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Rzeczpospolita Samorządowa
Program wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego na wybory samorządowe 2018:
1. Przywrócenie prawdziwej samorządności – odejście od państwa
scentralizowanego i restytucja samorządności terytorialnej jest najlepszą z reform podjętych po roku 1989. Czas na kolejny krok! Zwiększymy wpływ wspólnot regionalnych i lokalnych na rozwój naszych
małych ojczyzn: jeden gospodarz w regionie; Senat Izbą Samorządową, wzmocnimy rolę sołtysów, rad sołeckich i osiedlowych, dekoncentracja administracji publicznej, wpisanie powiatów do Konstytucji
2. Samorządy przyjazne rodzinom – samorządy mają tworzyć najlepsze warunki do życia dla polskich rodzin. Dawać im poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, wspierać w trudnych momentach, zachęcać
do aktywności. Rozwiązywać realne problemy. Tak to zrobimy: darmowa komunikacja dla dzieci, bezpłatne żłobki i kluby malucha, godzina dla Rodziny, Mama & Tata, zwolnienie rodziców z opłat parkingowych
3. Samorządy przyjazne młodym – młodzi Polacy muszą mieć nie tylko poczucie, że w lokalnych wspólnotach decyzje nie zapadają ponad
ich głowami, ale przede wszystkim, że władze samorządowe dokładają starań, by polityka najlepiej odpowiadała na oczekiwania młodzieży: praca dla młodych, ziemia za złotówkę dla młodych rodzin,
tanie mieszkania na wynajem, zatrudnienie na umowie o pracę w zamówieniach samorządowych, Rady Młodych w gminach, powiatach
i województwach
4. Samorządy przyjazne seniorom – szybkie starzenie się polskiego
społeczeństwa staje się jednym z kluczowych wyzwań, przed którym
staną w następnej kadencji samorządy. Wymaga to od samorządowców znacznie większej wrażliwości na postulaty środowiska osób
starszych: emerytura bez podatku, Samorządowa Karta Seniora,
dom seniora w każdej gminie, system teleopieki geriatrycznej, Rady
Seniorów w gminach, powiatach i województwach
5. Polska wieś ostoją samorządności – Polska wieś zmieniła się w ciągu ostatnich lat nie do poznania, głównie dzięki staraniom samorządów. Wieś to nie tylko rolnictwo, ale także nasza kultura i tradycja.
Sprawimy, że stanie się ona jeszcze lepszym miejscem do życia: ziemia dla młodych rolników, Zielony Targ w każdym mieście powiatowym, UE: Regionalne Programy Rolne, Drony w służbie rolnictwu,
podwyżka dopłat do paliwa rolniczego
6. Samorządy przyjazne przedsiębiorcom – Polscy przedsiębiorcy już
raz dokonali niemożliwego pokonując największy kryzys gospodarczy w historii. Dzisiaj przychodzi czas na kolejny krok! Naszym celem
jest stworzenie w samorządach najlepszego miejsca do prowadzenia
biznesu w Europie: Samorządowe Huby Technologiczne, start bez
ZUS, 50 000 zł dotacji na start, chorobowe opłacane przez ZUS, 0%
CIT dla małych i średnich firm.
7. Samorządy przyjazne środowisku – środowisko naturalne jest naszym wielkim dziedzictwem narodowym. Dlatego ekologia i rozwój
zielonej energii stanowi jeden z najważniejszych priorytetów samorządowców PSL: – rozwój odnawialnych źródeł energii, rozwój elektrociepłowni, elektryczny transport publiczny, rozbudowa sieci tras
rowerowych, panele fotowoltaiczne na budynkach publicznych
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18. Samorządy wolne od smogu – każdego roku smog zabija 48 tys.
Polaków. Przez zanieczyszczone powietrze Polska traci 102 mld
dolarów rocznie. Nie możemy sobie na to pozwolić. Przy bierności
władz centralnych, odpowiedzialność za wygranie ze smogiem muszą wziąć samorządowcy: – wymiana starych pieców, dofinansowanie do ogrzewania, wprowadzenie norm dla pieców, budowa wież
antysmogowych, darmowe maski antysmogowe, rozbudowa stacji
pomiarowych czystości powietrza
19. Szkoła równych szans – oświata nie potrzebuje rewolucji. Sama likwidacja gimnazjów nie podniesie poziomu nauczania w polskich
szkołach. Jedynie prawdziwy skok jakościowy pozwoli naszym
dzieciom stawić czoła wyzwaniom współczesnego świata. Oto, jak
chcemy to zrobić: ograniczenie liczebności klas, ciepły posiłek dla
każdego ucznia, angielski od pierwszej klasy, dualny system szkół
zawodowych.
10. Zdrowie pod ochroną samorządów – zdrowie i ludzkie życie jest
najwyższą wartością. Obowiązkiem państwa jest dbanie o nie. Każdy obywatel powinien mieć dostęp do bezpłatnej opieki lekarskiej,
w tym stomatologicznej, na jak najwyższym poziomie: darmowa
opieka stomatologiczna dla dzieci, szpitale wojewódzkie w jednym
ręku, opieka farmaceutyczna, turystyka zdrowotna.
11. Samorządy przyjazne kulturze – samorządy to nie tylko prężnie
rozwijająca się infrastruktura, nowe miejsca pracy i inwestycje. To
przede wszystkim przestrzeń do życia, która wypełnia nasz wolny
czas. Dlatego stawiamy także na rozwój kultury i dbanie o infrastrukturę sportową: Reymontówki – wiejskie świetlice, granty dla
Kół Gospodyń Wiejskich i Ludowych Zespołów Sportowych, wsparcie orkiestr i zespołów ludowych, kino za rogiem, orły obok Orlików.
12. Wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych – każdego dnia 700 tys.
strażaków ochotników nieustannie dba o bezpieczeństwo Polek i
Polaków oraz animuje działania sportowo-oświatowo-kulturalne w
naszych małych ojczyznach. Wesprzyjmy ich w tej służbie: – obniżka
VAT na sprzęt pożarniczy, finansowanie sprzętu i umundurowania,
remizy – budowa i remont, zwolnienie z podatku zbiórek na OSP,
badania lekarskie OSP opłacane z NFZ.
13. Zrównoważony rozwój infrastruktury – nowoczesna infrastruktura to podstawa dobrze funkcjonującego samorządu. Jej rozwoju nie
pozwolimy ograniczyć do największych aglomeracji. To mniejsze
miejscowości najbardziej potrzebują dziś inwestycji infrastrukturalnych: budowa i remont dróg lokalnych, bilet samorządowy, przywrócenie połączeń autobusowych, metro w największych miastach
i aglomeracjach, sekundniki.
14. Mocne finanse samorządowe – chcemy Polski zdecentralizowanej,
gdzie decyzje podejmuje się najbliżej mieszkańców. Za zwiększaniem kompetencji, musi iść również gwarancja finansowania lokalnych wspólnot. Stabilność finansowa samorządów jest gwarantem
zrównoważonego rozwoju: wpływy z VAT także dla samorządów,
subwencja ekologiczna, standaryzacja usług samorządowych, centralne finansowanie płac nauczycieli, ocena wpływu regulacji na samorządy

Konferencja prasowa świętokrzyskich ludowców

Samorząd to ludzie, to wspólnota

– Samorząd to wspólnota, tworzona od najniższych szczebli. Dziś prezentujemy program PSL-u „Rzeczpospolita Samorządowa”. Chcemy żeby do wszystkich mieszkańców województwa świętokrzyskiego dotarła ta dobra
propozycja – mówił Karol Kliś, rzecznik prasowy ZW PSL w Kielcach 22 stycznia na konferencji prasowej, na której ludowcy, samorządowcy: sołtys Drugni w gminie Pierzchnica Jolanta Bracichowicz, wójt Rakowa Alina Siwonia, burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek oraz starosta kielecki Michał Godowski zaprezentowali propozycje
dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego. – Jeżeli uwierzymy w „Rzeczpospolitą Samorządową” i ludowców, którzy pracują, znają potrzeby mieszkańców i skutecznie je realizują to unikniemy problemów i na wiele
pytań otrzymamy odpowiedzi i gotowe rozwiązania – mówił Michał Godowski.
– Jako gospodarz wsi znam problemy i potrzeby
mieszkańców. Dużą rolę odgrywa fundusz sołecki.
To mieszkańcy decydują na jakie cele zostanie przeznaczony. W Drugni ostatnio wybudowaliśmy chodnik, co przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa
mieszkańców – mówiła Jolanta Bracichowicz, sołtys
Drugni w gminie Pierzchnica.
Alina Siwonia, wójt Rakowa podkreśliła problem, z którym borykają się samorządy, a rządzący
odwracają głowę: – Z każdym rokiem zadań nam
przybywa, a środki na nie są coraz mniejsze. 10 proce
budżetu mamy do wyłącznej dyspozycji przy całym
szeregu zadań do realizacji – mówiła Alina Siwonia,
która dodała, że samorządy powinny otrzymywać
100 procent tego co wydają na pensje nauczycieli.
Dużo miejsca w programie poświęcono Ochotniczym Strażom Pożarnym. – Zasługują na szacunek,
dbają o bezpieczeństwo, wymaga się od nich bardzo
wiele. Stąd strażacy ochotnicy powinni otrzymać do-

datek do emerytury, kiedy skończą pracę zawodową
– dodała Alina Siwonia.
Grzegorz Dziubek, burmistrz Włoszczowy
oznajmił, że „samorząd to ludzie”:
– Dlatego w programie nie zapomnieliśmy o
rodzinie. Chcemy, żeby młode małżeństwa osiedlały się w naszym regionie, mogły się rozwijać i spokojnie żyć. Proponujemy bezpłatną komunikację
dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, bezpłatną dostępność do żłobków, godzinę dla rodziny, czyli skrócenie o godzinę czas pracy
rodzicom dzieci do 10. roku życia – mówił Grzegorz
Dziubek, burmistrz Włoszczowy. Poruszył temat
stowarzyszeń: – W małych ojczyznach budujemy
społeczeństwa obywatelskie i tu dużą rolę odgrywają Ochotnicze Straże Pożarne. A w strażackich świetlicach spotykają się ludzie, spędzają wspólnie czas,
rozmawiają. Dlatego w programie mówimy o budowie i rozbudowie strażnic, jako centr do spotkań,

