium uczestniczyli: marszałek Adam Jarubas i europoseł Czesław Siekierski.
Podczas seminarium rozmawiano o przyszłości energetycznej, ale też społecznej, gospodarczej i środowiskowej Polski. Autor książki „Rewolucja energetyczna. Ale po co?” profesor Marcin Popkiewicz jest fizykiem i analitykiem megatrendów, od lat zajmujący się tą tematyką. Na seminarium przedstawił swoja teorię wizji świata, dla którego bariery znajdują
się w naszych głowach. Jego praca jest „drogowskazem”, który nakreśla kierunek rozwoju.
Spotkanie miało miejsce w Instytucie Politycznym im. Macieja Rataja – think-tank Polskiego Stronnictwa Ludowego, powstały z inicjatywy delegatów na XI Kongres Stronnictwa.
Instytut organizowany i kierowany przez Posła do Parlamentu Europejskiego dr Czesława Siekierskiego, jest ciałem doradczym i analitycznym PSL, prowadzącym działalność seminaryjną, konferencyjną i badawczą w sferze polityk publicznych, gospodarki i kultury.         S.P.

Czesław Siekierski i Marcin Popkiewicz
dyskutują o przyszłości energetycznej kraju

Seminarium w Instytucie Politycznym Macieja Rataja

„Dobro Czyniący” – statuetka za pomoc
niepełnosprawnym w powiecie staszowskim
Michał Skotnicki odbiera statuetkę

Z okazji obchodów 20-lecia Staszowskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym i 15-lecia Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Staszowie wyróżniono tych, którzy czynią dobro. Statuetkę „Dobro Czyniący” otrzymał starosta staszowski i prezes Zarządu Powiatowego PSL w Staszowie Michał Skotnicki.
Staszowskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Staszowie pomagają osobom niepełnosprawnym, a także członkom ich rodzin. Obecnie staszowskie Koło zrzesza 86
podopiecznych, a z usług Ośrodka korzysta 63 podopiecznych pobierając naukę na poziomie
szkoły podstawowej i gimnazjalnej, a także w zakresie kursów przysposobienia do pracy.
W tych instytucjach ogromną rolę odgrywają sponsorzy i ludzie dobrej woli na co dzień
włączający się w tę jakże potrzebną działalność. Dlatego przewodnicząca Halina Łabuda wręczyła najbardziej zasłużonym osobom statuetki,,Dobro Czyniący”. Wyróżnionym został między innymi starosta staszowski Michał Skotnicki, który wspiera działalność instytucji. G.Z.

Nagrody starosty buskiego
za wybitne sukcesy sportowe
Starosta buski i prezes Zarządu Powiatowego PSL w Busku-Zdroju Jerzy Kolarz po
raz kolejny przyznał nagrody dla młodych, zdolnych zawodników, którzy osiągnęli
w 2015 roku sukcesy sportowe na arenie wojewódzkiej i krajowej. Starosta nagrodził
także ich trenerów prowadzących.
Nagrody otrzymali karatecy: Anna Mierzwa, Marcelina Załęcka, a także ich trener Robert Hornik. W dziedzinie lekkoatletyka, nagrody otrzymali zawodnicy Klubu Sportowego
Słoneczko: Agata Bąk, Konrad Imosa, Damian Sator, Patrycja Banaś, Mateusz Wróbel, Kinga
Kowalska, a także trener Zdzisław Perepiczko.
W dziedzinie lekkoatletyka nagrody otrzymały również Weronika Uchto oraz Anna Żółtak. Za osiągnięcia w pływaniu nagrodę otrzymał Norbert Jaworski.
Nagrody Starosty Buskiego otrzymali zawodnicy Buskiego Międzyszkolnego Klubu
Sportowego RING: Sebastian Sztorc, Michał Szczepanik, Marcin Marcinkowski, Maciej Kielar,
Jakub Marzec, Patryk Głuch oraz trenerzy Paweł Karolczak, Zdzisław Patalita, Mariusz Dziura.
Wszystkim nagrodzonym starosta Jerzy Kolarz serdecznie pogratulował i życzył dalszych sukcesów.                                                            B.Z.

Jerzy Kolarz nagradza wybitnych sportowców
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Spotkanie Warszawskiego Klubu
Przyjaciół Ziemi Kieleckiej
Tradycyjne, noworoczne spotkanie Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej zgromadziło kilkuset samorządowców. Województwo świętokrzyskie w stolicy reprezentowali między innymi: marszałek Adam Jarubas, wiceprezes PSL, wieloletni samorządowiec, poseł na Sejm Kazimierz Kotowski, prezes Zarządu Powiatowego PSL Skarżysko-Kamienna Wojciech Płusa oraz sympatycy PSL.
Imprezę rozpoczęła konferencja zorganizowana z okazji jubileuszu 50.lecia Politechniki Świętokrzyskiej przez kielecką uczelnię i Wojskową Akademię Techniczną na temat perspektyw rozwoju przemysłu zbrojeniowego w województwie świętokrzyskim.
Natomiast podczas spotkania noworocznego swoje walory zaprezentowały gminy powiatu skarżyskiego: Skarżysko-Kamienna, Skarżysko-Kościelne, Łączna, Suchedniów oraz powiatu kieleckiego: Masłów i Sitkówka-Nowiny. Nie zabrakło występów
artystycznych i regionalnych potraw.
Warszawski Klub Przyjaciół Ziemi Kieleckiej działa od 28 lat, skupia ponad 400 członków i wielu przyjaciół i sympatyków pochodzących z Kielecczyzny, a swoją drogą życiową i zawodową związanych z Warszawą. Od lat stowarzyszenie utrzymuje kontakty z władzami województwa świętokrzyskiego.
S.P.

Swoje walory przedstawiły gminy
z powiatu skarżyskiego i kieleckiego

Spotkanie Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej

Reprezentanci regionu w stolicy

Stefan Majka spoczął na rodzinnej ziemi
stopnickiej (2 I X 1930 – 3 I 2016)
3 stycznia zmarł w Kielcach Stefan Majka, jeden z najbardziej zasłużonych działaczy ruchu ludowego na Kielecczyźnie i Ziemi Radomskiej. Przeżył 85 lat.
Urodził się 2 września
1930 roku we wsi Kuchary w
powiecie buskim w rodzinie
chłopskiej. W 1954 roku wstąpił do ZSL w swojej rodzinnej
wsi. W 1962 roku podjął pracę w Powiatowym Komitecie
ZSL w Busku. Początkowo był
instruktorem a następnie sekretarzem Powiatowego Komitetu. W ciągu swojej 11-letniej pracy w Powiatowym Komitecie ZSL położył duże zasługi w umocnieniu roli i znaczenia Stronnictwa. Czynił wszystko, aby ZSL w powiecie nie było tylko sojusznikiem PZPR,
ale równorzędnym partnerem w sprawowaniu władzy. Stefan Majka miał duży autorytet nie tylko wśród liczącej wówczas ponad 2 tys. organizacji powiatowej Stronnictwa, ale
ogółu społeczeństwa.
W latach 1972 – 1975 pracował w Lipsku na stanowisku
przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej, a następnie naczelnika powiatu. Tu został wybrany prezesem Powiatowego Komitetu ZSL. Po likwidacji powiatów w czerwcu
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1975 roku, został wybrany na sekretarza Wojewódzkiego
Komitetu ZSL w Radomiu. Niestety, nie był tu wygodny zarówno dla niektórym członków Prezydium WK ZSL, jak i KW
PZPR. Po udekorowaniu w 1976 roku siedziby WK ZSL flagami zielonymi z okazji Święta Pracy, otrzymał propozycję
pracy w Wojewódzkiej Spółdzielni Transportu Wiejskiego. Tu
pracował na stanowisku prezesa do lipca 1982 roku. Został
odwołany z tego stanowiska ponieważ zatrudnił Jana Sońtę „Ośkę”, byłego dowódcę Zgrupowania Partyzanckiego
BCh. Powodem jego oficjalnego odwołania dokonanego
przez Wojewódzkiego Komisarza Wojskowego był „niski
stan transportu samochodowego”.
Stefan Majka został wybrany na prezesa GS „Samopomoc Chłopska w Jedlni – Letnisko, gdzie pracował do przejścia na emeryturę w 1990 roku.
Przez cały okres swojej pracy zawodowej w spółdzielczości angażował się w pracę polityczną PSL. Był jednym z
organizatorów Ogólnopolskiego Komitetu Odrodzenia Ruchu Ludowego, uczestnikiem II Kongresu PSL. Aktywnie
działał w Ludowym Towarzystwie Naukowo – Kulturalnym
w Radomiu, a następnie w Kielcach. Uczestniczył w wielu sesjach naukowych w Kielcach i Warszawie. Jego działalność

została ukazana w dwóch publikacjach książkowych wydanych przez kielecki oddział LTNK – „W służbie Kielecczyźnie”
i „Sagach świętokrzyskich”. Pod koniec życia napisał swoje
wspomnienie zatytułowane „Moja droga życiowa”.
Stefana Majkę poznałem w 1962 roku. Byliśmy nie tylko serdecznymi kolegami, ale i przyjaciółmi. W czasie choroby odwiedzałem Go kilkakrotnie. Uczestniczyłem także w
Jego ostatniej drodze, która miała miejsce 7 stycznia br. w
Stopnicy.
Msza święta żałobna odprawiona została w Klasztorze
Księży Sercanów w Kątach Starych koło Stopnicy. W pogrzebie uczestniczyło pięć pocztów sztandarowych PSL: Zarządu Wojewódzkiego w Kielcach, Zarządu Miejskiego w Radomiu, Powiatowego w Busku i Lipsku oraz Gminnego w Stopnicy. Przybyli ludowcy z rodzinnego powiatu buskiego, Kielc
oraz obecnego województwa mazowieckiego.
W klasztorze pożegnali Zmarłego: w imieniu wiceprezesa NKW PSL, prezesa ZW w Kielcach, Adama Jarubasa, europosła Czesława Siekierskiego i ludowców powiatu
buskiego, Jerzy Kolarz prezes Zarządu Powiatowego PSL,
starosta, marszałka województwa, mazowieckiego Adama
Struzika i ludowców powiatu lipskiego i radomskiego Zbigniew Gołąbek radny województwa mazowieckiego, zaś
Zarządu Głównego i Oddziału w Kielcach, Stanisław Durlej.
Stefan Majka spoczął na cmentarzu parafialnym w
Stopnicy w grobie rodzinnym.
Stanisław Durlej
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Prosto z Brukseli
Dodatek informacyjny „Ludowca Świętokrzyskiego” dr. Czesława Siekierskiego – deputowanego do Parlamentu Europejskiego

