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Emeryk za 25 lat pracy
w samorządzie
Rozmowa z Kazimierzem Kotowskim,
członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

– Jubileusz samorządu terytorialnego to jednocześnie pański jubileusz. W
1990 roku karierę samorządową zaczynał pan jako radny w Radzie Miasta w
Opatowie, potem był pan przewodniczącym Rady Miasta, starostą opatowskim, przewodniczącym Związku Powiatów Polskich i obecnie już drugą kadencję jest pan członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Jak z perspektywy różnych pełnionych funkcji ocenia pan znaczenie samorządu dla naszej
demokracji?
– Pamiętam tamte dni sprzed dwudziestu pięciu lat, gdy razem z koleżankami i kolegami tworzyłem początki samorządu w Opatowie jako radny w pierwszej
kadencji i przewodniczący rady w drugiej, następnie starosta trzech kolejnych kadencji. W Opatowie, podobnie w innych gminach, samorządowcy tworzą obraz
nowych porozumień, realizują wiele oczekiwań mieszkańców. Nie wszystko jest
od razu możliwe, ale układane są różne plany. Przed nami nowa unijna perspektywa finansowa. Wierzę, że znajdzie ona odzwierciedlenie w sferze gospodarczej
i społecznej naszego regionu. Rad byłbym, gdybyśmy po 2022 roku mogli powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko, co było realnie możliwe do wykonania. Chciałbym
aby wskazywano nas jako tych, którzy realizują zadania w imieniu społeczeństwa.
Bo samorząd to przede wszystkim nowy wymiar demokracji lokalnej, realne przybliżenie władzy do każdego mieszkańca.

– Czy w pełni wypełniono treścią podstawowe wartości z 1990 roku? Czy
zrealizowano zasady wzajemnych relacji, szacunku do drugiego człowieka, troski o wspólne dobro?
– Z przykrością obserwuję, że samorządność w niektórych przypadkach przejawia się myśleniem typu „jak mnie wybrali, to sam sobie będę rządził”. Nie wolno
tak myśleć i postępować, bo wtedy nie mamy do czynienia z samorządnością. Ale
takie sytuacje, niestety, niekiedy też się zdarzają. Samorząd to przede wszystkim
umiejętność rozmowy, wsłuchiwania się w to, co mówi drugi człowiek, podejmowanie wspólnych zadań, wrażliwość, otwarcie na nowe inicjatywy.
– Jak zmieniał się samorząd w ciągu tych lat?
– W ciągu 25 lat samorząd zmienił się diametralnie. Z każdym nowym okresem
przyjmowaliśmy coraz nowsze rozwiązania, nowe reguły, mechanizmy działania,
które w wielu obszarach owocują dobrymi efektami. Ważne, że realizują to osoby,
które są demokratycznie wybierane i co cztery lata weryfikowane w swych gminach, powiatach, regionie.
– Otrzymał pan niedawno statuetkę Emeryka za 25 lat pracy w samorządzie. Emeryk to kamienny posąg, według legendy zmierzający na Święty
Krzyż, symbol regionu świętokrzyskiego, symbol systematyczności i konsekwencji działania. Jak przyjął pan to wyróżnienie?
– Byłem zadowolony, że mogłem uczestniczyć w plebiscycie, którego marszałek Adam Jarubas był patronem. Tym bardziej, że razem ze mną zostali wyróżnieni
tak znani samorządowcy w naszym regionie, jak burmistrzowie: Ożarowa – Marcin
Majcher, Stopnicy – Ryszard Zych, wójtowie: Morawicy – Marian Buras, Bogorii –