Świętokrzyscy ludowcy prezentują program PSL na wybory samorządowe

przebywania z ludźmi. Wtedy rodzi się wspólnota, bo
od sołectw, gmin, powiatów, miast, województwa
rozpoczyna się budowa tej wspólnoty narodowej –
mówił Grzegorz Dziubek.
Starosta kielecki Michał Godowski zauważył, że
samorząd w swojej roli i kompetencjach jest niedoceniany. – My samorządowcy szukamy takich rozwiązań, aby zaspokajać potrzeby mieszkańców. Ideą
samorządów jest przybliżanie urzędu mieszkańcom,
a nie odwrotnie – mówił Michał Godowski i jako przykład takiego oddalania podał system CEPIK – Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców. – Nowy system wprowadzony 13 listopada to system awaryjny,
nie rejestruje pojazdów, ciągników, przyczep. Jest
nieporozumieniem. Nikt nie chce uwierzyć, że Ministerstwo Cyfryzacji za to odpowiada. Tam nie przejmują się losem Kowalskiego. W naszym programie
są wskazane konkretne instrumenty jak można samorządom ulżyć.
Podkreślił także, że powiaty powinny być wpisane do Konstytucji. Rozdział VII obowiązującej
konstytucji reguluje ogólne zasady funkcjonowania
samorządu terytorialnego w Polsce. Podstawową
jednostką – jak głosi ustawa zasadnicza – jest gmina. Dopuszcza jednak istnienie innych szczebli władz
regionalnych. Taką instytucją są powiaty. Od reformy
administracji publicznej w 1998 r. stały się one jedną z najważniejszych jednostek władz lokalnych. W
obecnych czasach coraz ważniejsza stała się ochrona działalności i istnienia samorządów. Dlatego ludowcy proponują wpisanie powiatów do konstytucji.
Kolejnym punktem, który poruszył starosta jest
wsparcie organizacji pozarządowych. Wyzwaniem
stojącym przed organami państwa jest usuwanie
barier blokujących rozwój tego sektora aktywności obywatelskiej, w tym bariery finansowej. W tym
celu ludowcy chcą zwiększyć z 1 do 2 procent kwotę
podatku dochodowego, którą będzie można przekazać na wskazaną organizację pożytku publicznego,
a także wprowadzić dofinansowanie z budżetu państwa na działalność statutową w kwocie odpowiadającej 50% zebranych wpłat z podatku dochodowego.
– Chcemy żeby do wszystkich mieszkańców województwa świętokrzyskiego dotarła ta dobra propozycja Polskiego Stronnictwa Ludowego – mówił Karol Kliś, rzecznik prasowy ZW PSL w Kielcach. /rk/
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KALENDARIUM
Dwie obwodnice
i nowa 22-kilometrowa droga

Wielka inwestycja
powstanie w Daleszycach
22-kilometrowy odcinek nowej, dwupasmowej drogi
od granic Kielc do granic gminy Daleszyce z gminą Raków
o wartości prawie 115 milionów złotych – 19 stycznia na
Rynku w Daleszycach podpisano umowę z wykonawcami
zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce –
Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków ,
Daleszyce”. – To jedna z największych inwestycji drogowych w historii naszego regionu – mówił marszałek Adam
Jarubas, który razem z mieszkańcami Daleszyc, Piotrem
Żołądkiem, Michałem Godowskim uczestniczyli w tym wydarzeniu.
W ramach pierwszego etapu, który obejmuje odcinek od
granic miasta Kielce do miejscowości Kranów zostaną wybudowane: trójwlotowe rondo na początku obwodnicy Sukowa, dwa
trzyprzęsłowe mosty na rzece Lubrzance oraz Warkocz, chodnik
na odcinku Kranów – Daleszyce. Wartość prac wynosi 38 894
831,12 zł. Odcinek od miejscowości Kranów aż do granicy gminy
Daleszyce z gminą Raków – drugi etap zakłada budowę dwóch
małych rond na początku i końcu obwodnicy Daleszyc. Wartość
prac wynosi 75 816 366,92 zł. (brutto).
Na realizację zadania Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich otrzymał ponad 137 mln zł dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Inwestycja ma
być zrealizowana w do końca lipca 2019 roku, a jej koszt wyniesie prawie 115 milionów złotych.

Wybudują zbiornik wodny

Wbicie łopaty pod budowę
zbiornika w Radoszycach
– To bardzo ważna inwestycja zarówno dla mieszkańców jak i dla środowiska naturalnego. Zbiornik retencyjny
oczekiwany był od 30 lat. Te dwie rzeki Kozłówka i Plebanka,
które przepływają przez gminę mają charakter rzek górskich.
Przy wielkich opadach wzbierają na tyle, że zalewają okoliczne miejscowości. Niejednokrotnie tak się stało. Ostatnia taka
sytuacja miała miejsce w 1989 roku, kiedy Grodzisko, Wisy i
Zychy zostały zalane. Dlatego inwestycja ta jest bardzo potrzebna nie tylko do celów turystyczno-rekreacyjnych, ale
przede wszystkim do celów środowiskowych – mówiła Agata
Binkowska podczas „wbicia łopaty” pod nową inwestycję pt.
„Zapobieganie skutkom klęsk żywiołowych poprzez budowę
wielofunkcyjnego zbiornika wodnego małej retencji w Radoszycach”.
Zbiornik powstanie na rzece Plebance, pomiędzy drogami powiatowymi Radoszyce – Grodzisko i Radoszyce – Momocicha. Jego celem jest zapobieganie skutkom klęsk żywiołowych,
w tym zapobieganie zjawiskom powodzi, podtopień, pożarów
czy suszy.
Projekt otrzymał dofinansowanie z działania 4.1 „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Koszt całkowity
zadania to 15 756 172, 37 zł, dofinansowanie unijne stanowi 85
% – 13 392 746,51 zł.

Droga powiatowa gotowa

Oddanie do użytku drogi w Górnie
Remont drogi powiatowej na odcinku Wola Jachowa-Górno-Niestachów wraz z budową chodnika o długości blisko 1200 mb w miejscowości Górno – oddano do użytku inwestycję współfinansowaną przez Starostwo Powiatowe
w Kielcach oraz gminę Górno. Wartość zadania wyniosła
486.499 zł.
Uroczystego obioru drogi dokonali: Michał Godowski, Józef Szczepańczyk, Paweł Gratka, Piotr Żołądek, Przemysław
Łysak.
– Taka kreatywna i dobra współpraca przynosi same korzyści, szczególnie dla mieszkańców, którzy mogą korzystać z odnowionej drogi i chodnika – powiedział Michał Godowski.
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Krajowa Konwencja Samorządowa PSL

Idziemy po zwycięstwo
– Na naszej konwencji na pierwszym planie nie są politycy, liderzy, czy parlamentarzyści, ale bohaterowie dnia
codziennego, nasi sąsiedzi, samorządowcy, zwykli obywatele, którzy swoją ciężką pracą udowadniają w małych
miejscowościach, wioskach jak potrafią służyć ludziom. A robią to doskonale jako nauczyciele, pielęgniarki, sportowcy, rzemieślnicy, przedsiębiorcy i samorządowcy. To bohaterowie prawdziwej Polski, nie tej dalekiej w Warszawie. Tu w Kraśniku oraz w innych miastach, miasteczkach i wioskach wszędzie są ludowcy, nasi gospodarze.
To bohaterowie Polski wolnej, niepodległej i naszej przyszłości – mówił lider Polskiego Stronnictwa Ludowego
Władysław Kosiniak – Kamysz na Krajowej Konwencji Samorządowej PSL 20 stycznia 2018 roku w Kraśniku, na
którą przybyła silna reprezentacja ludowców z województwa świętokrzyskiego na czele z wiceprezesem organizacji Adamem Jarubasem.
Władysław Kosiniak-Kamysz w swoim przemówieniu zaznaczył siłę, jedność, które są podstawowym filarem działania zjednoczonych ludowców.
– Do politycznych kłusowników mówię, że nie udało się Wam rozbić klubu PSL. Przegraliście. Kłusownicy
polityczni przegrali – krzyknął prezes organizacji. – Nie damy rozbić PSL-u, nie damy się wykarczować z parlamentu. Nie poddamy się – mówił.
Podziękował wszystkim, którzy ich popierają, dzielą te same idee oraz chcą iść razem z ludowcami. Podkreślił, że partii rządzącej zależy na uciszeniu ludowych wartości oraz wynikających z nich rozwiązań dla Polaków.
– Im chodzi o to, żeby głos ludowy nie był słyszany w parlamencie, żebyśmy nie mogli składać ustaw. Dlaczego? Bo się nas boją. Boją się: emerytury bez podatku, dodatku dla strażaków, podmiotowości sołectw i
sołtysów, boją się naszych propozycji. I tego co dziś jest największą siłą Polskiego Stronnictwa Ludowego: samorządnej, niezależnej Polski, której fundamentem jest PSL – dodał Kosiniak-Kamysz, przedstawiając główne
założenia programowe.
– Idziemy do tych wyborów mocno przygotowani, z poważnym programem dla Polaków. Idziemy pod
szyldem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dumni ze swojej tradycji i wielką wiarą, że potrafimy budować
przyszłość. Zapraszamy także na te listy wszystkie organizacje społeczne, pozarządowe, stowarzyszenia, ruchy miejskie i wiejskie, ludzi dobrej woli, którzy powielają nasze wartości. Będziemy budować te listy pomimo
tego, że niecnymi sposobami zmieniając ordynację wyborczą chciano nam to uniemożliwić. Zablokowaliśmy
to i wygramy kolejne wybory samorządowe – dodał prezes PSL.
/kz/

Cytujemy

Wypowiedzi posłów
na mównicy Sejmowej
O zmianie ustawy
Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy
o kierujących pojazdami

Poseł Kazimierz Kotowski

O rządowym projekcie ustawy budżetowej
na rok 2018
Jako klub Polskiego Stronnictwa Ludowego, wskazujemy – a także chcemy prosić pana premiera, rząd i Wysoką Izbę o pochylenie się
nad nią jeszcze raz – kwestię wzmożenia dofinansowania w celu uregulowania i poprawy sytuacji w służbie zdrowia. Ta kwestia naszym
zdaniem jest bardzo ważna. Panie premierze, wychodząc naprzeciw
stwierdzeniom zawartym w pana exposé i biorąc pod uwagę dobrą
sytuację gospodarczą, właściwą koniunkturę, chcemy – i prosimy o to
– przełamać ten impas i nie czekać przez 5-6 lat na rozwiązania, które
i tak nie zadziałają z dnia na dzień. Przełammy się, zróbmy to, co powinniśmy zrobić dla naszego społeczeństwa.