Podsumowanie 2015 roku w Komisji
Rolnictwa Parlamentu Europejskiego
oraz najważniejsze wydarzenia
w UE w minionym roku
Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych
W ostatnich latach wzrost gospodarczy w strefie
euro był nadal anemiczny, co w dużej mierze jest rezultatem ograniczeń w wydatkach narzuconych przez politykę zarządzania gospodarczego. Poziom inwestycji w UE
jest obecnie o 20% niższy niż przed kryzysem, mimo, że
na przykład w USA szybko wrócił on do poziomu sprzed
recesji. Ostatnie dane pokazują, że w 2014 r. europejskie
PKB i konsumpcja prywatna dopiero zrównała się z poziomem z przedkryzysowego 2007 r., a inwestycje ciągle
były niższe o ok. 450 mld euro.
Główną odpowiedzią UE na ten problem ma być Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych (EFIS) zaproponowany przez nowego szefa Komisji Europejskiej Junckera,
który zakłada w ciągu 3 lat 15-krotne lewarowanie funduszu
początkowego w wysokości 21 mld euro. W rezultacie gospodarka europejska ma zostać zasilona kwotą co najmniej
315 mld euro Należy jednak podkreślić, że nawet te 21 mld
euro nie będą nowymi środki wniesionymi przez państwa
członkowskie, lecz mają pochodzić w części z Europejskiego
Banku Inwestycyjnego, a w części być gwarantowane przez
budżet UE. Zakłada się, że fundusz inwestycyjny Junckera
przyniesie wzrost PKB UE o ok. 400 mld euro oraz ponad
1 mln nowych miejsc pracy. Nie brak jednak również sceptycznych głosów wskazujących, że proponowana kwota jest
o wiele za mała, a gospodarka europejska potrzebuje więcej
realnych pieniędzy.
EFIS zyskał formalną aprobatę na szczycie Rady Europejskiej w dn. 19 grudnia 2014 r. Wcześniej miała miejsce
debata na ten temat w Parlamencie Europejskim. Zgodnie
z konkluzjami szczytu UE Komisja Europejska przedstawiła
stosowny wniosek ustawodawczy w styczniu 2015 r., a unijni prawodawcy, tj. Parlament Europejski i Rada UE, przyjęli
stosowne ramy prawne Funduszu w czerwcu b.r. i nowy instrument zaczął funkcjonować od połowy 2015 r.

Europejska Unia Energetyczna
Dostawy surowców energetycznych mają dla Europy szczególne znaczenie, gdyż UE jest największym importerem energii na świecie, sprowadza bowiem aż 53%
zużywanej przez siebie energii, wydając rocznie na ten
cel około 400 miliardów euro. W związku z tym, pod koniec lutego 2015 roku Komisja Europejska przestawiła
na forum Parlamentu Europejskiego projekt utworzenia
unii energetycznej, która wpłynęłaby na poprawę pozycji państw UE wobec dostawców surowców energetycznych.
Trzy główne cele unii energetycznej to: dywersyfikacja
dostaw energii, tworzenie zrównoważonego miksu energetycznego oraz poprawa konkurencyjność europejskiego sektora energetycznego. Sama strategia UE w zakresie
energii opiera się na ramach klimatyczno-energetycznych

W zamian za realizację wspomnianego porozumienia,
w ekstremalnie krótkim terminie do 22 lipca b.r., kraje strefy euro zadeklarowały przekazanie trzeciej transzy pomocy
w wysokości ok. 85 mld euro. Dodatkowo rozważone miało zostać reprofilowanie greckiego długu, tj. wydłużenie zapadalności kredytów, obniżenie ich oprocentowania czy też
dodatkowe wsparcie na rzecz spłaty długów wobec inwestorów prywatnych. W drugiej połowie kryzys grecki zszedł z
pierwszych stron gazet, w związku z jeszcze poważniejszym
kryzysem migracyjnym, co nie zmienia faktu, że sytuacja w
tym kraju jest nadal bardzo trudna.

Kryzys imigracyjny

Dr Czesław Siekierski, przwwodniczący
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Parlamentu Europejskiego

2030 i na strategii bezpieczeństwa energetycznego z 2014
r., a jednym z jej naczelnych punktów jest utworzenie wewnętrznego rynku energii w UE. Stanowi ona połączenie zagadnień z różnych dziedzin w jedną spójną strategię.

Kryzys grecki
Kryzys grecki nie schodzi z agendy Parlamentu Europejskiego od samego jego początku, za który uznaje
się ujawnienie stanu zadłużenia publicznego oraz deficytu budżetowego Grecji wiosną 2010 r. Nie inaczej było w
2015 r., kiedy to skrajnie lewicowy premier kraju Aleksis
Cipras z partii Syriza zaczął odwracać reformy oszczędnościowe wprowadzone przed poprzedni chadecki rząd, w
rezultacie prowadząc do ponownego pogorszenia wskaźników makroekonomicznych kraju i ostrego sporu z wierzycielami, w tym z UE.
Konsternację w Brukseli wzbudziło szczególnie poddanie przed Ciprasa pod referendum kwestii dalszych oszczędności. Jak można się było spodziewać Grecy opowiedzieli się
przeciw polityce cięć budżetowych. Mimo to, na szczycie
państw strefy euro w dn. 12-13 lipca premier Cipras zgodził
się de facto na jeszcze cięższe warunki pomocy ze strony
UE, niż te, które poddał pod osąd społeczeństwa w referendum 5 lipca. Zaskoczenie i niedowierzanie w Atenach było
więc ogromne, ponieważ Grecy opowiedzieli się zdecydowanie za odrzuceniem dużo łagodniejszych propozycji z
czerwca.

Przemyt ludzi oraz nielegalna imigracja na teren UE,
która w ostatnim okresie dotyczy głównie basenu Morza
Śródziemnego, stanowi poważne wyzwanie dla Europy.
Wojna domowa w Syrii oraz inne kryzysy w zdestabilizowanym regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej
drastycznie zwiększyły liczbę uchodźców i nielegalnych
imigrantów usiłujących sforsować grancie UE.
W najtrudniejszej sytuacji są kraje frontowe, tj. Włochy
i Grecja, które już dawno przekroczyły swoje możliwości w
zakresie przyjmowania migrantów. W ostatnim czasie równie wielki kanał nielegalnej migracji otworzył się na Bałkanach w kierunku Węgier. Zdesperowany rząd węgierski rozpoczął już nawet budowę muru wzdłuż swojej granicy z Serbią, za co został skrytykowany przez Brukselę.
Unia Europejska, jak do tej pory mało skutecznie poszukuje spójnej i ustrukturyzowanej odpowiedzi na wyzwania związane z kontrolę naszych granic zewnętrznych. Pod
koniec września ubiegłego roku miał miejsce szczyt, na którym przyjęto prawnie obowiązujące porozumienie o podziale 120 tys. uchodźców między kraje członkowskie. Decyzja
ta zapadła niejednomyślnie – swój sprzeciw zgłosiły Węgry,
Czechy, Słowacja i Rumunia, a Finlandia wstrzymała się od
głosu. Polska, mimo, że od początku występowała przeciw
przymusowym kwotom migrantów, ostatecznie głosowała za relokacją. Na mocy postanowień szczytu nasz kraj ma
przyjąć ok. 7 tys. uchodźców. Niemniej jednak, jak do tej
pory rozlokowano jedynie śladowy odsetek uchodźców, co
stawia cały przedsięwzięcie pod znakiem zapytania.