Kazimierz Kotowski

Władysław Brudek, Radkowa – Stanisław Herej, Waśniowa – Krzysztof Gajewski,
starosta buski Jerzy Kolarz. Podczas tej samej imprezy nagroda specjalna została
wręczona prof. Stanisławowi Adamczakowi, rektorowi Politechniki Świętokrzyskiej. Kapituła wyróżniła jego zaangażowanie w prace na uczelni oraz sukcesy w
rozwoju infrastruktury służącej studentom województwa świętokrzyskiego. Cieszę
się, że dobrze układa się współpraca trzech szczebli administracji: gminnej, powiatowej, wojewódzkiej z administracja rządową. Dobre są relacje z wyższymi uczelniami. Potrafimy i chcemy pracować dla naszego regionu. Dziękuję wszystkim, z
którymi pracowałem, za rozmowy, wsparcie. Wierzę, że dalej będziemy wspólnie
działać dla dobra naszych gmin, powiatów, regionu.
– Jakie są pańskie wskazania jako doświadczonego samorządowca dla
tych, którzy chcą pracować w samorządzie?
– Musi być zachowywana nieustanna więź między tymi, którzy wybierają i
tymi, którzy są wybierani. Jeśli nie ma owej więzi, mamy do czynienia z zaprzeczeniem samorządności. Jeśli ludzie nie potrafią współpracować ze sobą, poszukiwać
wspólnego zdania, nie mają czego szukać w samorządzie.                  A.N.
Oprócz Kazimierza Kotowskiego „Emeryki” otrzymali: burmistrz Ożarowa Marcin Majcher, burmistrz Stopnicy Ryszard Zych, wójt Bogorii Władysław Brudek,
wójt Radkowa Stanisław Herej, wójt Waśniowa Krzysztof Gajewski, starosta buski Jerzy Kolarz.

Tłumy mieszkańców regionu przybyły
na Święto Ludowe w Chmielniku

Święto Ludowe w Jędrzejowie. Na zdjęciu starosta jędrzejowski, wiceprezes
Zarządu Powiatowego PSL w Jędrzejowie Edmund Kaczmarek

Tłumy mieszkańców na Święcie
Ludowym w Chmielniku
Wojewódzkie Święto Ludowe w Chmielniku przypomniało historię Ruchu Ludowego oraz jego liderów i ich zasługi
dla Polski. W uroczystości wzięli udział między innymi: minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, wiceminister obrony narodowej Beata Oczkowicz, marszałek i wiceprezes PSL Adam Jarubas, europoseł Czesław Siekierski, posłowie Marek Gos i Mirosław Pawlak, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i prezes
Zarządu Powiatowego PSL w Kielcach Piotr Żołądek.
Po uroczystej mszy świętej w Kościele Parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Chmielniku uczestnicy przemaszerowali na Rynek, gdzie
odbywały się główne uroczystości.
Marszałek Adam Jarubas przypomniał historię Ruchu Ludowego, który obchodzi w tym roku
120-lecie. Należy do najstarszych współcześnie
działających ruchów społeczno-politycznych w Europie. Jego początki sięgają ostatniej dekady XIX
stulecia. Za datę jego powołania uznaje się 28 lipca 1895.

Minister Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł
się do działań członków Polskiego Stronnictwa Ludowego w Polsce. Święto było okazją do wspólnego spotkania i rozmów. Podczas rodzinnego pikniku nie zabrakło gier i zabaw dla dzieci, występów lokalnych artystów. Zaprezentowały się między innymi: koła gospodyń wiejskich, lokalne grupy działania, KRUS, ARiMR, Kabaret Pigwa Show, młodzież
z Chmielnickiego Centrum Kultury.
Święta Ludowe upamiętniające 120-rocznicę
Ruchu Ludowego odbywają się w całym kraju oraz

Beata Oczkowicz, Władysław Kosiniak-Kamysz, Adam Jarubas,
Marek Gos, Mirosław Pawlak w Chmielniku

Adam Jarubas, Władysław Kosiniak-Kamysz, Piotr Żołądek
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Święto Ludowe w Ciekotach. Legitymacje dla nowych członków
PSL wręczają Mirosałw Pawlak, Marek Gos i Piotr Żołądek

na terenie całego regionu świętokrzyskiego. Są organizowane w małych ojczyznach – gminach i powiatach. Świętowano już między innymi w Sandomierzu, Jędrzejowie, Końskich, we Wrocieryżu, w
Ciekotach, na terenie powiatu pińczowskiego. G.P.