Poseł Krystian Jarubas

Wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego
W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego pragnę przedstawić ocenę kandydatów na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
Pewnie szanowni państwo zastanawiają się, czemu użyłem liczby mnogiej, skoro teoretycznie to głosowanie dotyczy jednej osoby
– Jarosława Wyrembaka. Dlaczego? Bo to stanowisko zostało już obsadzone i to w sposób zgodny z prawem, o czym orzekł Trybunał Konstytucyjny ponad 2 lata temu.
Analiza porównawcza dotycząca działalności zawodowej panów Romana Hausera i Jarosława Wyrembaka niestety nie wypada korzystnie
na rzecz tego drugiego. Roman Hauser to profesor nauk prawnych, a Ja-

Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego stoi na stanowisku, aby kontynuować proces legislacyjny, aby przekazać, przesłać projekt senacki do
komisji, tak abyśmy mogli w nieodległym czasie sfinalizować ten proces
jako – naszym zdaniem – wychodzący naprzeciw rozsądnym rozwiązaniom w sytuacjach, które mogą zaistnieć, a które wiążą się niejednokrotnie z sytuacjami bardzo ważnymi dla życia ludzkiego.
To fakt, że analizując uzasadnienie i zapisy, możemy, tak jak
wskazywali moi przedmówcy, mieć pewne wątpliwości czy możemy
stawiać sobie pytania co do późniejszej realizacji w praktyce poszczególnych kwestii. Może tak być przy analizie poszczególnych przypadków, których życie zwykle przynosi bardzo wiele, ale pozostańmy w
przekonaniu, że nawet mimo pojedynczych prób czy sytuacji, które
mogłyby wiązać się z wykorzystaniem w innych celach czy zamiarach
tych zapisów, które chcemy stworzyć, te zapisy są warte podjęcia.
Później możemy analizować tylko pojedyncze sytuacje i przypadki
i oceniać je, ale cały sens powinien zostać zachowany i świadczyć o
tym, że potrafimy w miarę możliwości jako Sejm reagować na uwagi,
sugestie i potrzeby dokonywania korekt we wcześniej stworzonych
zapisach prawnych.
/tk/
rosław Wyrembak to doktor habilitowany nauk prawnych. Roman Hauser ma kilkudziesięcioletni staż sędziowski, zaś Jarosław Wyrembak nie
ma żadnego doświadczenia sędziowskiego, chociaż ukończył już 50 lat.
Roman Hauser był prezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz
przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa, zaś Jarosław Wyrembak był adwokatem i notariuszem niewyróżniającym się specjalnie swoją
działalnością w obrębie tych dwóch, skądinąd bardzo ważnych i szanowanych, zawodów. Roman Hauser to bezpartyjny, apolityczny, niezależny człowiek związany z polskim wymiarem sprawiedliwości od 1991 r.,
zaś pan Jarosław Wyrembak to wieloletni działacz partyjny Prawa i Sprawiedliwości, który dopiero wraz z ubieganiem się o stanowisko sędziego
Trybunału Konstytucyjnego postanowił z partyjnego członkostwa zrezygnować.
Tak oto przedstawia się porównanie współtwórcy zrębów polskiego dwuinstancyjnego postępowania sądowo-administracyjnego
prof. Romana Hausera oraz eksperta partii rządzącej będącego jednocześnie jej członkiem.
Pewnie pan Jarosław Wyrembak poradzi sobie w Trybunale Konstytucyjnym, który wydaje dwa razy mniej wyroków niż jeszcze kilka
lat temu. Czemu trybunał działa o 100% wolniej? Bo jest już po szumnej reformie.
Polskie Stronnictwo Ludowe nie będzie brać udziału w wyborze
sędziego dublera, bo ślubowaliśmy przestrzegać konstytucji jako najważniejszego prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
/zm/
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PiS-u plan na rozwój Świętokrzyskiego:
walić w Jarubasa
Chyba powinienem pani poseł Annie Krupce podziękować. Zgodnie ze starą marketingową zasadą budowania wizerunku „nieważne co mówią, byle nazwiska nie przekręcali”, na środowej konwencji samorządowej PiS w Kielcach moje nazwisko wybrzmiało
może nawet częściej niż samej pani Poseł. Zaś samą
konwencję można streścić jednym zdaniem: marszałek Jarubas jest winien całemu złu tego świata, no a
przynajmniej tej części Europy... Cóż, zaskoczony nie
jestem. Od dłuższego czasu widzę, że strategią świętokrzyskiego PiS na tegoroczne wybory samorządowe jest ciągły atak na moją osobę, jako lidera największej konkurencyjnej dla PiS partii. Może powinno mnie to dowartościować?
Bo skoro tak atakują, to chyba się obawiają…
Ale próbuję też na sprawę popatrzeć z drugiej strony, oczami mieszkańca tego województwa. Jakiż
to program ma do zaoferowania Świętokrzyskiemu pani Poseł, pełnomocnik PiS ds. wyborów samorządowych w regionie? Ten program brzmi: „Jarubas musi odejść”. A realizacja tego „programu”
– zdaniem polityków świętokrzyskiego PiS – jak za
dotknięciem czarodziejskiej różdżki spowoduje, że
znikną wszelkie świętokrzyskie bolączki: powstaną
autostrady, przyjadą nimi do nas inwestorzy, a region nie będzie się wyludniał… Pani Poseł, czy Pani
nie obraża inteligencji mieszkańców regionu serwując im tak, nazwijmy to eufemistycznie, uproszczone recepty na rozwój?
To ma być program dla Świętokrzyskiego? Nawet jeśli po tysiąckroć pani Poseł powtórzy, a inni
działacze PiS dołączą się do chóru, śpiewającego
refren: „Jarubasa trzeba odsunąć” i „potrzebny nam
rozwój”, to nie przełoży się to na nowe miejsca pracy, wzrost wynagrodzeń i podniesienie atrakcyjności
inwestycyjnej regionu. Czy coś poza tymi zaklęciami
PiS ma nam do zaoferowania? Jakoś nie słychać…

Adam Jarubas

Prawo i Sprawiedliwość od dwóch lat ma pełnię władzy w kraju. Co w tym czasie dla Świętokrzyskiego zrobili politycy tej partii? Jakie prorozwojowe inwestycje ulokowali w naszym regionie? Jakie
pieniądze ściągnęli do Świętokrzyskiego? Gdzież
ten Centralny Port Komunikacyjny w Obicach, za
którym tak lobbował pan poseł Lipiec i pan senator
Słoń? Gdzie te biblijne owoce pracy świętokrzyskich
polityków PiS? Gdzie modernizacja drogi krajowej
74, która daje nam połączenie z autostradą A2? Tak
„wsparliście” świętokrzyskich samorządowców w
Warszawie, że mimo 25 tys. podpisów mieszkańców
regionu droga będzie realizowana po 2025 r., czyli –

jak to mówią – „na świętego nigdy”… (bo dla rządu
priorytetem jest S 19, a może po prostu parlamentarzyści PiS z Podkarpacia mają większą siłę przebicia
w stolicy). Taka jest Państwa wizja działań na rzecz
regionu? Dużo gadać, nic nie robić?
Pani Poseł, odpowiadając ostatnio na Pani „list
otwarty” do mnie, napisałem: „Chciałbym wierzyć,
że Pani, mieszkance stolicy, Ziemia Świętokrzyska
jest równie bliska i droga jak nam – osobom tu urodzonym, którzy całe życie prywatne i zawodowe z
Ziemią Świętokrzyską są związani. Chciałbym wierzyć w głębię tego uczucia do naszego regionu, chociaż doświadczenia związane z Pani poprzednikami – np. Poseł Beatą Kempą czy Posłem Tomaszem
Kaczmarkiem – pokazują, że bywa to raczej miłość
ulotna, ściśle związana z kalendarzem wyborczym
i partyjnym rozdzielnikiem, delegującym poszczególnych działaczy w poszczególne miejsca na mapie
Polski.”
Pozwalam sobie ponownie przytoczyć ten fragment, bo każda kolejna wypowiedź pani poseł Krupki dobitnie pokazuje, o co w tym całym zamieszaniu
chodzi. A ja mimo wszystko wciąż czekam, kiedy politycy PiS, tak chętnie odmieniający przez wszystkie
przypadki „dobro regionu”, wreszcie coś dla świętokrzyskiego zrobią. Okazja trafia się już teraz – samorząd województwa chce zrealizować nowe, szybkie połączenie kolejowe z Warszawą, Poznaniem i
Szczecinem przez Opoczno i CMK. Chcemy budowy nowej linii kolejowej Tumlin – Wąsosz Konecki,
dzięki której w godzinę dojedziemy do planowanego przez rząd Centralnego Portu Komunikacyjnego.
To byłoby nowe otwarcie komunikacyjne dla Świętokrzyskiego. Na realizację tego zadania potrzebne
rządowe są pieniądze. Panie i Panowie z PiS – jest
szansa, by Państwa deklaracje ze słów zamieniły się
w czyny. Pokażcie w końcu, co – oprócz gadania –
potraficie.
Adam Jarubas

PSL dba o rolników
120 tysięcy Polaków podpisało się pod projektem przywracającym wcześniejszy wiek emerytalny dla rolników.
Podpisy zostały złożone w połowie stycznia w Sejmie przez Obywatelski Komitet Godnej Emerytury Dla Rolników
oraz prezesa PSL.
– Gdy rządziliśmy wiek emerytalny dla rolników wynosił 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn.
PiS podniósł go o 5 lat. To najlepiej pokazuje, kto
jest prawdziwym sojusznikiem polskiej wsi – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL.
Od początku roku rolnicy nie mogą już przechodzić na wcześniejszą emeryturę. PiS lekką
ręką skazał ich na pracę do śmierci. Przypomnijmy, że są oni jedyną grupą społeczną pozbawioną płatnych urlopów i zwolnień lekarskich.
Do tej pory – dzięki PSL – rolnicy mogli przechodzić na emeryturę w wieku 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn. Taką
możliwość ludowcy zapewnili rolnikom po ciężkich bojach z Platformą Obywatelską.

6 Ludowiec Świętokrzyski

Niestety, PiS po przejęciu władzy, wyłącznie rolnikom podniósł wiek emerytalny aż o 5
lat. Rządzący wcześniej odrzucili zarówno zapisy prezydenckiego projektu, jak i poprawki PSL
utrzymujące niższy wiek emerytalny pracujących na roli.
Polskie Stronnictwo Ludowe aktywnie włączyło się w zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o rolniczych
emeryturach. – Uważamy, że rolnikom za ich
ciężką pracę należy się wcześniejszy wiek emerytalny. Tak jak zagwarantowało to PSL – zadeklarował Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes
PSL.
/kz/

120 tysięcy Polaków podpisało się
pod projektem przywracającym rolnikom
wcześniejszy wiek emerytalny!
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Dodatek informacyjny „Ludowca Świętokrzyskiego” dr. Czesława Siekierskiego – deputowanego do Parlamentu Europejskiego

Reakcja na wystawę europosłów PiS
w Parlamencie Europejskim
pt. „Niech futra przejdą do historii”
Myślę, że wszyscy jesteśmy zwolennikami podnoszenia dobrostanu zwierząt i to powinien być nasz główny cel
jeśli chodzi o hodowlę zwierząt na futra. Dlatego należy wzmocnić kontrolę ferm, tak aby wyeliminować nieuczciwych hodowców. Mamy w tym zakresie doświadczenia, choćby z obszaru hodowli kur niosek, gdzie wprowadzone zostały określone wymogi m.in. co do wielkości klatek, aby poprawić dobrostan kur.