Terroryzm islamski
Pod względem liczby ofiar zamachów terrorystycznych rok 2015 zapisał się w historii Unii Europejskiej jako
najtragiczniejszy od 10 lat, tj. od zamachów Al-Kaidy w
Londynie. Na początku roku Europa wstrząsnął zamach
na paryską redakcję satyrycznego magazynu „Charile Hebdo”, w których zginęło 12 osób. Następnie miała
miejsce seria mniejszych aktów terrorystycznych na teDokończenie na s. 8
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rytorium Francji, w których zginęło kilka kolejnych osób.
Zamachowców zidentyfikowano jako obywateli francuskich imigranckiego pochodzenia, którzy zradykalizowali
się w wyniku działań Al-Kaidy oraz tzw. Państwa Islamskiego. Kolejny, znacznie tragiczniejszy akt terroru miał miejsce 13 listopada 2015 r. również w Paryżu. W wyniku skoordynowanych działań terrorystów islamskich w kilku miejscach francuskiej stolicy zginęło blisko 140 osób, a ponad
300 zostało rannych. W reakcji na te wydarzenia na terytorium Francji wprowadzony został 3-miesięczny stan wyjątkowy, pod czas którego podjęto szereg działań antyterrorystycznych. Podobnie jak w przypadku zamachu na redakcję
„Charlie Hebdo” zamachowcami okazali się być urodzeni we
Francji potomkowie muzułmańskich imigrantów zindoktrynowani i wyszkoleni przez tzw. Państwo Islamskie w Syrii i
Iraku.
Na prośbę rządu Francji 17 listopada 2015 r. po raz
pierwszy w historii został przywołany art. 42.7 Traktatu z
Lizbony, w którym państwa członkowskie są zobligowane
do udzielenia wszelkiej możliwej pomocy, w tym militarnej
członkowi UE będącemu w stanie wojny.
W kontekście nasilenia się terroryzmu islamskiego w
UE w krajach Europy Zachodniej rozpoczęła się wewnętrzna debata na temat braku asymilacji migrantów muzułmańskich w społeczeństwie. Coraz powszechniej wskazuje się
na niepowodzenie działań integrujący muzułmanów, którzy
najczęściej żyją w zwartych skupiskach w dużych miastach,
tworząc swego rodzaju getta, na obszarze których często
wprowadzają swoje prawo religijne. Odrębnym problemem
jest brak perspektyw dla młodzieży, która najczęściej nie podejmuje edukacji wyższej i w rezultacie jest skazana na pracę na najmniej płatnych stanowiskach lub wręcz pozostaje
bierna zawodowo. Tego typu sytuacja stanowi doskonałą
pożywkę dla muzułmańskich radykałów z tzw. Państwa Islamskiego, którzy mamią młodzież wizją różnorakich korzyści.
Wydarzenia ostatniego rok we Francji pokazują również, że bardzo prawdopodobny jest scenariusz, w którym
Europejczycy będą musieli poświęcić część swoich praw
obywatelskich w imię skutecznej walki z terroryzmem.

Najważniejsze obszary prac Komisji
Rolnictwa Parlamentu Europejskiego
Sektor mleczarski po zniesieniu kwot mlecznych
Przyszłość sektora mleczarskiego w kontekście likwidacji kwot mlecznych z końcem marca ubiegłego roku była
jednym z najgorętszych tematów w debatach na forum Komisji Rolnictwa w 2015 r.
Od czasu podjęcia decyzji o likwidacji kwot mlecznych
ciągle mówiło się o zapewnieniu tzw. miękkiego lądowania
dla producentów mleka po likwidacji kwot mlecznych. Temu
miał służyć pakiet mleczny, który wszedł w życie 3 październiku 2012 i ma obowiązywać do 30 czerwca 2020. Przyjęte
w pakiecie rozwiązania nie dają oczekiwanych rezultatów.
W kwietniu 2013 utworzono Europejskie Centrum Obserwacji Rynku Mleka, mające zapewnić monitorowanie sektora
mleczarskiego dla potrzeb KE, jak i samej branży.
Trudna sytuacja na rynku mleka pogłębiała się już od
sierpnia 2014 na skutek wprowadzenia embarga przez Rosję na wiele produktów z UE i innych krajów. Zniesienie kwot
tylko ten trend pogłębiło prowadząc do masowych protestów unijnych mleczarzy, którzy oskarżali Komisję Europejską o bezczynność.
Mimo niezmiennie trudnej sytuacji na rynku mleka Komisja Europejska przewiduje, że w średniej i długoterminowej perspektywie sytuacja sektora mleczarskiego, tak na
rynku europejskim jak i rynkach światowych, będzie w miarę korzystna. Trudno jest wskazać argumenty, które za tym
przemawiają, jest bowiem obawa, że wzrost produkcji może
spowodować istotne obniżenie cen.

Embargo rosyjskie
Od samego początku istnieje powszechna zgoda w Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego, że embargo rosyjskie ma przede wszystkim charakter polityczny i nie powstało w wyniku załamania rynku, ani też niepomyślnych
warunków pogodowych, a zatem konieczna jest solidar-
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ność ze strony innych sektorów gospodarki. Europosłowie
byli zgodni, że ciężar pomocy finansowej wymaganej celem
udzielenia pomocy poszkodowanym rolnikom nie powinien
być ponoszony w całości z linii budżetowej przeznaczonej na
rolnictwo, a udostępnione powinny zostać dodatkowe środki z innych linii budżetowych.
Embargo importowe stało się powodem znacznych
strat po stronie europejskich producentów. W niektórych
sektorach, takich jak owoce i warzywa oraz ser i masło, dotknięta została około jedna trzecia eksportu UE, a producenci, którzy nie byli/nie są w stanie sprzedać swoich produktów, ponieśli duże straty, a niektórzy nawet zbankrutowali.
W związku z decyzją Federacji Rosyjskiej z 24 czerwca
2015 r., o przedłużeniu obowiązywania embarga o kolejny
rok, Komisja Rolnictwa Parlamentu Europejskiego wezwała komisarza Hogana do wprowadzenia nowych mechanizmów pomocowych ze strony Unii dla rolników, którzy zostali dotknięci przedłużonym embargiem. Z mojej inicjatywy w dn. 16 lipca na forum Komisji Rolnictwa odbyła się również wymiana poglądów na ten temat z Komisją Europejską.
W odpowiedzi na decyzję strony rosyjskiej Komisja Europejska zdecydowała w sierpniu 2015 r. o przedłużeniu nadzwyczajnego mechanizmu wsparcia dla rolników o kolejny rok.

Reforma unijnego systemu rolnictwa ekologicznego
Sektor rolnictwa ekologicznego w Europie bardzo
szybko się rozwija z uwagi na zapotrzebowanie ze strony
konsumentów na zdrowsze, smaczniejsze i bardziej zrównoważone produkty. Niemniej jednak obszary ekologiczne
nadal stanowią w UE jedynie około 5,5% terenów wykorzystywanych rolniczo, ich obszar wzrastał jednak rocznie
o 500 000 hektarów na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.
Nadal większość gospodarstw ekologicznych znajduje się
w tzw. starych państwach członkowskich, jednak nowe kraje szybko rozwijają swój sektor ekologiczny a ich liczba, od
momentu akcesji, wzrosła w przybliżeniu dziesięciokrotnie.
Propozycja legislacyjna Komisji Europejskiej w sprawie
reformy unijnego systemu rolnictwa ekologicznego zostało
bardzo krytycznie przyjęta w Parlamencie Europejskim. Posłowie Komisji Rolnictwa w większości skrytykowali jej główne założenia, wzywając równocześnie do jej uchylenia i pozostania przy obecnych zasadach. O skali krytycyzmu wśród
europosłów w odniesieniu do tej propozycji świadczy fakt,
że złożono ponad 1300 poprawek do propozycji KE. Mając
na uwadze wspomniane duże zastrzeżenia europosłów do
propozycji KE oraz ogromną liczbę złożonych poprawek,
obecnie trwa żmudna praca w celu wypracowania końcowego porozumienia między trzema zaangażowanymi instytucjami, tj. Parlamentem, Komisją Europejską i Radą.
2015 – Międzynarodowy Rok Gleb

Klonowanie zwierząt
Podczas sesji plenarnej w Strasburgu w dn. 8 września 2015 r. Parlament Europejski przyjął swoje stanowisko
w sprawie klonowania zwierząt, i należy podkreślić, że jest
to stanowisko dużo bardziej restrykcyjne niż wyjściowa propozycja Komisji Europejskiej. Europosłowie zdecydowali o
rozszerzeniu postulowanego przez KE zakazu klonowania
na wszystkie zwierzęta hodowlane (Komisja proponowała zakaz jedynie dla zwierząt z gatunku bydła, świń, owiec,
kóz i koni utrzymywanych i rozmnażanych do celów chowu), ich potomstwo oraz import wszelkich produktów pochodzących z klonowanych zwierząt, w tym materiału rozrodczego.
W związku z tym, że klonowanie zwierząt jest dozwolone w wielu krajach trzecich, Parlament opowiedział się za
systemem, zgodnie z którym nielegalne byłoby sprowadzanie do Unii Europejskiej zwierząt, jeśli nie posiadałyby one
stosowanych świadectw potwierdzających, że nie pochodzą
one z klonowania i nie są potomkami klonowanych zwierząt. Podobny wymóg miałby być stosowany wobec materiału rozrodczego, żywności i pasz pochodzenia zwierzęcego importowanych na terytorium UE. Ponadto europosłowie zdecydowali o zmianie statusu proponowanego prawa
z dyrektywy, która miałaby być luźno wdrażana przez poszczególne państwa członkowskie na rozporządzenie, które w razie jego przyjęcia będzie obowiązywać bezpośrednio i niezwłocznie w całej Unii. Należy jednak podkreślić, że
zgodnie ze stanowiskiem PE klonowanie nie będzie zabronione dla celów badań naukowych, zachowanie rzadkich ras
lub zagrożonych gatunków czy też do produkcji produktów

leczniczych i wyrobów medycznych przy użyciu zwierząt, o
ile będzie można uzasadnić zastosowanie takiej techniki.