Piotr Żolądek, prezez Zarządu
Powiatowego PSL w Kielcach z Genowefą
Pigwą w Chmielniku

Mirosław Pawlak i Adam Jarubas na Święcie
Ludowym w powiecie pińczowskim

Agata Binkowska podczas Święta Ludowego
w Smykowie, powiat konecki

Romuald Garczewski
o administracji podatkowej i ulgach
– To już trzeci etap
wdrażania zmian w administracji podatkowej,
chciałoby się powiedzieć,
że korzystnych dla podatnika. Jednak to, co dzisiaj
przyjmujemy, praktycznie
już funkcjonuje. To jest tylko dopracowanie, nadanie
formy prawnej temu, co już jest. Tak szeroko omawiamy doradztwo, mówimy o utworzeniu nowego
stanowiska asystenta, który ma pomagać przedsiębiorcy nawet przez 18 miesięcy od dnia założenia przez niego firmy, ale przecież to są formy, które funkcjonują już w wielu urzędach i funkcjonują
dobrze – mówił poseł PSL Romuald Garczewski 26

maja na posiedzeniu Sejmu, odnosząc się w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa
Ludowego do rządowego projektu ustawy o administracji podatkowej z projektami aktów wykonawczych.
Administracja podatkowa w Polsce przechodzi
proces zmian, którego celem jest zapewnienie właściwego funkcjonowania organów podatkowych,
wzmocnienie struktury tej administracji oraz wdrożenie form interakcji z podatnikami, z zaakcentowaniem funkcji usługowych ukierunkowanych na ułatwienie podatnikowi rzetelnego i prawidłowego wypełniania obowiązków przewidzianych w przepisach
prawa podatkowego.
– Jest pewna trudność, jeśli chodzi o wymiar podatków, o administrację podatkową, bo wiemy, że

Marek Gos
o zawodzie lekarza weterynarii
Poseł PSL Marek Gos na posiedzeniu Sejmu 8
kwietnia w imieniu całego Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego odniósł się do senackiego projektu
ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych. – Do tej problematyki odnosiliśmy się ok. roku temu i dylematy,
które dzisiaj się pojawiają, były wtedy rozstrzygnięte.
Senat uważa, że ustawa przyjęta wtedy przez Sejm i
podpisana przez prezydenta tylko częściowo rozstrzyga problem związany z nadzorem sądowym nad orzeczeniami sądów korporacyjnych, a więc sądów odpowiedzialności zawodowej.
Wtedy również te argumenty były przedstawiane i na tej sali, i w pracującej nad
tym komisji, i w podkomisji. Tak wówczas uznano i do dziś wydaje się, że nie ma
nowych argumentów, które skłaniałyby nas do ponownego rozstrzygania tych
kwestii i do zmiany decyzji, która została podjęta nie tak dawno w oparciu o podobne przesłanki – mówił Marek Gos.
Poseł dodał, że główne zastrzeżenie jaki postawił Trybunał Konstytucyjny, dotyczył braku możliwości odwołania się zainteresowanych stron, w tym osób wykonujących wolne zawody, od orzeczeń sądów korporacyjnych w przypadku tzw.
mniej dotkliwych kar. – Kary upomnienia, kary nagany, i tego rodzaju zmiany zostały wówczas wprowadzone przez Wysoką Izbę do ustawy. A więc nie ma dzisiaj konstytucyjnego zarzutu co do prawa, które chcemy zmienić, natomiast senatorowie
chcą wyjść poza wyrok – jak pan senator był uprzejmy wskazać – Trybunału Konstytucyjnego – kontynuował na Sejmowej mównicy poseł PSL Marek Gos po szczegółowej analizie wszystkich stanowisk, począwszy od rządu, ministra zdrowia, a skończywszy na stanowiskach wszystkich ważnych gremiów, które wypowiadały się na
ten temat, biorąc również pod uwagę stanowiska bezpośrednio zainteresowanych,
czyli stanowiska korporacyjne: Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Izby Aptekarskiej, Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, Naczelnej Rady Pielęgniarek i
Położnych i samorządu weterynaryjnego.
– W zasadzie problem dotyczy tylko jednej grupy zawodowej, mianowicie samorządu lekarskiego i orzeczeń kasacyjnych w związku z odwołaniem się od orzeczeń sądu lekarskiego drugiej instancji. Chcę wskazać, że tych przypadków w grupie lekarskiej jest najwięcej, ale też nie można powiedzieć, że są to masowe odwołania ani że jest to procedura powszechna, są to raczej incydentalne przypadki
– mówił poseł Marek Gos.
Swoje przemówienie zakończył: – Biorąc pod uwagę stanowiska najbardziej
zainteresowanych podmiotów, głównie Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Izby
Aptekarskiej, Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, które to stanowiska są
negatywne, chcę powiedzieć, że również stanowisko naszego klubu jest w tej kwestii negatywne. Nie składam jednak wniosku, bo takiego wniosku nie przygotowaliśmy, natomiast zobaczymy w czasie prac w komisji, na ile argumenty przeważą.
Skoro Senat tak bardzo poważnie to traktuje i tak bardzo nalega, żeby nad tym
procedować, to spróbujmy jeszcze raz nad tym się pochylić, bo wydaje się, że argumenty są podzielone.                                           