Dr Czesław Siekierski

Branża hodowli zwierząt futerkowych daje zatrudnienie i dochody kilkudziesięciu tysiącom osób
w naszym kraju i chi rodzinom, a poza tym jest źródłem znaczących wpływów podatkowych dla budżetu państwa. Z ewentualnych obostrzeń w naszym kraju chętnie skorzysta konkurencja, a wielu
producentów zapewne przeniesie produkcję do innych krajów i tam będą tworzyć zatrudnienie oraz
płacić podatki. Można też zakładać, że nie będą tam
spełniali warunku dobrostanu zwierząt i nie będziemy mieć na to wpływu.
Należy również mieć na uwadze, że hodowla
zwierząt futerkowych to najtańsza forma zagospodarowania odpadów poubojowych, z czego zapewne nie jest zadowolony przemysł utylizacyjny, który
na tym zarabia. Ponadto futra naturalne rozkładają
się stosunkowo szybko, a sztuczne przez dziesiątki
lat.
Reasumując: potrzeba trochę rozsądku i odpowiedzialnego podejścia do sprawy. Mniej ideologii
i podkreślania wartości, które ładnie brzmią ale w
ogólnym rozrachunku nie są racjonalne!
Czesław Siekierski
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Relacja z posiedzenia Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w dn. 11 stycznia 2018 r.
Wdrażanie narzędzi WPR dla młodych
rolników w UE po reformie z 2013 r.
Komisja AGRI podjęła w ubiegłym roku decyzję o przygotowaniu sprawozdania z realizacji nt.
kwestii młodych rolników. Sprawozdanie to zostało
przyznane grupie S&D, która wyznaczyła Pana Caputa (S&D, Włochy) jako sprawozdawcę. W trakcie
posiedzenia 23 listopada, Departament Polityczny
zaprezentował badanie „Wdrażanie polityk na rzecz
młodych rolników po reformie WPR z 2013” aby wesprzeć prace nad sprawozdaniem z realizacji Pana
Caputo.
Odbyło się również wysłuchanie o tym samym
temacie i skupiło się ono na dwóch najważniejszych
kwestiach: możliwościach aktualnych środków w ra-

mach WPR do osiągania celu, jakim jest przemiana
pokoleniowa w rolnictwie; oraz oczekiwaniach w
stosunku do kolejnych WPR w odniesieniu do wsparcia dla młodych rolników.
Młodzi rolnicy i przemiana pokoleniowa w sektorze rolnictwa są kluczowe dla utrzymania opłacalności produkcji żywności, zapewnienia zrównoważenia oraz długofalowej konkurencyjności europejskiego rolnictwa. Ostatnia reforma WPR poświęciła
wiele uwagi tej kwestii przez zwiększenie zakresu
środków już obecnych w ramach Polityki Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz przez ustanowienie „Programu na rzecz młodych rolników” jako dodatkowego wsparcia w ramach struktury płatności bezpośrednich. Unia Europejska uczyniła wielkie postępy
w odniesieniu do komplementarności i koordynacji

tych środków w ramach obecnej WPR, aby zmierzyć
się z wyzwaniami finansowymi i potrzebami młodych rolników w zakresie rozpoczynania działalności
rolniczej oraz pierwszych lat prowadzenia tej działalności. Mimo tego wysiłku, wydaje się, że obecne
środki nie są wystarczające, oraz, że pewne dostosowania będę w przyszłości konieczne.
Poseł sprawozdawca przypomniał, że ponad
50% rolników ma więcej niż 50 lat. Mówił o celu sprawozdania, jakim jest wdrażanie mechanizmów na
rzecz młodych rolników oraz wskazał kilka zasadniczych kwestii, o których pisze w swoim sprawozdaniu. Aby ułatwić funkcjonowanie młodym rolnikom,
należy poprawić dostępne dla nich wsparcie finanDokończenie na s. 8

Sfinansowano ze środków Grupy EPL w Parlamencie Europejskim
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Dokończenie ze s. 7
sowe czyli zwiększyć podstawę finansowania. Należy również przewidzieć ograniczenia dostępu do
pomocy jakie mogą się pojawić, a zatem opracować
sposoby finansowania, współpracę z bankami. Chodzi też o obciążenia administracyjne, które często
przeszkadzają w zakładaniu gospodarstw.
Inna sprawa to płatności bezpośrednie oraz
masowy wykup gruntów – sprawa ta skomplikowała się jeszcze przez strukturę płatności bezpośrednich, które wiążą się z własnością ziemską (rolnicy
wolą nie sprzedawać ziemi, żeby otrzymywać nadal
dopłaty), trzeba zatem zwiększyć minimalny poziom aktywności będący warunkiem otrzymywania
świadczeń). Aktywny rolnik – jest to ważna definicja
z punktu widzenia wymiany pokoleniowej. W sprawozdaniu sprawozdawca mówi, że należy powołać
specjalne jednostki zajmujące się planowaniem wymiany pokoleniowej i przekazywania gospodarstw.
Trzeba też ułatwić kontakty między rolnikami
w różnym wieku i prowadzić szkolenia na wsi, żeby
mobilizować do modernizacji gospodarstw. Należy
organizować więcej szkoleń dla młodych rolników
oaz dla potencjalnych rolników. Dostęp do bardziej
nowoczesnych technik rolnych też zachęcałby do
działalności rolniczej.

Wystąpienie wiceprzewodniczącej
M. McGuinness na temat jej udziału
w delegacji PE na 11. konferencję
ministerialną WTO w Buenos Aires
(w dniach 9-13 grudnia 2017 r.)
Na prośbę koordynatorów AGRI, przedstawiciel komisji AGRI został uwzględniony w delegacji
Parlamentu Europejskiego (wchodzącej z kolei w
skład delegacji UE) na 11. Konferencję Ministerialną WTO, która odbyła się w Buenos Aires w dniach
10-13 grudnia. Posłanką wyznaczoną do wzięcia
udziału w delegacji była Pani Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego McGuinness. W trakcie posiedzenie AGRI w dniu 11 stycznia 2018, Pani
McGuinness podzieliła się z posłami swoimi wrażeniami z tego ważnego wydarzenia, mając na uwadze, że kwestie rolne znajdują się często w samym
centrum negocjacji WTO i ponownie stały się przeszkodą uniemożliwiającą Ministrom osiągnięcie
konstruktywnego porozumienia podczas tej konferencji.
Obecność Pani McGuinness w Buenos Aires
była jeszcze bardziej interesująca i istotna z uwagi
na wysokiego szczebla rozmowy, które odbyły się
między UE i MercoSurem, równolegle do Konferencji Ministerialnej WTO. Rozmowy te odbywały się w
formule dwustronnych negocjacji o wolnym handlu
między dwoma blokami handlowymi, przy czym
kwestie rolne również i w tym przypadku odgrywają
ważną rolę.
Pani McGuinness stwierdziła, że w czasie konferencji poczyniono bardzo małe postępy. Jeśli chodzi o kwestię młodych rolników, to zagadnienie to
pojawiło się również w czasie dyskusji, podobnie jak
usuwanie subsydiów zakłócających handel. Niektórzy członkowie WTO twierdzą, że globalny poziom
wsparcia jest za wysoki i zastanawiają się nad wsparciem w ramach zielonej i niebieskiej kategorii.

Gdy konferencja została otwarta, Argentyna,
Urugwaj, Paragwaj i Brazylia ogłosiły swoją deklarację nt. wolnego handlu i chciały pozyskać dla niej
poparcie, którego jednak nie otrzymały. Wszystko
zakończyło się bez sukcesu i porozumień w najważniejszych obszarach. Były również spotkania przedstawicieli UE i MercoSuru. UE jest zdeterminowana, żeby podpisać to porozumienie, ale są też spore
obawy z nim związane dotyczące handlu produktami rolnymi. Pani McGuinness stwierdziła, że w interesie UE jest wspieranie WTO, które powinno działać
w sposób bardziej skuteczny.

Zintegrowane statystyki rolne
Na posiedzeniu AGRI w dniu 11 stycznia 2018
dyskutowano również nad sprawą zintegrowanych
statystyk rolnych. W tej sprawie odbył się 12 grudnia 2017 już drugi trylog jednak okazał się on nierozstrzygający. Prace będą zatem musiały zostać
wznowione za rozpoczynającej pracę Prezydencji
Bułgarii.
W tym dossier jest nowy element, który nie był
jednoznacznie obecny we wniosku Komisji ani mandacie negocjacyjnym Parlamentu Europejskiego.
W oparciu o podejście Rady, utworzono nowy artykuł 12a, który ma na celu stworzenie (w tym rozporządzeniu o zintegrowanych statystykach rolnych)
odstępstw od Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie (UE) 2016/679), które
wchodzi w życie 28 maja bieżącego roku.
Kwestia, o której mowa wychodzi poza obszar
statystyk rolnych, mogąc potencjalnie wpływać na
zbieranie statystyk w innych obszarach stanowienia polityki. 11 stycznia 2018 Pani Dancila (S&D, Rumunia), która jako sprawozdawczyni, zdała posłom
sprawę z wyniku drugiego trylogu oraz aktualnej sytuacji.
Sprawozdawczyni przypomniała, że omawiany
dokument jest techniczny i złożony. Choć Parlament
miał mocny mandat, to jednak Rada nie była przekonana do niektórych decyzji. Potrzeba współpracy,
aby osiągnąć ujednolicone stanowisko a Parlament
uważa, że zaproponowany przez Radę artykuł nie
jest konieczny.

Wymiana poglądów z członkami
Komisji Zasobów Naturalnych Komitetu
Regionów oraz członkami Sekcji Rolnictwa,
Rozwoju Wsi i Środowiska Naturalnego
Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego na temat
przyszłości wspólnej polityki rolnej
W ramach posiedzenia komisji AGRI 11 stycznia 2018 miała miejsce debata posłów z Komitetem
Regionów i Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym na temat przyszłości WPR. Wpierw odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komitetu Regionów, reprezentowanym przez Przewodniczącego Komisji Zasobów Naturalnych w Komitecie, Pana
Ossi Martikainena (Finlandia, ALDE), oraz sprawozdawcę, Pana Guillaume Crosa (Francja/PES), który przedstawił opinię „WPR po 2020”, która została
przyjęta w lipcu 2017.
Na posiedzeniu obecni byli również koordynatorzy polityczni z Komitetu Regionów: Pan Sa-