Wyzwania w 2016 r.
Rok 2015 był jednym z najtrudniejszych w historii
Unii Europejskiej. Nałożenie się na siebie kryzysu imigracyjnego, kryzysu greckiego, problemu terroryzmu
islamskiego, dalszej trudnej sytuacji w strefie euro czy
też rosnącego poparcia dla partii skrajnych w państwach
członkowskich postawiło przyszłość Wspólnoty w dochodowym kształcie pod znakiem zapytania. To, czy Unia
przetrwa będzie zależało od jej zdolności do adaptacji do
nowych, trudnych warunków.
W 2016 r., podobnie jak w 2015 największym wyzwaniem będzie kwestia okiełznania niekontrolowanego napływu uchodźców do Europy. W sytuacji, w której przyjęty w
ubiegłym roku mechanizm relokacji uchodźców w praktyce
nie działa, potrzebne będą nowe, zapewne jeszcze trudniejsze decyzje.
Prawdopodobnie w połowie 2016 r. odbędzie się referendum w sprawie dalszego członkostwa Wielkiej Brytanii
w Unii Europejskiej. Od decyzji Brytyjczyków będzie zależał
kształt dalszej integracji europejskiej, tzn. czy będzie ona
podążać w kierunku oddawania kompetencji przez Brukselę państwom członkowskim, czy też integracji dwóch prędkości. Niewykluczone również, że ewentualne „nie” dla dalszego członkostwa Wielkiej Brytanii w UE rozpocznie proces
rozpadu Unii. Wiele będzie tutaj zależało m.in. od negocjacyjnych umiejętności Przewodniczącego Rady Europejskiej
Donalda Tuska.
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Wieloletnich
Ram Finansowych 2014-2020, w 2016 r. powinien odbyć
się tzw. przegląd śródokresowy budżetu wieloletniego UE.
Ocenę funkcjonowania przeprowadzi Komisja Europejska,
której zadaniem będzie również przedstawienie stosownych propozycji legislacyjnych mających na celu wdrożyć
wnioski z oceny. Wydaje się, że główne zmiany będą polegały na dostosowaniu budżetu do bieżącej, bardzo trudnej
sytuacji, w jakiej znalazła się Wspólnota. Można spodziewać
się przede wszystkim zwiększania środków na przeciwdziałanie kryzysowi imigracyjnemu oraz dalsze pobudzanie europejskiej gospodarki poprzez większe nakłady na badania
i innowacje. Postulowane jest również przejście z wydatkowania zorientowanego na maksymalną absorbcję środków
w kierunku budżetu opartego o wyniki (performance-based
budgeting). Z związku z tym należy spodziewać się większego powiązania projektów finansowanych przez Unię z realną wartością dodaną, którą mają kreować.
W związku z przeglądem śródokresowym pojawiło się również szereg obaw, głównie w krajach beneficjentach WPR oraz polityki spójności, w związku z możliwością
przesunięcia części środków w ramach tych polityk na doraźne działania, o których była mowa powyżej. Obawy te
mają swoje podstawy, lecz wydaje się, że ewentualne próby
uszczuplenia puli na rolnictwo i politykę regionalną napotkają na zdecydowany sprzeciw państw, które w największych
stopniu z tych polityk korzystają. W kontekście WPR najistotniejsze zmiany będą zapewne dotyczyć tzw. zazielenienia, które jest krytykowane przez rolników i administrację
za wprowadzenie znaczącego obciążenia biurokratycznego
przy niewielkich lub wręcz wątpliwych korzyściach dla środowiska. W przypadku polityk spójności można już zaobserwować pewne działania nakierowane na zmianę nacisku z
regionów najsłabiej rozwiniętych na regiony najbardziej dotknięte kryzysem ekonomicznym. Jak można się domyślić,
takie postulaty zgłaszają kraje Europy południowej, które
nie radzą sobie z następstwami załamania gospodarczego
w strefie euro. Wydaje się jednak, że są to postulaty zbyt daleko odbiegające od tradycyjnych celów polityki spójności,
tj. wyrównywania poziomu rozwoju między regionami i krajami Wspólnoty.
Odrębnym problemem jest fakt, że niespełna pół roku
po przyjęciu ewentualnych zmian w budżecie wynikających
z przeglądu śródokresowego, a więc przed końcem 2017 r.,
Komisja Europejska będzie musiała już przedstawić propozycje budżetu wieloletniego UE na lata 2021-2028, co może
prowadzić do pewnego powiązania tych dwóch spraw. Nie
brak również pesymistycznych głosów, w kontekście m.in.
kryzysu imigracyjnego czy referendum brytyjskiego, że
obecne ramy finansowe mogą być ostatnimi. Wiele będzie
zależało od tego czy i jak Unia poradzi sobie z tymi wyzwaniami.

Wybrane wystąpienia posła Czesława Siekierskiego
na sesjach plenarnych w Strasburgu
W sprawie perspektyw i przeglądu strategii UE 2020
– 28 października 2015r.
– Strategia „UE 2020” jest dziesięcioletnią strategią Unii
Europejskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia,
zapoczątkowaną w 2010 r. Ustalono pięć nadrzędnych celów,
które UE ma osiągnąć do 2020 roku w obszarach: zatrudnienia, badan i rozwoju, zmian klimatu i zrównoważonego wykorzystania energii, edukacji, walki z ubóstwem i wykluczeniem
społecznym.
Światowy kryzys finansowy miał znaczny wpływ na
realizacje strategii w szczególności pod względem zatrudnienia i poziomu ubóstwa, ograniczył postępy w osiąganiu
innych celów, z wyjątkiem wpływu, jaki miał on na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Przyczynił się on także
do nasilenia różnic w wydajności między poszczególnymi
państwami członkowskimi w kilku obszarach, takich jak zatrudnienie oraz badania i rozwój. Postępy w osiąganiu poszczególnych celów strategii „UE 2020” są mocno zróżnicowane. Analizując wyniki można zauważyć rosnącą przepaść
pomiędzy państwami członkowskimi osiągającymi najlepsze i
najgorsze wyniki oraz pogłębianie się różnic między regionami
wewnątrz państw członkowskich i poza ich granicami. Kryzys
uwypuklił również rosnące nierówności w podziale bogactwa
i dochodów.
Aktualnie podkreśla się konieczność skoncentrowania
działań przede wszystkim na zwiększeniu konkurencyjności
UE w świecie poprzez inwestycje w badania i rozwój, a także
podjęciu działań na rzecz zmniejszenia bezrobocia. Priorytetowa kwestia pozostaje również zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

W sprawie zmniejszenia nierówności
ze szczególnym uwzględnieniem ubóstwa dzieci
– 23 listopada 2015r.
– Istnienie znaczących nierówności społecznych stanowi bardzo poważny problem w niemal każdym państwie, nie
tylko w Europie, ale na i całym świecie. Ubóstwo, brak dostępu do podstawowej infrastruktury edukacyjnej, medycznej i
transportowej sprawiają, że nierówności te powtarzają się z
pokolenia na pokolenie a często ulegają nawet pogłębieniu.
Zgodnie z Konwencją ONZ o prawach dziecka „wszystkie dzieci powinny mieć zagwarantowane prawo do edukacji,
ochrony zdrowia, mieszkalnictwa, ochrony, udziału w podejmowaniu decyzji, które ich dotyczą, wypoczynku i czasu wolnego, zbilansowanej diety i opieki ze strony rodziny”. Są to
konieczne elementy gwarantujące prawidłowy rozwój kolejnych pokoleń, dlatego też wydatki mające na celu poprawę

Poseł do PE dr Czesław Siekierski

warunków życia najmłodszych, nawet jeśli niektórym mogą
wydawać się kosztowne, stanowią w rzeczywistości najlepszą inwestycję w ich przyszłość.
Zwiększenie przez Państwa Członkowskie nakładów na
walkę z ubóstwem, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy warunków życia i możliwości rozwojowych dzieci, wydaje
się koniecznym i pilnym zagadnieniem. Świadczą o tym dostępne analizy, wskazujące, że w okresie 2008-2012 na obszarze UE-27 poziom zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym wzrósł z 26,5% do 28%, a badania Eurostatu z
roku 2013 szacują, że na terenie UE-28 mieszkało wtedy 26,5
mln dzieci zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

W sprawie stanu Unii Energetycznej
– 24 listopada 2015r.
– Europę charakteryzuje duża fragmentaryzacja rynku energetycznego, oraz znaczne różnice w zakresie stanu i
możliwości infrastruktury energetycznej i przesyłowej. Mimo
czynionych inwestycji na szczeblu unijnym oraz przez same
Państwa Członkowskie, choć sytuacja ulega poprawie, nie
jest to jednak poprawa wystarczająca, która miałaby realny

wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Europy oraz mogła
zapewnić dostęp do energii po korzystnych cenach dla konsumentów i przedsiębiorców.
Strategie UE kładą często duży nacisk na zmniejszanie
emisji, z uwagi na ich wpływ środowiskowy oraz zachodzące
zmiany klimatu. Nie powinno się jednak stosować błędnego
rozumienia tego celu polityki unijnej, jako dążenia do jak najszybszej eliminacji paliw kopalnych z miksu energetycznego
Państw Członkowskich, gdyż jest to w krótkiej perspektywie
niemożliwe. Nadmierne naciski i nakładanie kolejnych ograniczeń na energochłonne branże UE doprowadzić może tylko
do obniżenia ich konkurencyjności oraz przeniesienia się produkcji poza granice UE, powodując nie tylko odpływ kapitału,
ale również utratę setek tysięcy miejsc pracy.
Unia powinna realizować swoje cele w kontekście
zmniejszenia emisji w sposób oparty na postępie technologicznym, umożliwiającym lepsze wykorzystanie niektórych
zasobów i uwzględnienie alternatywnych rozwiązań w długofalowych strategiach europejskich i krajowych. Nie można
tutaj podejmować pochopnych decyzji, które mogłyby osłabić
Europę, zablokować rozwój rynku wewnętrznego energii oraz
zagrozić statusowi państw tranzytowych, takich jak Polska
czy Ukraina.