zwiększają się obciążenia, które powinny wpłynąć do
naszego budżetu. Moim zdaniem trzeba wypracować
lepszą formę dla Polaków płacących podatki. Mówiliśmy o tym, co zmienić, żeby Polacy chcieli je płacić.
Myślę, że należałoby się zastanowić nad regułą, by
nie pokazywać w oświadczeniach majątkowych, ile
kto zarabia, tylko zrobić publiczny rejestr, kto i w jakiej wysokości płaci podatki – proponował poseł PSL
Romuald Garczewski. – Chodzi o to, by tym, którzy
płacą najwięcej, dawać ulgi z tego tytułu, sukcesywnie coraz większe. Na pewno wszyscy byśmy na tym
skorzystali. Z przyjemnością pokazałbym, ile podatków zapłaciłem. Wtedy wszyscy byśmy widzieli, kto
i ile zarabia, bo im więcej zapłaci się podatków, tym
więcej udało się wypracować dobra. Chciałbym, by
ten cel przyświecał nam wszystkim.  

Mirosław Pawlak
o nabywaniu nieruchomości
przez cudzoziemców
Mirosław Pawlak, poseł PSL 15 maja na posiedzeniu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej przedstawił stanowisko Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa
Ludowego wobec sprawozdania ministra spraw wewnętrznych z realizacji w 2014 roku ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. – Polska
ziemia rolnicza jest atrakcyjna dla zagranicznych nabywców z wielu względów. Chociaż oficjalnie opinii
publicznej podaje się, że skala zakupów jest niewielka, to panuje powszechne przekonanie, szczególnie w środowiskach rolniczych, że konieczne jest wprowadzenie przepisów regulujących sprzedaż ziemi rolniczej cudzoziemcom po zakończeniu okresu przejściowego, czyli po 1
maja 2016 roku – mówił poseł Mirosław Pawlak.
– Takie stanowisko jest głęboko uzasadnione z uwagi na dość niską cenę polskiej ziemi oraz stosunkowo niskie dochody polskich rolników w porównaniu z
dochodami rolników z zamożnych państw Europy Zachodniej – dodał poseł Mirosław Pawlak.
Obecnie cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej mają obowiązek uzyskać zezwolenie na nabycie nieruchomości, a cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego co do zasady
mają prawo nabywać nieruchomości oraz udziały i akcje spółek bez zezwolenia.
Wyjątek dotyczy jedynie nieruchomości rolnych i leśnych, na nabycie których
mają obowiązek uzyskać zezwolenie przez okres 12 lat od przystąpienia Polski do
Unii Europejskiej, a więc do 1 maja 2016 roku.
– Warto zwrócić uwagę na fakt, że w latach 1996-2014 na nabycie lub objęcie
akcji lub udziałów w spółkach handlowych z siedzibą w Polsce będących właścicielami lub użytkownikami cudzoziemcy otrzymali 3362 zezwolenia w odniesieniu do 56 387 ha. To bardzo dużo. W 2014 r. cudzoziemcy nabyli w 4596 transakcjach 4076,88 ha, w tym 451 transakcji dotyczyło nieruchomości rolnych i leśnych
o łącznej powierzchni 766,25 ha – podał statystyki poseł Mirosław Pawlak.
Posłowie Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego złożyli
kilka miesięcy temu do laski marszałkowskiej projekt ustawy o ochronie polskiej
ziemi po 1 maja 2016 r., druk sejmowy nr 3109. Około dwa miesiące temu została
powołana podkomisja, która rozpatruje ten projekt.
– Ta sprawa jest uwarunkowana, oczekiwana przez opinię publiczną w Polsce i traktowana przez wszystkie środowiska jako najistotniejsza – dodał poseł
Pawlak.
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25 lat Samorządu Terytorialnego
– uroczystości w regionie
Arkadiusz Bąk, Kazimierz Kotowski i Paweł Olszak
na sesji w Starachowicach