muel Azzoparadi (Malta, EPL), Pan Karsten Uno
Petersen (Dania, PES), Pan Cees Loggen (Holandia, ALDE), Pan Enda Stenson (Irlandia, Sojusz
Europejski) oraz Pan Adam Banaszak (Polska,
EKR).
W swoim przemówieniu otwierającym, Pan
Martikainen, wobec których stoi obecnie Europa.
Mówił też, że WPR sprawia, że europejskie regiony
i obszary wiejskie dają lepsze możliwości. Przypomniał również o znaczeniu wymiaru społecznego
oraz zwalczaniu ubóstwa i nierówności. Obywatele na obszarach wiejskich nie mogą być pozostawieni samym sobie i trzeba im pomagać w sposób
szczególny. Sprawozdawca z ramienia Komitetu,
Pan Cros, mówił między innymi o wyludnianiu się
regionów i zamieraniu w nich życia. Trzeba wykorzystać tendencje do spożywania żywności wysokiej wartości. Nie można twierdzić, że spadek liczby gospodarstw jest nieunikniony. Należy również
zreformować reguły handlu rolnego, które są stare
i skostniały. 10 mln pracowników. Wykorzystanie
danych z gospodarstw powinno również pomóc
w osiągnięciu większej efektywności, lepszego zarządzania zasobami i odpadami oraz przynienie
dobre efekty natury społecznej. Stworzenie trwałej i dobrej polityki rolnej będzie możliwe tylko przy
intensywnej współpracy wszystkich zaangażowanych spraw.
Przewodniczący Posiedzeniu Poseł Czesław
Siekierski przypomniał również, że ostatecznie Komisja może zaproponować formułę, zgodnie z którą to państwa członkowskie będą proponować zestawy narzędzi dopasowane do swoich uwarunkowań, sytuacji i szczególnych potrzeb. Podejście to
może stanowić sposób jeszcze lepszego dopasowania krajowych programów do realnych potrzeb
rolników i całej branży rolno-spożywczej.
Przedstawiciel grupy EPL w Komitecie Regionów podkreślał również znaczenie odpowiednio
opracowanych instrumentów finansowych oraz
konieczność sprawnego funkcjonowania zasady
pomocniczości wraz z możliwością przesuwania
środków między filarami. W UE potrzebujemy produkcji na podstawie popytu, nie można jednak wracać do systemu kwotowania i dopłat do produkcji.
Pan Petersen z PES podkreślał konieczność zajęcia
się kwestiami społecznymi, mówiąc o dogłębnej
reformie WPR, która będzie sprzyjać środowisku.
Kluczem powinna być bliskość, realizowanie rozwiązań jak najbliżej do realnych problemów. Konsumenci są coraz bardziej wymagający i chcą wiedzieć, co mają na talerzu i trzeba zagwarantować
im bezpieczeństwo.
Pan Loggen z ALDE domagał się większej elastyczności i uproszczeń. Mówił też, że wiele kwestii
można realizować jedynie przez wsparcie innowacji i przedsiębiorczości a WPR potrzebuje równych
warunków konkurowania. Potrzebujemy również
możliwości dotowania młodych rolników. Pan
Stenson z Sojuszu Europejskiego mówił o różnicy
w sile gospodarczej obszarów wiejskich i miejskich
oraz potrzebie zwiększenia poziomu ambicji instytucji europejskich i realizowaniu ambitnej polityki
na rzecz obszarów wiejskich. Bardzo istotna jest
tutaj współpraca na rzecz tworzenia inteligentnych
obszarów wiejskich. Pan Banaszak z EKR z zadowoleniem odniósł się do perspektyw zwiększenia

Sfinansowano ze środków Grupy EPL w Parlamencie Europejskim

8 Prosto z Brukseli

Dokończenie na s. 9

Dokończenie ze s. 8
elastyczności przepisów. Podkreślił również, że należy utrzymać dwufilarowość WPR wraz z umożliwieniem transferu środków między filarami. Prosta
i klarowna WPR ma szansę być skuteczną.
W ramach spotkania z członkami Sekcji Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska Naturalnego (NAT)
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, w dyskusji z posłami AGRI wzięli udział Pan
John Bryan (Irlandia – Grupa III – Różne podmioty),
sprawozdawca opinii przyjętej w czerwcu 2017 pt.
„Możliwe przekształcenie wspólnej polityki rolnej”,
Pani Jarmila Dubravska (Słowacja – Grupa I – Pracodawcy) sprawozdawczyni obecnie przygotowywanej opinii „Przyszłość żywności i rolnictwa” oraz
Pan Peter Schmidt (Niemcy – Grupa II – Pracownicy), sprawozdawca również obecnie przygotowywanego dokumentu „Wkład społeczeństwa obywatelskiego w rozwój kompleksowej polityki żywnościowej”.
W posiedzeniu wziął również udział Pan Brendan Burnes, Przewodniczący Sekcji NAT. Najpierw
głos zabrał Pan Bryan aby zaprezentować swoją opinię. Następnie, głos zabrała Pani Dubravska

i Pan Schmidt, celem wygłoszenia wypowiedzi na
temat przygotowywanych przez nich opinii.
Pan John Bryan podkreślał, że WPR to podstawowa polityka europejska, która pozwoliła osiągnąć cele wyznaczone w traktatach rzymskich.
Wyraził również poparcie dla dwufilarowej WPR
jako najskuteczniejszego narzędzie realizacji najważniejszych zadań. Wielkie wyzwania to też sprostanie celem ONZ. Trzeba lepiej zadbać o środowisko a zazielenienie w obecnej formie jest zbyt
skomplikowane. Mówił również o konieczności
poprawy możliwości produkcji dóbr publicznych
przez rolników i leśników. Nadmierne inspekcje nie
powinny opóźniać produkcji rolnej oraz wypłacania
dopłat. Ważnym zagadnieniem jest również pozycja kobiet w rolnictwie oraz kwestie łańcucha dostaw żywności, zwiększona konwergencja między
wschodem i zachodem, przestrzeganie przepisów
UE w przypadku produktów importowanych do
UE.
Pan Schmidt zwrócił również uwagę na brak
jednolitego podejścia w tworzeniu WPR gdyż sytuacja rolnictwa w Europie jest bardzo zróżnicowana. Są jednak pewne wspólne mianowniki, jak potrzeba zrównoważonego przetwarzania artykułów

Info AgroFood
Dr Czesław Siekierski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE
Zespół Analityczny WPR przy Przewodniczącym

spożywczych, realizacji zrównoważonego rozwoju,
gospodarka w obiegu zamkniętym, ochrona środowiska, handel, edukacja, transport. Mówił również
o inicjatywach spoza UE, jak działania ONZ. Wszelkie problemy obserwowane w sektorze rolnym nie
są problemami, które mogą rozwiązać sami rolnicy. Potrzebujemy wyższych cen żywności, gdyż
obecne ceny nie są odpowiednie w zderzeniu z cenami produkcji oraz kosztami dbałości o środowisko.
Przewodniczący Brendan Burnes mówił o WPR
jako o zasadzie w oparciu o którą funkcjonują obszary wiejskie. Żywność jest zbyt tania a ludzie pracują w warunkach, które nie byłyby do przyjęcia w
mieście. Ludzie nie są skłonni zapłacić za żywność
jej realną cenę. Pojawia się pytanie o to, jak zachęcić młodych ludzi do osiedlania się i pracy na obszarach wiejskich. Rolnictwo wprawdzie intensyfikuje się dzięki rozwiązaniom technologicznym, ale
wkrótce zabraknie ludzi nawet do obsługi tych maszyn. Przewodniczący Burnes podkreślił konieczność zajęcia się problemem dochodów, infrastruktury oraz całościowego funkcjonowania obszarów
wiejskich, rolnictwa i leśnictwa we współczesnych
uwarunkowaniach regionalnych i globalnych.

rekompensowane z środków unijnych. Sankcje te nieznacznie dotknęły Rosję a
za embargo zapłacili niewinni rolnicy europejscy. Wiążą się z tym istotne konsekwencje na przyszłość – Rosja ograniczy import, a europejscy eksporterzy na tym
rynku pozostaną tam tylko częściowo i będą zmuszeni do szukania nowych rynków zbytów.

Mleko
Producenci mleka i przetwórcy odrabiają straty z okresu kryzysu, rośnie skup
mleka, osiągamy trzeci przyrost w Europie, po Holandii i Anglii. Widać wyraźny
wzrost inwestycji, a produkcja mleka rośnie przy spadającym pogłowiu. Niemniej
jednak w 2018 może być mniejszy wzrost. Świat potrzebuje więcej mleka i jego
przetworów. Zwiększa się także spożycie w Polsce. Rośnie zainteresowanie produktami naturalnymi o zwiększonej wartości odżywczej.

Jaja
Zachwianie na europejskim rynku jaj w związku ze skażeniem fipronilem
doprowadziły do znacznego wzrostu eksportu polskich jaj na rynek europejski.
Głównie do Niemice i Holandii.

Pieczarki
Polska i Hiszpania
Polska chce korzystać z doświadczenia Hiszpanii w wyeliminowaniu ASF.
Wirus ten zwalczano w tym kraju w latach 1960 – 1995. Szkoda, że dopiero teraz szukamy dobrych doświadczeń, a tymczasem obszar ASF systematycznie się
rozszerza.
Polska i Hiszpania lukę finansową w WPR po Brexicie, chce pokryć dodatkowymi wpłatami z budżetów narodowych.

Polska pieczarka króluje na wielu rynkach. Produkujemy jej już więcej niż Holandia. Zwiększyliśmy inwestycje i unowocześniliśmy produkcję. Nadal znaczący
jest udział pracy ręcznej, co poprawa jakości, a przez to atrakcyjność produktu
na rynku.

Bioasekuracja
Bioasekuracja ograniczy produkcję trzody głównie w małych stadach. Potrzeba zwiększenia świadomości wymogów wśród hodowców, a także upowszechnienia w społeczeństwie.

Sankcje wobec Rosji

Pszczoły

Embargo rosyjskie było odpowiedzą Rosji na sankcje świata zachodniego za
jej działania wobec Ukrainy, wobec czego Rosja była zmuszona rozwijać własną
produkcję rolną i przetwórstwo, co prowadzi nie tylko do jej samowystarczalności ale też zwiększa rosyjski eksport surowców takich jak zboża, drób oraz mięso wieprzowe. Producenci europejscy dotknięci embargiem zostali zmuszeni
do szukania innych rynków zbytu. Poniesione straty przez rolników w części są

Komisja Rolnictwa PE przegłosowała raport dotyczący ochrony populacji
pszczół w UE. Raport ten postuluje zwiększenie wsparcia dla pszczelarzy, zmniejszenie użycia pestycydów, zwiększenie inwestycji, a także podniesienie dopłat
do leków pszczelich oraz walkę z podrabianiem miodu. Główni unijni producenci
miodu to: Rumunia, Hiszpania, Węgry, Niemcy, Włochy i Polska. Kluczowi importerzy to: Chiny, Ukraina oraz Argentyna.
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W obiektywie
6.01.2017 r. – Spotkanie Opłatkowe PSL w Tarnowie

26.01.2017 r. – Spotkanie
noworoczne w Końskich

30.11.2017 r. – 01.12.2017 r. – Międzynarodowa konferencja naukowa
pt. „Integracja europejska jako determinanta polityki wiejskiej”, SGGW w Warszawie

6.12.2017 r. – Spotkanie przedstawicieli krajów regionów Trójmorza
nt. „Przyszłość zrównoważonego rolnictwa w Unii Europejskiej”,
Hotel InterContinental w Warszawie

20.01.2017 r. – Krajowa Konwencja
Samorządowa PSL w Kraśniku

7.11.2017 r. – Europejski Kongres
Menadżerów Agrobiznesu,
Hotel City w Bydgoszczy
10.01.2017 r. - Seminarium Instytutu
Politycznego im. Macieja Rataja

1.12.2017 r. – Europejskie Forum
Młodych Rolników – Nadarzyn,
Ptak Warsaw Expo

20.11.2017 r. – V edycja konferencji Narodowe
Wyzwania w Rolnictwie, PGE Narodowy