Wymiana poglądów z Sekretarzem Rolnictwa USA
Tomem Vilsackiem
30 listopada 2015 roku na forum Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego (AGRI) gościł Sekretarz ds. Rolnictwa USA, Pan Tom Vilsack. Pan Vilsack przez dwie kadencje był gubernatorem Stanu Iowa (od 1999
do 2007). Będąc szefem Departamentu ds. Rolnictwa USA przez niemal 7 lat, Sekretarz Vilsack posiada szerokie
doświadczenie w obszarze polityki rolnej. W trakcie posiedzenia Komisji AGRI, Sekretarz przedstawił szeroki zakres informacji związanych z kształtem oraz specyfiką rolnictwa w USA.
Głównym przesłaniem amerykańskiego Sekretarza
było podkreślenie, że Amerykanie i Europejczycy nie różnią się aż tak bardzo, jeśli chodzi o podejście do rolnictwa
i wyżywienia – wręcz przeciwnie – zdaniem Pana Vilsacka
jesteśmy pod tym względem bardzo podobni. Gość z USA
podkreślał też, że rolnicy w jego kraju bardzo przypominają rolników europejskich, którzy są dumni ze swojej pracy,
wiedzą, że trzeba pracować systematycznie, rozumieją

swoją odpowiedzialność przed przyszłymi pokoleniami i
wiedzą, że to na ich barkach spoczywa część wysiłku mającego na celu wyżywienie swoich krajów i świata. Mają oni
również świadomość, że stoją przed nimi liczne szanse, ale
i utrudnienia związane ze zmianami klimatycznymi. Pan
Vilsack zaznaczył również, że rolnictwo w USA jest bardzo
zróżnicowane i podobnie jak rolnictwo europejskie nastawione na zapewnienie globalnego bezpieczeństwa żyw-

nościowego w związku z rosnącą liczbą ludności. Przyznał
przy tym, że dużą rolę w jego kraju odgrywają GMOs, lecz
równocześnie wskazał na szybko rosnące znaczenie rolnictwa ekologicznego. USA skupiają się na nowych metodach
produkcji, aby dokonywać zrównoważonego wzrostu produkcji. Zdaniem Sekretarza jego kraj dużą wagę przywiązuje do technik rolnictwa precyzyjnego.
USA współpracują z wieloma krajami w sprawie ograniczenia marnotrawstwa żywności oraz dążą do podpisywania kolejnych umów o wolnym handlu. Zakończenie
negocjacji miedzy, m.in. USA, Australią, Japonią, Kanadą,
Chile, Meksykiem i Wietnamem, w ramach TPP (Partnerstwo Transpacyficzne) stanowi, zdaniem Pana Vilsacka,
szansę na przyspieszenie rozmów prowadzonych przez
Dokończenie na s. 10
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Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE Czesław
Siekierski i Tomas Vilsack, Sekretarz ds. Rolnictwa USA (z prawej)

USA z Unią Europejską w sprawie TTIP (Transatlantyckie Porozumienie w dziedzinie Handlu
i Inwestycji). Jego zdaniem występują tu bardzo poważne wyzwania i pojawi się potrzeba
przeprowadzenia trudnych rozmów. Jedną z nich będzie kwestia różnic w podejściu od bezpieczeństwa żywności, gdyż Unia realizuje podejście oparte na zasadzie ostrożnościowej,
USA natomiast kieruje się bardziej oceną ryzyka. Zdaniem Pana Sekretarza dalsza liberalizacja handlu światowego stanowią dużą szansę dla amerykańskich i europejskich producentów, szczególnie w kontekście rosnącej klasy średniej w Azji. Jego zdaniem należy dążyć
do ambitnego porozumienia w obszarze rolnictwa w ramach TTIP. Jako pozytywny wpływ
liberalizacji handlu Pan Vilsack wskazał na porozumienie NFTA (Północnoamerykańskie
Porozumienie o Wolnym Handlu), w ramach którego żadne z państw sygnatariuszy (USA,
Kanada i Meksyk) nie zyskało pozycji dominującej w obszarze rolnictwa, a równocześnie
wszystkie kraje zwiększyły wymianę zewnętrzną. Jako największe wyzwanie dla porozumienia TTIP w obszarze rolnictwa Sekretarz wskazał na różnice w systemach standardów i
regulacji, podkreślając równocześnie, że są to dwa najbardziej zaawansowane systemy na
świecie i TTIP nie powinno tego zmienić.
Przewodniczący posiedzeniu, poseł Czesław Siekierski zwrócił uwagę na to, że rolnictwo to bardzo specyficzny rodzaj produkcji, którego nie sposób porównać z innymi sektorami z uwagi na jego charakterystyczne uwarunkowania. Celem rolnictwa jest wypracowanie bezpieczeństwa żywnościowego, co prowadzi w obecnych czasach do uwspólnotowienia spraw rolnych w ujęciu światowym. Jest to związane z globalizacją. Wzrost zapotrzebowania na żywność, problem niedostatku wody, problem ubytku ziemi rolniczej,
tzw. land grabbing, zmiany klimatyczne – są to wyzwania, które są obciążeniem dla rolnictwa zarówno w UE jak i USA. Mimo pewnych podobieństw, nie możemy jednak zapominać o znaczących różnicach występujących w strukturze i formie rolnictwa stron biorących udział w negocjacjach TTIP – mówił Przewodniczący AGRI Czesław Siekierski.
W trakcie debaty posłów AGRI z Sekretarzem Vilsackiem poruszone zostały m.in. kwestie
związane z sektorem wołowiny, zagadnienie ochrony oznaczeń pochodzenia geograficznego, stosowania hormonów, żywności i upraw modyfikowanych genetycznie oraz dobrostanu zwierząt. W dyskusji często przewijał się również wątek różnych standardów produkcji żywności w USA i UE oraz kwestia możliwości doprowadzenia do akceptacji różnych
przepisów jako równoważnych lub ekwiwalentnych. Wielu posłów kwestionowało również
zastosowane przez Sekretarza Vilsacka porównania sektorów rolnych w USA i w Europie.
Wskazywano, że małe gospodarstwa rodzinne w USA są w mniejszości, podczas gdy w UE
są one najbardziej rozpowszechnioną formą gospodarowania i stanowią serce europejskiego modelu rolnictwa.

Prosto z zagrody
Chociaż „Zagrodowo” w wymiarze kilometrowym
bywa bardzo daleko od Brukseli – to w moim siedlisku „Ludowca Świętokrzyskiego” jakbym „popijał kawkę” i gawędził przy stoliku z kol. Czesławem Siekierskim – co we „włościańskim” i ludowym przedstawicielstwie PSL w Parlamencie Europejskim – nas reprezentuje. Ale to bywa możliwe na „duchowy” kontakt, więc cześć i chwała że organizacyjnym wysiłkiem i zaangażowaniem Darek Detka w funkcji
redaktora naczelnego – bywa „zakochany” w „Ludowcu
Świętokrzyskim”. A z nim redagujący zespół i zapewne czytelnicy w swoim „ciekawskim” przeglądzie.
Więc, na progu nowego roku kolejności cyfr 2016 – witam serdecznie dr Czesława Siekierskiego swoim „pomnożeniem’ o wszystkie zagrody świętokrzysko-małopolskiej regionalnej prowincji z życzeniami by „robił swoje” w dotychczasowej ofiarności swoim wyborcom. Mimo tych wszystkich politycznych „śnieżyc”, które powodują że Europa i Kraj Nasz Ojczysty – bywają często „nieprzejezdne”.
Ale i moja wyjątkowa rola – by takim skromnym gestem pisanej gawędy – chłopski zagrodowy uścisk dłoni podzielić w życzeniowym skłonie z posłami naszej Świętokrzyskiej Ziemi – co na Wiejskiej w Stolicy przyszło im w nowej kadencji Sejmu Rzeczypospolitej – nas reprezentować. Niechaj bogate, wieloletnie samorządowe sprzężenie
kol. Kazimierza Kotowskiego z uskrzydleniem młodości kol. Krystiana Jarubasa – stanie się posiewem na „dziś i jutro” parlamentarnego jutra „Zielonej koniczynki” – co
dla PSL za znak „świętej” należy uważać. Niech ta ofiarna służba, mądrość i ludowa
rozwaga tkwi w Was Drodzy Posłowie – tak jak to w 120 latach ruchu ludowego zawsze bywało i teraz tak chwalebnie „rejentalnie” jest dokumentowane.
A czyni to całym swoim życiem zasłużony Świętokrzyskiej Ziemi i ruchowi ludowemu Kielecczyzny – dziennikarz i pisarz Stanisław Durlej, w przeszłości na stanowisku z-cy redaktora naczelnego niepokornego władzom i cenzurze tyg. WIEŚCI,
również przez dwie dekady lat w chwalebnej godności naszego to „Ludowca Świętokrzyskiego”. Aktualnie w roli prezesa Zarządu Okręgu LTN-K zawsze „spać nie mógł”
w obawie o to „by coś” nie uszło uwadze i rzetelnej dokumentacji cyklicznie wydawanych książkowych publikacji. Tak jak ta najnowsza książka – pracowicie i rzetelnie
udokumentowana, traktująca o najnowszych latach, wspólnie opracowana z Dariuszem Detką – naszym teraz „wiecznie” naczelnym z naszego społecznego „rozkazu”.
Wydana pozycja to „RUCH LUDOWY NA ZIEMI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 1996-2015” z
promocją w dn. 1 lutego br. na Sympozjum Naukowym pt.: „ 120 lat Polskiego Ruchu
Ludowego”. A że dyrektor muzeum H.P.R.L. dr Janusz Gmitruk, prof. dr hab. Roman
Turkowski z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Członek Krajowej Rady Radiofonii i
Telewizji – prof. dr hab. Stefan Pastuszka – we wspierającym, naukowym „uścisku”
są tak bardzo życzliwi i swej ciekawej wiedzy nam nie skąpią – to i powód że Świętokrzyska Ziemia – jak chyba żadna w kraju – staje się świadectwem – że ruch ludowy
odciska pieczęć – której politycznie żaden innych ruch równa „odległości galaktyki”.
Dla naszej ojczyźnianej, ludowej chwały – to „Żywot Wieczny” PSL.
I już na zakończenie chciałbym wspomnieć, jak przy spotkaniu – jeden z dawnych przyjaciół ubolewał, że w naszym kraju politycznie „się pokiełbasiło”. Ale tak to
„demokratycznie” bywa – co zdarza się i u naszych europejskich państwowych społeczności.
Należy jednak upatrywać moralnego, politycznego DOBRA jakie tkwi w ruchu
ludowym – gdy jad zawsze bywa odrzucany. Ten z „kiełbasianego” powiedzonka –
jad kiełbasiany – bywa trujący, zabójczy i dobrze, że w słownej też narracji publicznej
bywa unikany. Też to pewnik, że „Polska (i ruch ludowy) będą trwać wiecznie” – to
twierdził przecież WINCENTY WITOS.
Dla mnie – to dumnie pod takim stwierdzeniem się podpisać
Władysław Cieślicki