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:
Jędrzejów (ul. Armii Krajowej 9, lokal 201 II piętro, kod 28-300, tel. 41 344 99 96)
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)

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 (Aleja Grunwaldzka 470/16, kod 80-309, tel. 505 185 192, 41 344 99 96)
WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE:
Szczecin (u. Jana Matejki 8, kod 71-615, tel. 600 800 237, 41 344 99 96)

Sfinansowano ze środków Grupy EPL w Parlamencie Europejskim

10 Prosto z Brukseli

Ludowiec
Świętokrzyski

Rok XXVI Nr 1 (266)
Kielce, luty 2018 r.
ISSN 1426-0867

Dodatek Informacyjno-Ogłoszeniowy Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego Oddział w Kielcach

Inspirujące spotkanie w bibliotece

Podczas spotkania zasłużonym członkom
LTN-K wręczone zostały dyplomy uznania

14 grudnia 2017 roku w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach spotkali się członkowie i sympatycy kieleckiego oddziału Ludowego Towarzystwa
Naukowo-Kulturalnego. Okazją do spotkania była 200. rocznica śmierci Tadeusza
Kościuszki. Rolę gospodarza pełnił zastępca dyrektora PBW Grzegorz Cuper, który
podkreślił w wystąpieniu, iż wydarzenie wpisuje się w obchody „Roku Tadeusza Kościuszki”, ogłoszonego przez Sejm na rok 2017.
Kielecki historyk, prof. Stefan Pastuszka, wygłosił referat zatytułowany:
„Tadeusz Kościuszko bohaterem dwóch narodów”. W oparciu o własne badania
archiwalne, przedstawił mało znane fakty z życia bohatera. Mówił m.in. o jego
wielkiej, niespełnionej miłości do Ludwiki Sosnowskiej, o przysiędze na wierność
carowi Pawłowi I Romanowowi po upadku Insurekcji Kościuszkowskiej, złożonej
w zamian za uwolnienie 20 000 jeńców polskich. Tadeusz Kościuszko, niestrudzony bojownik o wolność i sprawiedliwość, zarówno w Polsce jak i w Stanach Zjednoczonych, zasłużył się w walce o prawa chłopów. Te zasługi doceniły następne
pokolenia.

Profesor Mieczysław Adamczyk podkreślał zasługi prof. Stefana Pastuszki
w poszukiwaniu nieznanych dokumentów dotyczących Tadeusza Kościuszki

Członkowie LTN-K dzielili się opłatkiem
i wymieniali życzenia...

Do wystąpienia profesora Pastuszki odniósł się inny historyk, prof. Mieczysław Adamczyk, rektor Wszechnicy Świętokrzyskiej, podkreślając zasługi kolegi
w poszukiwaniach nieznanych dokumentów na temat bohatera.
W drugiej części spotkania głos zabrał Prezes Oddziału Stanisław Durlej.
Podsumowując miniony rok, podkreślił jego wagę dla LTNK, z racji niedawnych
obchodów 25-lecia jego istnienia. Pokłosiem tych uroczystości jest najnowsza publikacja, zatytułowana „25 lat Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego” –
zaprezentowana na spotkaniu – kolejna z bogatej listy wydawnictw Towarzystwa.
Na spotkaniu przyjęto w szeregi Towarzystwa trzech nowych członków, którym Prezes uroczyście wręczył legitymacje. Byli to: dr Leszek Mierzwa, Ewa Turas i Bogumiła Sedor. Dołączyli oni do blisko 100-osobowej grupy członków kieleckiego oddziału, najliczniejszego wśród oddziałów krajowych LTNK.
Kolejnym punktem spotkania był doroczny opłatek członków Towarzystwa.
Prezes Stanisław Durlej złożył wszystkim obecnym życzenia spokojnych świąt i
pomyślności na nowy rok.
Zapanował świąteczny nastrój: dzielono się opłatkiem i wymieniano życzenia. Do zobaczenia za rok!
D. L.

W szeregi Towarzystwa przyjęto troje nowych członków
– Ewę Turas, Bogumiłę Sedor i Leszka Mierzwę
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Przekonanie o wartościach
Towarzystwo
ruchu ludowego – naszą dewizą włączy się
w obchody
Z inicjatywy Stanisława Durleja - prezesa ZO LTNK, 14 grudnia 2017 roku w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego
PSL spotkali się byli pracownicy ZSL i PSL z dawnego województwa kieleckiego i obecnego świętokrzyskiego.
W tym refleksyjnym spotkaniu uczestniczył również Adam Jarubas - wiceprezes PSL, prezes ZW PSL w Kielcach,
marszałek województwa.

W siedzibie Zarządu Wojewódzkiego PSL spotkali się byli pracownicy ZSL i PSL
z dawnego województwa kieleckiego i obecnego świętokrzyskiego

Ruch ludowy na przestrzeni dwóch pokoleń przeszedł historyczną zmianę, z partii satelickiej stał się samodzielną siłą na mapie politycznej kraju.
Reaktywowane w 1989 roku Polskie Stronnictwo
Ludowe nawiązało do najlepszych kart z ponad 100-letniej historii ruchu ludowego, a szczególnie do osoby i
dokonań najwybitniejszego przywódcy W. Witosa.
W trakcie spotkania głos zabrali: Antoni Chmielarski z Pińczowa, Krystyna Szustak z Łopuszna, Stefan
Kawa z Buska-Zdroju, Stanisław Jachna z Opatowca, Teresa Cichocka ze Skarżyska Kościelnego, Marceli Kwiecień z Jędrzejowa, Władysław Sadłocha ze
Staszowa, Jan Galus z Solca-Zdroju, Jerzy Cieślicki z
Mniowa. W spotkaniu uczestniczyli również byli członkowie WK ZSL i ZW PSL: Jan Mazur, Andrzej Lato, Marian Obara, Teresa Cichocka i Krzysztof Marwicki.
Na podstawie swych życiowych i organizacyjnych
doświadczeń, podkreślali role ruchu ludowego - jego
wartości humanistyczne, patriotyczne i ogólnospołeczne, jakie wnosił do realiów naszej historii, a także w bieżącym okresie czasu.
Odnosząc się do zbliżających się wyborów samorządowych podkreślali, że one „rządzą się swoimi prawami”, w odróżnieniu od wyborów parlamentarnych,
gdzie dominuje głosowanie na określone partie polityczne, w tych wyborcy oddają swój głos na kandydatów znanych w środowiskach znanych ze społecznej
działalności życiowych dokonań.

Informacje o publikacjach książkowych
przedstawił Stanisław Durlej

12 Ludowiec Świętokrzyski LTNK

Prowadzenie kampanii wyborczej dla partii bieżącej w pozycji nie jest zadaniem łatwym, uwzględniając jednostronną propagandę polityczno-gospodarczą
prowadzoną przez środki masowego przekazu będące
w gestii partii rządzącej.
PSL w naszym województwie posiada duże doświadczenie w prowadzeniu kampanii wyborczych, będzie ona jednak znacznie trudniejsza od tych z lat 2010
i 2014, gdzie Stronnictwo odniosło sukces wyborczy.
Niezbędną dla jego powtórzenia jest aktywna
działalność naszych struktur organizacyjnych i umiejętność dotarcia do szerokiego elektoratu z dobrze przygotowanym programem, a przede wszystkim z informacją jak władze samorządowe wywiązały się ze swoich zobowiązań w odniesieniu do mieszkańców. Dorobek województwa w tym okresie jest nie do podważenia, w czym udział PSL jest zasadniczy.
Adam Jarubas przedstawiając sytuację społeczną
i gospodarczą województwa przedstawił główne kierunki rozwoju gospodarczego w 2018 roku. W dalszej
części wystąpienia zwrócił uwagę na zmiany jakie PiS
wprowadził do ordynacji wyborczej w wyborach do samorządu terytorialnego.
Wiele obaw podczas debaty sejmowej budziła np.
sprawa oznakowania kandydata na którego wyborca
oddaje swój głos, czy też na powoływanie podwójnych
komisji wyborczych. Stąd przed kołami i zarządami powiatowymi PSL staje zadanie, aby do ponad 950-ciu
obwodowych komisji wyborczych, a następne kandydatów na radnych wysunąć odpowiednie osoby.
Informacje o publikacjach książkowych z uwzględnieniem ostatniego wydawnictwa „25 lat Ludowego
Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego”, które uczestnicy otrzymali gratis - przedstawił Stanisław Durlej.
Uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia świąteczne i noworoczne.
Generalną zasadą płynącą z tego spotkania jest, że
Polskie Stronnictwo Ludowe powinno wykazać w kampanii wyborczej ogromny dorobek społeczno-gospodarczy i kulturalny województwa oraz wizje dalszego
rozwoju.
Jan Mazur

22 stycznia br. odbyło się posiedzenie Prezydium
Zarządu Oddziału Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego z udziałem członków Komisji Rewizyjnej. Przyjęto program udziału członków Towarzystwa w obchodach 100. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości.
Wspólnie z Komitetem Społecznym Budowy
Pomnika Wincentego Witosa, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego oraz Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w dniu 6 czerwca br. zorganizuje
sympozjum naukowe poświęcone udziałowi ruchu
ludowego w tworzeniu II Rzeczypospolitej. Planuje
się okolicznościową publikację książkową.
Towarzystwo wyda w tym roku pięć książek.
Promocja pierwsza z nich z nich poświęcona twórczości artystycznej Władysława Sadłochy odbędzie
się w marcu br.
Na posiedzeniu tym dokonano także oceny wyników finansowych za rok ubiegły oraz dokonano
skreśleń z ewidencji członkowskiej osób, które od
lat nie biorą udziału w pracach Towarzystwa.

Ryszard Barwinek

Polska
Ta Polska to skrawek ziemi,
po której codziennie stąpasz.
Ta Polska to skrawek nieba,
w które z nadzieja spoglądasz.
Ta Polska to radość życia,
codzienność i twoja rodzina.
To smutek, miłość, tęsknota,
gdyś z dala i ciebie tu nie ma.
Chciałbym byś była wielka,
przyjazna, co obcych zaprasza.
Jak wielki Polak powiedział:
„Ta Polska to Matka Nasza”.

Wspomnienia
Wspomnienia tylko pozostaną,
znikną struktury, umrą ludzie.
To co w mozole budowano,
w codziennej pracy, w wielkim trudzie.
W historię dzisiaj los Cię wpisze,
to co zrobiłeś, radość budzi.
Więc nie licz kosztów lat minionych,
bo warto żyć dla innych ludzi.