Biura posła do Parlamentu Europejskiego Czesława Siekierskiego
Bât. Altiero Spinelli, 05F254, 60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60,
B-1047 Bruxelles/Brussel, tel. +32 (0)2 284 5793, fax +32 (0)2 284 9793
Bât. Louise Weiss, T11082, AIIée du Printemps, BP 10024/F,
F-67070 Strasbourg Cedex, tel. +33 (0)3 88 17 5793, fax +33 (0)3 88 17 9793
WARSZAWA (ul. Piękna 3a, kod 00-539 Warszawa, tel. 22 620-81-53)
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE:
KIELCE (ul. Wesoła 47/49, kod 25-363, tel. 41 344-99-96)
Filie:
Kazimierza Wielka (ul. Partyzantów 7, kod 28-500, tel. 41 352-20-56)
Pińczów (ul. Żwirki i Wigury 40, kod 28-400, tel. 41-357-22-80)
Busko-Zdrój (ul. Kościuszki 60, kod 28-100, tel. 41-378-29-46)
Ostrowiec Św. (ul. Starokunowska 1, kod 27-400, tel. 41-265-31-55)
Staszów (ul. Kolejowa 15, kod 28-200, tel. 15-864-32-59)
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Szydłów (ul. Rynek 15, kod 28-225)
Sandomierz (ul. 11 Listopada 1, kod 27-600, 15-832-79-23)
Stopnica (ul. Mickiewicza 5A – budynek OSP, kod 28-130, 41-37-79-008)
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE:
KRAKÓW (ul. Batorego 2, kod 31-135 Kraków, tel. 12-633-04-84)
Filie:
Nowa Huta (os. Willowe 30, kod 31-902, tel. 12-350-43-87)
Tarnów (ul. Piłsudskiego 5, kod 33-100, tel. 14-621-13-21)
Nowy Sącz (ul. Rynek 26, 33-300, tel. 18-440-75-32)
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE:
Gdańsk (ul. Małachowskiego 1, kod 80-262, tel. 58-341-75-28)
WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE:
Szczecin (al. Wyzwolenia 73, kod 71-401, tel. 91-431-16-86)
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Dodatek Informacyjno-Ogłoszeniowy Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego Oddział w Kielcach

120 lat polskiego ruchu ludowego

W 2015 roku przypadała 120 rocznica powstania politycznego zorganizowanego ruchu ludowego na ziemiach polskich. Z tej okazji, Stanisław Durlej i Dariusz Detka postanowili opracować najnowsze dzieje ruchu ludowego w województwie świętokrzyskim obejmujące lata 1996-2015. Książka ukazała się w połowie grudnia 2015 roku. Jej promocja odbędzie się 1 lutego br. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej imienia Witolda Gombrowicza w Kielcach. Została
ona połączona z sympozjum naukowym pt „120 lat polskiego ruchu ludowego”.

Moderatorem spotkania będzie Andrzej Dąbrowski, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.
W programie przewiduje się wysłuchanie referatów: dr Janusza Gmitruka,
dyrektora Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, na temat 120 lat działalności Polskiego Ruchu Ludowego, prof. Stefana Pastuszki, członka Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji – Ludowcy w samorządzie, prof. Romualda Turkowskiego – Uniwersytet Warszawski – Ruch ludowy na ziemi świętokrzyskiej 19662015, potrzebna publikacja, Adama Jarubasa – wiceprezesa NKW PSL, prezesa
ZW PSL – Zadania Stronnictwa w aktualnej sytuacji społeczn0–politycznej kraju. Głos zabiorą także autorzy książki „Ruch ludowy na ziemi świętokrzyskiej”:
Stanisław Durlej i Dariusz Detka.
Książka ta liczy ponad 320 stron, na których zamieszczono blisko 220
zdjęć obrazujących nie tylko funkcjonowanie Stronnictwa, ale także udział ludowców w samorządzie terytorialnym i spółdzielczości wiejskiej. Zaprezentowano działalność ZMW, BCh, TUL, Forum Młodych Ludowców, Ludowego Towarzystwa Naukowo – Kulturalnego, Ludowych Zespołów Sportowych i Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.
Liczne aneksy wzbogacają wartość publikacji. Pierwsza część opracowana przez Stanisława Durleja nosi tytuł „Samodzielna działalność PSL”, zaś druga, pióra Dariusza Detki „Ludowcy w samorządach 1998-2015”.
W przedmowie do książki dr Janusz Gmitruk, prezes Zarządu Głównego LTNK i dyrektor Muzeum Historii Polskiego
Ruchu Ludowego, napisał między innymi: Publikacja Stanisława Durleja i Dariusza Detki, przygotowana z okazji jubileuszu
Stronnictwa, to dzieje najnowsze ruchu ludowego na ziemi świętokrzyskiej – pełne nadziei i rozczarowań. Praca wśród ludu i dla
ludu jest trudna, pełna poświęcenia, nie zawsze doceniana. Całe życie i praca polityczna świętokrzyskich ludowców to „wielki
czas siewu” i o tym jest ta publikacja.
Zachęcamy naszych Czytelników do nabycia tej interesującej książki.
Stanisław Durlej

W Wierzchosławicach złożyliśmy hołd
Wincentemu Witosowi i Stanisławowi Mierzwie
8 listopada 2015 roku odbyły się w Wierzchosławicach tradycyjne Zaduszki Witosowe. W tym roku zbiegły się one z
70. rocznicą śmierci Wincentego Witosa i 30. rocznicą śmierci Stanisława Mierzwy. Z tego względu miały one szczególnie uroczysty charakter. Uczestniczył w nich nie tylko nowy prezes PSL, Władysław Kosiniak – Kamysz i przewodniczący Rady Naczelnej, poseł do Parlamentu Europejskiego Jarosław Kalinowski, ale także były prezes Janusz Piechociński.

W imieniu władz naczelnych Stronnictwa
Jarosław Kalinowski, Janusz Piechociński
i Władysław Kosiniak-Kamysz złożyli wspólnie
wieniec w kaplicy Wincentego Witosa

Najpierw w kościele parafialnym w Wierzchosławicach odbyła się msza w intencji Wincentego Witosa, Stanisława Mierzwy, Wincentego Stawarza i zmarłych ludowców. Po mszy, uczestnicy na czele około 150 pocztów
sztandarowych udali się na cmentarz, gdzie odbyła się
dalsza część uroczystości. Przy grobie Wincentego Witosa i Stanisława Mierzwy liderzy PSL zapewnili, że uczynią
wszystko, aby realizować testament Wincentego Witosa,
Stanisława Mierzwy i Stanisława Mikołajczyka. Nowy prezes PSL zapewnił ludowców, że będzie korzystał z pomocy
nie tylko Waldemara Pawlaka, Jarosława Kalinowskiego i
Janusza Piechocińskiego, ale także wszystkich, którym są
drogie ideały ruchu ludowego. Janusz Piechociński przy-

Czesława Marecka-Pytel

O przemijaniu
jak każdy
otrzymałam swój czas
czas dany na życie
jak każdy
otrzymałam czas zadany
czas wypełniania powierzonej misji
jak każdy
przeminę
a świat
z woli Boga
będzie trwał w czasie i przestrzeni
beze mnie
dla innych
Wiersz pochodzi z tomiku „Kolej rzeczy”,
wydawca: Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne Oddział w Kielcach 2015 r.

Marianna Piotrowska

Nie stój w oknie
Nie stój w oknie
I nie patrz wciąż w dal
Nikt nie przyjdzie
Po co komu twój żal
Ten twój ciężki krzyż
Musisz ponieść sama
W wątek życia często
Wplątany jest dramat
Tylko nieme anioły
Słuchają twych skarg
I w milczeniu zaniosą do Boga
Modlitwę z twych warg
Z tomiku „W ciszy własnych myśli”, Oficyna
Wydawnicza „Ston 2” Kielce 2015 r.

rzekł nowemu liderowi PSL, że uczyni wszystko, aby działać wspólnie na rzecz rozwoju Stronnictwa. Życzył mu sukcesów w tej trudnej pracy.
W imieniu władz naczelnych Stronnictwa Jarosław
Kalinowski, Janusz Piechociński i Władysław Kosiniak
– Kamysz złożyli wspólnie wieniec w kaplicy Wincentego Witosa i Stanisława Mierzwy. Był to bardzo wymowny
moment, że w trudnej sytuacji dla Stronnictwa jego byli i
obecni liderzy działają razem. Jest sztuką w kulturalny sposób dokonywać zmiany w partii politycznej, czy organizacji
społecznej.
Dokończenie na s. 13
Ludowiec Świętokrzyski LTNK
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W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej
nie tylko przełamano się opłatkiem i złożono
sobie życzenia świąteczno-noworoczne
Tradycyjnie, pod koniec każdego roku, członkowie Ludowego Towarzystwa Naukowo – Kulturalnego spotykają
się, aby podsumować roczną działalność, połamać się opłatkiem oraz poznać kolejną pozycją książkową wydaną
przez kielecki oddział Towarzystwa. Tak też było i 7 grudnia 2015 roku. Tym razem spotkanie odbyło się w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej, która w 2015 roku obchodziła 70. lecie swojej działalności.
Wcześniej jednak uczestnicy spotkania zwiedzili Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego. Wielu z członków Towarzystwa z Kielc a także z Buska, Staszowa czy Sandomierza było w tym muzeum po raz pierwszy. Nic dziwnego, że wyrazili duże zadowolenie z możliwości poznania
tych wspaniałych pamiątek po największym pisarzu Kielecczyzny. Zebrani wykonali sobie pamiątkowe zdjęcie.
Członków Towarzystwa w Pedagogicznej Bibliotece
Wojewódzkiej powitała dyrektor placówki Urszula Salwa.
Następnie Małgorzata Laliczyńska, kierownik czytelni, zapoznała ze zbiorami tej biblioteki. Nie wszyscy wiedzą, że biblioteka ta posiada tak dużo wspaniałych zbiorów, niektóre
książki pochodzą z XVIII wieku.
Z dużym zainteresowaniem wysłuchano prezentacji
Ireny Wawrzczak, na temat tomiku poetyckiego Czesławy
Mareckiej-Pytel pt. „Kolej rzeczy”. Autorka odczytała kilka
swoich wierszy. Skrócony tekst tej prezentacji zamieszczamy oddzielnie.
W drugiej części spotkania nastąpiło wręczenie legitymacji dla członków, którzy w ostatnim czasie wstąpili do
Towarzystwa. Legitymacje te wręczono pięciu osobom, a
wśród nich Urszuli Salwie, dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej oraz Sylwii Sobieraj, absolwentce UJK
w Kielcach.

Stanisław Durlej – prezes ZO LTNK, wygłosił informacje o działalności Towarzystwa w 2015 roku. Stwierdził on
między innymi, że Towarzystwo wydało w 2015 roku kolejne trzy pozycje książkowe. Członkowie brali aktywny udział
w różnych uroczystościach organizowanych przez Zarząd
Główny Towarzystwa w Warszawie, Zarząd Wojewódzki
PSL, Urząd Marszałkowski. ZMW, BCh, TUL, Towarzystwa
Przyjaciół Sztuk Pięknych, Wojewódzką Bibliotekę Publiczną, Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, Muzeum
Wsi Kieleckiej. Brali czynny udział w kampanii wyborczej do
parlamentu.
W 2015 roku odbyło się 6 posiedzeń Prezydium Zarządu Oddziału.
Na zakończenie spotkania, w którym wzięło udział blisko 50 członków, podzielono się opłatkiem i złożono sobie
życzenia świąteczno – noworoczne. Nie zabrakło śpiewu
kolęd i pastorałek. W śpiewie prym wiedli: Janina Łucak,
Marianna Piotrowska, Wanda Śliwińska, Dorota Putowska, Stanisław Chałupczak, Stanisław Dobek i Jerzy
Cieślicki. Wzmacniał występ grą na akordeonie dr Adam
Stoksik, dyrektor Biura posła do PE dr Czesława Siekierskiego.
st.d.
fot. Stanisław Chałupczak

Legitymację LTN-K odbiera Urszula Salwa,
dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej

Legitymację wręczono m.in. Sylwii Sobieraj,
absolwentce UJK w Kielcach

Uczestnicy spotkania w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej

Opłatkowe spotkanie członków Towarzystwa
Uniwersytetów Ludowych
Tradycyjnie już od wielu lat na początku każdego roku spotykają się na opłatkowym spotkaniu członkowie TUL. W tym roku odbyło się ono 13 stycznia w siedzibie
Zarządu Wojewódzkiego PSL.
W spotkaniu uczestniczyła Zofia Kaczor-Jędrzycka, honorowy prezes Zarządu Głównego TUL. W swoim obszernym wystąpieniu mówiła o reaktywowaniu w wielu miejscowościach kraju placówek TUL. Wskazywała na potrze-
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bę upowszechnienia roli kobiet wiejskich w ruchu oporu chłopskiego w okresie
okupacji hitlerowskiej.
Podczas spotkania wiele uwagi poświęcono współpracy TUL z LTNK, BCh i
ZMW a także OSP.
Miłym akcentem był podzielenie się opłatkiem i składanie sobie życzeń. W
spotkaniu, które prowadził prezes Regionalnego Oddziału TUL, Jerzy Brzeski
uczestniczyli także: Mieczysław Kasiński, wiceprezes ZO. OZŻBCh, Stanisław
Durlej, prezes ZO LTNK i Karol Kliś, prezes ZW ZMW.

W Wierzchosławicach złożyliśmy
hołd Wincentemu Witosowi
i Stanisławowi Mierzwie

„Kolej rzeczy”
Czesławy Mareckiej-Pytel

Dokończenie ze s. 11
Podsumowaniem tej zespołowej działalności było
uroczyste spotkanie ludowców w Gminnym Centrum
Kultury im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach. Tu
były także przemówienia Janusza Piechocińskiego i Władysława Kosiniaka – Kamysza, serdeczne uściski. Obydwaj otrzymali kwiaty i gorące oklaski zebranych ludowców.
W Zaduszkach Witosowych, jak w każdym roku, wzięli udział ludowcy z województwa świętokrzyskiego. Wśród
obecnych był nowy poseł Krystian Jarubas oraz przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego PSL, Urzędu Marszałkowskiego, Zarządu Okręgu BCh i Zarządu Oddziału LTNK.
Przybyli ludowcy ze sztandarami z powiatów: kazimierskiego, na czele z prezesem Zarządu Powiatowego Janem Nowakiem, jędrzejowskiego ze starostą Edmundem
Kaczmarkiem, kieleckiego z Józefem Szczepańczykiem
członkiem Zarządu Powiatu oraz buskiego, sandomierskiego i skarżyskiego.
Grupa kieleckich działaczy PSL, BCh Związku Kombatantów i LTNK zwiedziła Muzeum Wincentego Witosa.

Zwiedzanie zagrody Wincentego Witosa

Tu niezawodny Karol Fijałkowski zabawił się w fotografa
i wykonał kilka pamiątkowych zdjęć.
Szkoda, że nie wszystkie organizacje powiatowe PSL
zorganizowały zbiorowe wyjazdy do rodzinnej wsi przywódcy ruchu ludowego i trzykrotnego premiera.
Stanisław Durlej
fot. Karol Fijałkowski

W Zaduszkach Witosowych jak w każdym roku wzięli udział
ludowcy z województwa świętokrzyskiego

Stanisław Kaleta ukończył 90 lat
Stanisław Kaleta nie przybył 13 styczna br. do siedziby Zarządu Wojewódzkiego PSL na uroczystość którą postanowił zorganizować w tym dniu z okazji Jego 90-lecia urodzin ZW PSL, Świętokrzyski Odział TUL i Oddział LTNK
.Nie mógł przybyć, ponieważ od dłuższego czasu jest chory. Dlatego też 13 stycznia w przeddzień Jego urodzin
przedstawiciele Zarządu Grodzkiego PSL oraz obydwu stowarzyszeń odwiedzili Go w mieszkaniu.
Wręczyli mu list gratulacyjny podpisany przez
członków PSL, TUL i
LTNK, który zredagowała
pięknie Zofia Kaczor – Jędrzycka, honorowy prezes ZG TUL. Jubilat otrzymał także książkę Barbary
Olak „Testament Wincentego Witosa” i drobne upominki. Jubilat był tą wizytą
bardzo wzruszony.

Stanisław Kaleta jest absolwentem Uniwersytetu Ludowego w Rożnicy i jednym z założycieli odrodzonego TUL. Przez wiele lat był wiceprezesem Zarządu Regionalnego TUL i wiceprezesem koła miejskiego BCh w Kielcach. Jest nadal członkiem LTNK.
W latach 1962-1982 pracował jako instruktor w Wojewódzkim Komitecie ZSL, a następnie jako sekretarz
Powiatowego Komitetu ZSL w Kielcach.
Z okazji pięknego Jubileuszu życzymy mu dobrego zdrowia i serdeczności w życiu rodzinnym.