Nie żałują trzosa na pomnik Witosa
Cały czas trwa zbiórka na budowę pomnika Wincentego Witosa w Kielcach. Rachunek Społecznego Komitetu
zasilany jest poprzez sprzedaż cegiełek i wpłaty na konto. Zbiórki do puszek i sprzedaż cegiełek prowadzone są
w czasie każdej większej imprezy organizowanej przez struktury organizacyjne PSL.
Zbierano m.in. w czasie ubiegłorocznych Zaduszek Witosowych w Wierzchosławicach, Wojewódzkiej Wigilii PSL w Kielcach, noworocznego
spotkania ludowców województwa małopolskiego, zebrania Stowarzyszenia Parlamentarzystów
Ruchu Ludowego w Warszawie oraz Konwencji

Samorządowej PSL w Kraśniku. Wśród indywidualnych ofiarodawców najwyższego finansowego
wsparcia udzielił prof. Mieczysław Adamczyk, rektor Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach, wpłacając 2 tys. zł. W lutym zbiórkę zamierzają przeprowadzić ludowcy z Kołobrzegu w trakcie Nowo-

Dyrektor Biura Klubu Parlamentarnego PSL Stanisław Brzózka
w trakcie zbiórki w Wierzchosławicach

rocznego Balu Charytatywnego. Swoją pomoc organizacyjną i finansową zadeklarowały Komitetowi świętokrzyskie samorządy powiatowe i gminne
oraz samorząd województwa.
Co więcej: na sesji Rady Gminy Raków 30 stycznia br. radni podjęli uchwałę w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Raków do zawarcia porozumienia
z Miastem Kielce w sprawie wzniesienia pomnika
Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce.
Wszystko jest więc na najlepszej drodze do
odsłonięcia pomnika w listopadzie tego roku dla
uczczenia 100. rocznicy odzyskania niepodległości
przez Polskę.
Przypomnijmy, że pomnik Witosa stanie w
Kielcach u zbiegu alei IX Wieków Kielc i ulicy Bodzentyńskiej. Po rekomendacji Sądu Konkursowego oraz ostatecznej decyzji Zarządu Wojewódzkiego PSL w Kielcach wybrano projekt artysty z
Końskich, Michała Pronobisa. Przedstawia on Wincentego Witosa w lekko rozwianym płaszczu, który stoi na postumencie z zarysem Gór Świętokrzyskich.
Osoby chętne do finansowego wsparcia budowy pomnika mogą albo zakupić cegiełki, albo
dokonać wpłat na rachunek Komitetu: Społeczny
Komitet Budowy Pomnika Wincentego Witosa w
Kielcach z siedzibą w Celinach 28, 26-035 Raków,
nr rachunku 50 1540 1014 2005 7321 5275 0002.
Józef Szczepańczyk
Sekretarz Społecznego
Komitetu Budowy Pomnika
Wincentego Witosa w Kielcach

Wincenty Witos przez 23 lata był wójtem Wierzchosławic
Z wielkim zainteresowaniem przeczytałem publikację książkową Eugeniusza Jabłońskiego pt. „Dylematy Ludowców” wydanej pod koniec 2017 roku przez
Ludową Spółdzielnię Wydawniczą. Zwiera ona, poza
wstępem autora, jakże wymowne cztery rozdziały:
”Dlaczego to się stało”, „Pójść dalej”, „Batalia o samorządy, ale nie tylko” oraz „Polska bez szkodliwych podziałów”. W pełni zgadzam się z wywodami autora,
jego baczną obserwacją współczesnego ruchu ludowego oraz zagrożeń płynących z różnych stron sceny
politycznej.
Eugeniusz Jabłoński to znany działacz młodzieżowy i ludowy oraz dziennikarz prasy ludowej,
wreszcie konsul RP w Moskwie (1989-1994) i Kijowie (1996-1999). Autor kilku książek „Zielona młodość” (wspólnie z Jerzym Kanią i Januszem Karmańskim), „Po upadku gwiazdy” (o Rosji), „Wzlot.
Dokąd zmierzają Polacy na Ukrainie”, „Stać nas na
więcej. O co walczy PSL”.
Od 1958 roku nieprzerwanie jest związany z
prasą ludową. Był zastępcą redaktora naczelnego
„Dziennika Ludowego”, korespondentem prasy ludowej w Moskwie, zastępcą a następnie redaktorem naczelnym „Zielonego Sztandaru”. Obecnie
jest komentatorem tego tygodnika. Eugeniusz Jabłoński publikował także swoje artykuły na łamach
„Ludowca Świętokrzyskiego”. Do dnia dzisiejszego utrzymuje z nami koleżeńskie i serdeczne kontakty. 22 stycznia Eugeniusz Jabłoński ukończył 84

lata. Z tej okazji Jubilat otrzymał wiele życzeń, także od naszego zespołu redakcyjnego.
Poniżej zamieszczamy fragment książki „Dylematy Ludowców” z rozdziału „Batalia o samorząd,
ale nie tylko”:
Ruch ludowy ma ogromne zasługi w budowie
samorządności na najniższym i lokalnym poziomie.
Tradycje te w dawnej Galicji sięgają XIX wieku. Ludowcy wielu już pokoleń wycisnęli nieodwracalne
piętno na kształt i pozycję samorządu terytorialnego. Wzorem jest sam Wincenty Witos, który wójtem
Wierzchosławic był przez 23 lata, także w okresie,
gdy sprawował godność premiera. Z kolei Stanisław
Mikołajczyk działał bardzo aktywnie w samorządzie
rolniczym Wielkopolski. Współcześni ludowcy odgrywają aktywną rolę prawie we wszystkich samorządach całego kraju, z wyjątkiem samorządów w dużych i w większości średnich miast. W tych miastach
w samorządzie dominuje Platforma Obywatelska.
PSL wespół z PO kieruje pracami 15 sejmików wojewódzkich, w niektórych, jak na Śląsku, z komitetami
lokalnymi SLD. PiS, jak dotychczas, na ogół ma nikle
przedstawicielstwo w samorządach gmin i miast, a
sejmikiem wojewódzkim i tym samym całym województwem steruje jedynie na Podkarpaciu.
Władzom rządzącej partii Jarosława Kaczyńskiego trudno się z tym pogodzić. Przeto ludowcy z
niepokojem i ostrym sprzeciwem patrzą na zakusy
PiS, który swymi decyzjami – rządu i parlamentu –
stara się ograniczyć swobody organów samorządowych, podporządkowując je woli administracji pań-

stwowej, a w dalszej kolejności ten samorząd przejąć. Nigdy tego nie ukrywali. A odkąd są u władzy,
przeszli do czynów…
Wspomniana książka nestora ludowych dziennikarzy jest bardzo interesująca. Byłoby dobrze,
gdyby z jej treścią zapoznali się członkowie i sympatycy PSL. Można ją zamówić w Ludowej Spółdzielni Wydawniczej w Warszawie, ul. Erazma Ciołka 15, kod 01-445, tel. i fax (22) 620 57 18, e-mail:
biuro@lsw.pl, www.lsw.pl
Stanisław Durlej

Z kroniki żałobnej
1 stycznia 2018 roku zmarł w Lublinie

Kolega

STANISŁAW RAPA
(1938-2018)
zasłużony działacz ruchu ludowego i samorządu na Ziemi Lubelskiej i Kieleckiej, członek Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego.
W latach 1980-1982 był wicewojewodą kieleckim, przez wiele lat był także wojewodą bialsko-podlaskim i zamojskim.
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Tadeusz Kosior z Wąchocka
ukończył 90 lat!
„Z kawałkiem chleba i własnym krzesełkiem znalazłem się w Liceum Pedagogicznym w Solcu nad Wisłą...”
Tadeusza Kosiora znam od kilkudziesięciu lat
jako wybitnego działacza ruchu ludowego, samorządowca oraz cenionego nauczyciela i sekretarza
Związku Nauczycielstwa Polskiego na powiat i miasto Starachowice.
20 grudnia ubiegłego roku ukończył 90 lat. O
tej rocznicy pamiętali jego koledzy i przyjaciele. Jubilata w tym dniu odwiedziła delegacja w składzie:
Adam Węgrzecki – prezes Honorowy Zarządu Powiatowego PSL w Starachowicach, Marek Witkowski – prezes Zarządu Gminnego PSL w Wąchocku
oraz Bronisław Paluch – przewodniczący Komisji
Rewizyjnej Zarządu Powiatowego PSL w Starachowicach.
Jubilatowi złożono serdeczne życzenia od ludowców, samorządowców oraz nauczycieli powiatu
starachowickiego.
Wzruszony tym spotkaniem Tadeusz Kosior
przypomniał swoją drogę życiową oraz społeczną
działalność. Warto chociaż w skrócie o niej wspomnieć.
Urodził się 20 grudnia 1927 roku w Świesielicach, gmina Ciepielów w ówczesny powiecie iłżec-

kim. Sam wspomina: „W 1945 roku z bochenkiem
chleba i własnym krzesełkiem, znalazłem się w Liceum Pedagogicznym w Solcu nad Wisłą. Były dwie
pierwsze klasy po 90 uczniów w klasie. Na porannych apelach odmawialiśmy modlitwę, a co niedziela czwórkami maszerowaliśmy do kościoła. Nauczyciele wszystko nam dyktowali, pisaliśmy zwykłymi
ołówkami. Ławki zastępowały zwykłe deski położone na krzyżakach”.
Pracę nauczyciela podjął w szkole podstawowej w Seredzicach koło Iłży. W 1954 roku ożenił się i
przeniósł się do Wąchocka. Szkoła wówczas mieściła się w klasztorze, w której byli zakonnicy i siostry
zakonne. Pracując w szkolnictwie ukończył 3-letnie
studia nauczycielskie, a następnie wyższe studia
zawodowe. W 1962 roku został oddelegowany do
pracy w Związku Nauczycielstwa Polskiego w Starachowicach na stanowisko sekretarza Oddziału. Kolejne lata, to jest od 1972 roku do 1985 roku, praca
w szkołach w Wielkiej Wsi i Parszowie na stanowisku
kierownika szkoły.
Tadeusz Kosior to nie tylko nauczyciel, ale także
wybitny działacz ruchu ludowego. Już w 1945 roku

wstąpił do ZMW zaś w 1965 do ZSL. Przez wiele lat
był prezesem Gminnego Komitetu ZSL w Wąchocku
i członkiem Prezydium PK ZSL w Starachowicach.
Działał także w strukturach Wojewódzkiego Komitetu ZSL. Uczestniczył aktywnie w zjazdach powiatowych i wojewódzkich Stronnictwa. Przykładem
do naśladowania w działalności społecznej byli wybitni działacze ruchu ludowego na terenie powiatu
iłżeckiego: Drab, Sulima i Kowalski. Wszyscy już nie
żyją, ale dobra pamięć o nich pozostała w sercu.
Tadeusz Kosior przez pięć kadencji był radnym
GRN w Wąchocku, a przez jedną jej przewodniczącym. Był zaangażowany w działalność OSP, przez
wiele lat prezesem tej organizacji.
W uznaniu za pracę zawodową i społeczną Tadeusz Kosior został odznaczony między innymi:
Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, Medalem
Wincentego Witosa, Złotą Odznaką ZNP i Złotym
Krzyżem Związku OSP.
Redakcja „Ludowca Świętokrzyskiego” przyłącza się do serdecznych życzeń składanych okazji
pięknego jubileuszu 90-lecia urodzin.
Stanisław Durlej

Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.