Czesława Marecka-Pytel, jest nie tylko uznaną poetką w środowisku Ludowego Towarzystwa Naukowo
– Kulturalnego w Kielcach, które wiernie jej towarzyszyło od pierwszego debiutu poetyckiego, w społeczności nauczycieli i pedagogów z której się wywodzi.
Autorka należy do cenionych uczestników kieleckich
organizacji i stowarzyszeń twórczych, ale przede
wszystkim cieszy się estymą organizacji wspierających ludzi chorych.
Jak podkreśla w posłowiu do tomiku „Kolej rzeczy” poeta i literaturoznawca Stanisław Rogala z
UJK, u zarania pędu twórczego Sławy najprawdopodobniej były silne emocje, które powstałe na skutek wstrząsu spowodowanego nawrotem choroby.
Traumatyczne przeżycia wyzwoliły jednocześnie
„zapładniającą moc twórczą”. A że akt tworzenia,
to nie tylko uzyskanie poczucia wolności i spełnienia, ale jest to także pewien rodzaj „pokarmu”, który
gdy się kończy powoduje u artysty niedosyt, stąd w
krótkim czasie bibliografia wydawnictw Sławy Mareckiej – Pytel liczy już cztery pozycje.
Cechą charakterystyczną poezji autorki jest wyraźne dawanie świadectwa obecności w jej akcie
twórczym istot duchowych, aniołów, które są nieuchwytne dla ludzkich zmysłów, ale można odczuć
ich bliskość „oczami wiary”. Autorka stara się poznać ich zbawczą misję w stosunku do własnej osoby, otaczającej natury, całego wszechświata. Zna ich
imiona i funkcje niemalże jak adept angelologii.
W omawianym tomiku „Kolej rzeczy”, który jako
jedyny nie otrzymał w swoim tytule pojęcia „Anioł”,
to jednak Anioł Rodziny przewodzi wyruszającemu
do ciepłych krajów kluczowi bocianów, Anioł Światła powoduje przyjazd oczekiwanej osoby w ciężkich
chwilach autorki, Anioł Konieczności asystuje przy
operacji, a Aniołowi Snu nie zawsze udaje się wyznaczona misja. Jednakowoż niezawodny Anioł Stróż
na pewno ustrzeże dziecko, małego wnuka.
Autorka ma także swoją Arkadię, azyl, gdzie
odnajduje klucz do nieznanych przestrzeni świadomości i podświadomości, które umożliwiają jej podróżowanie po nich i odkrywanie czegoś dotychczas
nieznanego na zewnątrz, ale i w sobie. To zakątek
w Bułgarii nad Morzem Czarnym, Primorsko, gdzie
natura – dynamiczne, bezkresne morze, okoliczne wzniesienia, piaszczysta plaża i dal nieba leczy
jej chore ciało i duszę. Tam znalezione na plaży talizmany – kamyki i muszle – pozwalają zapanować
nad paniką i zwątpieniem, a krople morskie stają się
ekwiwalentem łez szpitalnego cierpienia.
Irena Wawrzczak
Ludowiec Świętokrzyski LTNK
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„Ponad Czasem” – nowy Uniwersytet
Trzeciego Wieku w Kielcach
174 seniorów rozpoczęło naukę na Kieleckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku „Ponad Czasem”. W wydarzeniu uczestniczyli: marszałek Adam, Jarubas, Jerzy Pyrek, doradca marszałka ds. seniorów oraz Stanisław
Durlej, prezes Zarządu Okręgu Ludowego Towarzystwa
Naukowo-Kulturalnego.
W środę, 20 stycznia w auli Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach odbyła się uroczysta inauguracja
roku akademickiego.
Powołano 14 sekcji zainteresowań, w tym taneczną, gimnastyczną, ćwiczenia na basenie, obsługi komputera, historii i zabytków Kielc, fotograficzną, promocji zdrowia, języków obcych i wiele innych. Wykłady na bardzo ciekawe tematy będą odbywać się raz w
tygodniu, w środy, w auli Wszechnicy Świętokrzyskiej.
Organizatorzy proponują także cykl zajęć bezpłatnych: rękodzieło, fotografia, malarstwo, literatura, turystyka, które odbywać się będą w różnych częściach
miasta, tak by seniorzy mogli sobie wybrać zajęcia w
najbliżej ich miejsca zamieszkania.
Adam Jarubas pogratulował założycielkom wspaniałego pomysłu na aktywizację środowiska seniorów,
a studentom życzył rozwijania swoich pasji, kreatywności i nowych pomysłów. – Cieszę się, że nasi kieleccy
seniorzy mają potrzebę bycia razem, tworzenia senioralnej wspólnoty, podtrzymywania sprawności intelektualnej. Są ciekawi, chcą poznawać nowe rzeczy,
zdobywać nowe doświadczenia. Życzę żebyście czuli
satysfakcję z nauki i chcieli się dzielić swoimi doświadczeniami. Ze strony Urzędu Marszałkowskiego deklaruję otwartość na potrzeby Uniwersytetu, jesteśmy
chętni do współpracy – mówił Adam Jarubas.
To druga w stolicy regionu świętokrzyskiego
uczelnia, w której seniorzy mogą rozwijać swoje pasje
i zainteresowania oraz nawiązywać nowe znajomości.
A.N.
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Adam Jarubas pogratulował założycielkom
pomysłu uczelni dla seniorów

Stanisław Durlej na inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kielcach

Spotkania wigilijno-noworoczne w obiektywie
Przełom roku jest czasem podsumowań i snucia nowych planów. Świętokrzyscy ludowcy na wigiliach oraz noworocznych spotkaniach w regionie zamknęli 2015 rok i wyznaczyli cele na rok 2016.

Opłatek ze świetokrzyskimi kombatantami. Na zdjęciu
Arkadiusz Bąk, Piotr Żołądek, Agata Binkowska

Ludowe Spotkanie Noworoczne sympatyków
ludowców w powiecie kieleckim

Adam Jarubas, wiceprezes PSL
na wigilii członków PSL
w województwie świętokrzyskim

Piotr Żołądek, prezes Zarządu Powiatowego PSL
w Kielcach na wigili w Niwach, gmina Daleszyce

Gościem wigili świętokrzyskich ludowców
był prezes partii Włdysław Kosiniak-Kamysz

Poseł Kazimierz Kotowski na spotkaniu
noworocznym w Ożarowie

Poseł Kazimierz Kotowski na spotkaniu noworocznym
organizacji miejski-gminnej PSL w Zawichoście

Poseł Krystian Jarubas na wigili
świętokrzyskich ludowców

Wójt Nowego Korczyna Paweł Zagaja składa życzenia
biskupowi Diecezji Kieleckiej Janowi Piotrowskiemu

Ludowiec Świętokrzyski
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Służebność
drogi koniecznej

Dariusz Detka

Myśli przebrane

W niniejszym wydaniu naszego czasopisma prawnik Maciej Jęczmiński wyjaśnia kwestie związane ze służebnością drogi koniecznej. W jaki sposób można ją ustanowić? Jakie
koszty niesie to ze sobą? Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo poniżej.

Przykre, iż niektórzy oszczędzają rozum
zostawiając go w domu

Upływające dni uczą szacunku do czasu.

Maciej Jęczmiński: Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub należących do
tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia
za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna) (art. 145 § 1 kodeksu cywilnego).
Mieszkanka powiatu starachowickiego: – Pewien czas temu kupiłam działkę z domem. Jej cena była bardzo
atrakcyjna, więc postanowiłam skorzystać z okazji. Jedyny problem stanowił brak dojazdu do drogi gminnej. Sprzedawca mówił, że nie starał się o dostęp, ponieważ przejeżdżał przez działkę sąsiada. Ten mu pozwalał na to, ponieważ zawsze
żyli w zgodzie. Przekonał mnie, że ten sąsiad i mnie na to pozwoli. Tak też się stało. Jednakże nasze dobre stosunki trwały
dość krótko, a od blisko miesiąca sąsiad nie zgadza się, żebym korzystała z jego posesji, chcąc dotrzeć do swojej. Czy istnieje jakiś sposób, żebym mogła uzyskać dostęp do swojej działki?
Maciej Jęczmiński: Chcąc uzyskać dostęp do swojej działki może Pani żądać od sąsiada ustanowienia służebności drogi koniecznej, ponieważ Pani nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej. Tego rodzaju służebność ustanawia sąd. Powinna Pani złożyć wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej do sądu
rejonowego, który jest właściwy ze względu na położenie nieruchomości obciążonej, czyli działki sąsiada. Opłata za
złożenie tego wniosku wynosi 200 zł. Do tego dochodzą koszty opinii biegłego geodety. W tym wniosku musi Pani
wskazać właściciela działki, przez którą droga będzie prowadzić. Zanim sąd wyda postanowienie o ustanowieniu służebności drogi koniecznej, powinien przeprowadzić dowód z oględzin nieruchomości, chyba że okoliczności istotne
dla wytyczenia drogi koniecznej są niesporne i niewątpliwe albo że przeprowadzenie dowodu z innych przyczyn nie
jest potrzebne. W postanowieniu sąd oznaczy wynagrodzenie, jakie będzie Pani płacić za ustanowienie służebności.
Może być płatne jednorazowo, okresowo, a także może być ono bezpłatne, jeśli sąsiad zgodzi się na to.
Maciej Jęczmiński

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


Słotne dni nie muszą psuć pogody ducha.

W nic nie robieniu
leżą ogromne pokłady energii.

Z utęsknieniem oczekuję urlopu.
Urlopu męża mojej przyjaciółki.

Najlepiej zaufać cieniowi.
Nie porzuci cię.

Sen jest dobrodziejstwem.
O ile przychodzi w odpowiednim momencie.

Krzyżówka
1.

2.

3

4.

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.

5.
6.

7.

Biura poselskie PSL

8.

Kazimierz Kotowski
Poseł na Sejm RP
ul. Wesoła 47/49
25-363 Kielce

9.

Krystian Jarubas
Poseł na Sejm RP
ul. Bohaterów Warszawy 47/2
28-100 Busko-Zdrój

Poziomo: 1. elektroluks. 5. model forda. 6. Chryzantema. 7. przyprawa korzenna. 8. bal,
kłoda. 9. narząd.
Pionowo: 1.znajdowanie się gdzieś. 2. brzydkie w baśni Andersena. 3. płynie w nim
ropa naftowa. 4. sklep ze sztuką ludową.
Wśród czytelników, którzy prawidłowo rozwiążą krzyżówkę, rozlosujemy upominki
książkowe. Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego wydania „Ludowca
Świętokrzyskiego” otrzymuje pan Jarosław Zakroński z Ostrowca Świętokrzyskiego.
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