JUŻ 8 LAT WSPIERAMY ŚWIĘTOKRZYSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW
Poręczamy za mikro, małych i średnich przedsiębiorców, działających
lub mających swoją siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego

kredyty  pożyczki  leasing
ZAPRASZAMY!!!
Biuro Funduszu
ul. Świętego Leonarda 1/13, 23-311 Kielce
Czynne: Pn-Pt 8.00-16.00
Tel: 41/242 95 05
e-mail: sekretariat@swietokrzyskifp.pl
www.swietokrzyskifp.pl
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Alarm w służbie zdrowia
Jesień 2017 r. stała pod znakiem protestu lekarzy rezydentów. Dramatyczny protest głodowy nie sprawił jednak, by rząd pochylił się nad problemami służby zdrowia. Głodówka została zakończona, ale problem nie zniknął. Polskie Stronnictwo Ludowe apeluje do rządu, o podwyższenie nakładów na ochronę służby zdrowia.

KALENDARIUM
Dużo
ważnych inwestycji

Wspólny list do premiera Morawieckiego w sprawie
służby zdrowia napisali liderzy PSL i Nowoczesnej
Podpisanie umów na inwestycje,
które zmienią Włoszczowę

Szef PSL dodał, że w sprawie dofinansowania
służby zdrowia potrzebne jest „ponadpartyjne porozumienie”. Zadeklarował również gotowość Polskiego Stronnictwa Ludowego do rozpoczęcia rozmów
na ten temat.
W Polsce jest mała liczba lekarzy i pielęgniarek.
Rosną kolejki do gabinetów. Kryzys w służbie zdrowia pogarsza się z dnia na dzień. Podczas jesiennych
protestów rezydentów rząd PiS postanowił przeczekać głodujących lekarzy. Protestujący chcieli, by
rząd zwiększył nakłady na służbę zdrowia. Rządzący
zaproponowali jedynie rozwiązania na 2025 r.
Braki wykwalifikowanego personelu medycznego sprawiły, że wprowadzono klauzulę, która
umożliwia lekarzom pracowanie ponad 48 godz. w

tygodniu. Takie rozwiązanie miało dać czas rządowi
na zwiększenie liczby lekarzy w szpitalach.
Teraz pogarszająca się sytuacja w ochronie
zdrowia uderzyła ze zdwojoną siłą. Lekarze zaczęli
wypowiadać klauzule opt-out – zezwalające na pracę ponad 48 godzin tygodniowo. W rezultacie zabrakło lekarzy, a szpitale musiały pozamykać niektóre
oddziały.
Ludowcy od początku protestów medyków
mówią o potrzebie ponadpartyjnego porozumienia
w sprawie sytuacji w opiece zdrowia. – Trzeba powiedzieć to wprost: żaden rząd nie poradził sobie z
problemami służby zdrowia. Potrzebny jest wspólny
dialog ponad podziałami – apelował jeszcze niedawno Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL. /ak/

Między nami Kobietami
Wsparcie oraz integracja środowiska kobiet z Polskiego Stronnictwa Ludowego z województwa świętokrzyskiego, podejmowanie inicjatyw lokalnych, wspólne rozmowy, kreatywne spędzanie czasu oraz dyskusje wokół pokrewnych idei – to cele spotkań z cyklu „Między nami Kobietami”. Od początku roku odbyło się ich kilkanaście.

Spotkanie z kobietami koła nr 5
organizacji grodzkiej w Kielcach

Inicjatorki cyklu „Między nami kobietami” Katarzyna Perdzyńska – Zarzeczny i Sylwia Bętkowska
podkreślają, że chcą wspólnie wspierać i budować
poczucie wspólnoty, zaznaczając przy tym ważną
rolę kobiet w życiu społecznym.
– Chcemy się wzajemnie wspierać, informować
o swoich propozycjach i działaniach, wymieniać się
doświadczeniami , wspólnie wyrażać opinię w waż-

nych kwestiach społecznych – twierdzą uczestniczki
spotkań.
Jedną z ich inicjatyw było podczas Konwencji
Samorządowej Polskiego Stronnictwa Ludowego,
przekazanie „Lalki Dobrych Życzeń Noworocznych”
prezesowi organizacji Władysławowi Kosiniakowi –
Kamyszowi.
Słowiańska lalka motanka – Ziarnuszka – „na
dostatek i pomyślność”, została przygotowana
przez Joannę Wrońską, świętokrzyską etnografkę.
Dołączone życzenia były wynikiem rozmów podejmowanych w ramach spotkań z kobietami, w których wyrażają swoje potrzeby oraz postulaty dotyczące tego, w jaki sposób chcą funkcjonować w
strukturach partii.
Zachęcamy do współpracy: miedzykobietami@o2.pl
Więcej informacji na temat spotkań na stronie:
pslswietokrzyskie.pl
/dk/

– Samorządowcy mają swoje marzenia, które są potrzebami mieszkańców. Moje właśnie się dziś spełniły. 20
grudnia 2017 roku przejdzie do historii nasze miasta i jego
mieszkańców. W najbliższym czasie rozpoczną się inwestycje na kwotę ponad 115 mln zł. Inwestycje ważne, istotne,
latami oczekiwane, ale przed wszystkim poprawiające jakość życia i mające wpływ na rozwój Włoszczowy – mówi
Grzegorz Dziubek, burmistrz Włoszczowy.
Najważniejsze inwestycje, które będą realizowane we
Włoszczowie:
– budowa obwodnicy Włoszczowy – wartość inwestycji 43 493
172,57 zł,
– „Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy – ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej,
wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji i
przedsiębiorczości mieszkańców” (wartość przedsięwzięcia
to 22,6 mln zł, w tym dofinansowanie z RPO – 15,2 mln zł),
– budowa łącznicy kolejowej Czarnca – Włoszczowa Północ –
wartość inwestycji wynosi 49,44 mln.

Ludowcy spotkali się
z biskupem

Noworoczne spotkanie z biskupem
Noworoczne spotkanie świętokrzyskich samorządowców z Ordynariuszem Diecezji Kieleckiej ks. biskupem Janem Piotrowskim 10 stycznia odbyło się w auli Wyższego
Seminarium Duchownego w Kielcach.
– Samorząd to służba bliźniemu w konkretnych warunkach, dostrzegalnych, z mnóstwem wyzwań. Dlatego życzę
wszystkim tu obecnym, by nie zabrakło w waszych działaniach
postawy pasterzy – pełnych entuzjazmu i mędrców – podejmujących racjonalne i właściwe decyzje, a także cennych inicjatyw i bożego błogosławieństwa i dobrych natchnień, by
wybierać to, co służy drugiemu człowiekowi – mówił podczas
spotkania ks. biskup Jan Piotrowski.

700 osób na wigilii
wojewódzkiej PSL w Kielcach

Wigilia świętokrzyskich ludowców
Ponad 700 osób: ludowców oraz sympatyków PSL z
województwa świętokrzyskiego składało sobie świąteczne
życzenia na wigilii w kieleckim Grand Hotel Best Western.
Gości przywitał szef organizacji w regionie Adam Jarubas. W
spotkaniu uczestniczyli między innymi: szef PSL Władysław
Kosiniak Kamysz oraz biskup kielecki Jan Piotrowski.
Galeria zdjęć na pslswietokrzyskie.pl
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Hałasy z Ogrodowa (9)

Dariusz Detka

Myśli przebrane

Kasia, chrześnica małżonki, zaprosiła nas na ślub. Wesele dopiero w sierpniu, ale małżonka orzekła, że już teraz trzeba się do niego szykować. Żeby nie ostatnią chwilę, żeby nie na gonionego, żeby wstydu Kasi nie przynieść.
Chrześnica to chrześnica.
– Ten twój brązowy garnitur to chyba późnego Gierka jeszcze pamięta! Krawaty stare! Białe koszule całkiem
szare się porobiły! Trzeba cię ubrać, bo pośmiewisko z siebie zrobisz! Jedziesz do Kielc na zakupy – rozkazała Halina.
To i pojechałem. W handlowej galerii stanąłem przed ogromnymi jak wrota od stodoły drzwiami sklepu, nad
którymi wisiał niewiele mniejszy napis: „Fashionable fashion”. Języki obce są mi obce, ale – co było robić – wszedłem.
– Potrzebuje pan garnituru? Świetnie! Mamy szeroki wybór w ultra modnym fasonie slim fit. Najgłośniejszy
krzyk mody w ostatnich latach! Nawet prezydent Francji Emmanuel Macron w takich chodzi! – sprzedawca o wyglądzie rasowego kelnera biegał przede mną zachwalając marynarkę, której rękawy były cienkie jak wykruszony
papieros. Spodnie miały podobną szerokość – nie naciągnąłby ich na nogi ani skrajnie wycieńczony anorektyk, ani
nawet narciarski skoczek.
Zanim zdążyłem zaprotestować, że ultra modny fason slim absolutnie odpada, sprzedawca zdążył już położyć na ladzie dwie białe koszule (też slim) i kilka podejrzanych skrawków materiału:
– Do marynarki koniecznie trzeba dobrać odpowiednią poszetkę. Ko-nie-cznie! O, ta będzie pasowała. Nasz
premier nosi taką samą. Jak to, który premier? Aktualny!
Przestępowałem z nogi na nogę i radykalnością spojrzeń dawałem znać, że nie potrzebuję poszetki, ale nie
ustawał w trudzie: najpierw próbował mi wcisnąć muszkę a’la Korwin-Mikke, a po chwili krawat bolo – bo Donald
Trump taki nosi. Kiedy w końcu doszedł do prezentacji musznika a’la książe Karol, coś we mnie pękło.
Powiedziałem mu, że jest dupa wołowa i wyszedłem.

Przeciąg może najwyżej przeziębić, wiatr historii –
zdmuchnąć.


Zaufanie budzi konsternacje u złodziei. No , bo jak
kraść dobro, które już im zostało powierzone.


W chaosie myśli i bezsens ma swoje znaczenie.


Szefa zawsze można wybrać.
Tylko szef nie zawsze musi wybrać ciebie.


Wielokropek to czas na rozwinięcie myśli.
Lub przemilczenie niewiedzy.


Sukces jest w zasięgu ręki.
Tylko wyciągnij ją w prawidłowym kierunku.


W życiu musisz mieć cel. Jeśli spudłujesz, masz
pecha.


Nie lubię, gdy politycy próbują rządzić moimi gaciami.

Ostatnio czas strasznie przyspieszył.
Szczególnie ten na moim reku.

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.

Krzyżówka
1.

2.

3.

4.

5.

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

6.

7.
8.

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

9.
Poziomo: 1. ostrze pługa. 6. mała kaczka. 7. afrykański wirus. 8. znajomości. 9. wyspa Odyseusza.
Pionowo: 1. buty eleganta. 2. gorszy gatunek tytoniu. 3. kształcenie. 4. zawiść. 5. okres
szkolenia w zawodzie.
Wśród czytelników, którzy prawidłowo rozwiążą krzyżówkę rozlosujemy upominki
książkowe. Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego wydania „Ludowca Świętokrzyskiego” otrzymuje pan Krzysztof Kowalczyk ze Skarżyska-Kamiennej.
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