Piotr Żołądek i Michał Godowski na koncercie
z okazji 25-lecia samorządu

Od maja w województwie świętokrzyskim w miastach, gminach i powiatach trwają obchody z okazji 25 rocznicy
Samorządu Terytorialnego. – Samorządy odgrywają ogromną rolę w kreowaniu rozwoju społeczności lokalnych i regionalnych. To one tworzą wspólnoty – począwszy od tych najmniejszych, na poziomie gmin, aż do tych największych – wojewódzkich. A te wspólnoty mogą szybciej i lepiej decydować o realizowaniu najważniejszych dla nich
zadań i spełniać najpilniejsze potrzeby mieszkańców – mówi marszałek województwa świętokrzyskiego i szef PSL
w regionie Adam Jarubas.
Uroczyste Sesje oraz wydarzenia zostały zorganizowane w: Ćmielowie, Opatowie, Skalbmierzu,
Sandomierzu, Starachowicach, Busku-Zdroju, powiecie kieleckim.
– Samorząd to jest umiejętność rozmowy, wsłuchiwania się w to, co mówi drugi człowiek, podejmowanie wspólnych zadań, wrażliwość, otwarcie
na nowe inicjatywy – mówił Kazimierz Kotowski,
członek Zarządu Województwa i członek Zarządu
Wojewódzkiego PSL w Kielcach na uroczystościach
w Opatowie.
– Ćmielów to gmina, która ma olbrzymią historię, także gospodarczą, co tez ma olbrzymie znaczenie – powiedział podczas uroczystości w Ćmielowie
Arkadiusz Bąk. – W powiecie mówi się o dwóch rze-

czach, o ostrowieckiej stali i ćmielowskiej porcelanie. To symbole gospodarcze regionu. Musimy doceniać historię mieszkańców, których wysiłek sprawił, że i firma, i miasto mają się dobrze – mówił.
Ćwierćwiecze samorządu pięknie uczczono w
powiecie kieleckim, gdzie Starostwo Powiatowe w
Kielcach zorganizowało „W krainie uśmiechu”. – Z
tej okazji chcieliśmy zrobić mieszkańcom naszego
powiatu prezent, jakim jest koncert Kazimierza Kowalskiego wraz z przyjaciółmi – mówił starosta kielecki i prezes Zarządu Gminnego PSL w Morawicy
Michał Godowski witając gości i uczestników koncertu. Z okazji 25-lecia Samorządu starosta na ręce
członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
i prezesa Zarządu Powiatowego PSL Kielce Piotra

Edmund Kaczmarek podczas obrad Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Żołądka przekazał gratulacje, życzenia oraz podziękowania dla wszystkich świętokrzyskich samorządowców.
Specjalne obrady miała Komisja Wspólna Rządu
i Samorządu Terytorialnego, w których uczestniczył
Edmund Kaczmarek – starosta jędrzejowski, członek Zarządu Związku Powiatów Polskich, członek
Prezydium Zarządu Wojewódzkiego PSL, wiceprezes Zarządu Powiatowego PSL w Jędrzejowie.
G.P.

Bezpieczne powiaty z „Koziołkami”
Doceniono powiaty, które przystąpiły do Programu
„Bezpieczne Świętokrzyskie”. Za poprawę bezpieczeństwa publicznego „Koziołka” od Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach otrzymały: powiat starachowicki, który zajął pierwsze miejsce i
powiat konecki, który zajął drugie miejsce. W czołówce
znalazł się także powiat kielecki.

Bogdan Soboń odbiera „Koziołka”
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Statuetkę „Koziołka” i pierwsze miejsce otrzymał powiat starachowicki. Kapituła uhonorowała samorząd znad Kamiennej za szereg inicjatyw dotyczących zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, stworzenie programu profilaktycznego angażującego w działania społeczne mniejszość romską,
wykorzystanie mediów do propagowania bezpiecz-

nych zachowań, ochronę dziedzictwa kulturowego.
Odbierający trofeum starosta Dariusz Dąbrowski i
szef PSL w powiecie starachowickim, podkreślił, że to
szósty „Koziołek” z rzędu.
Drugą notę zajął powiat konecki. Wśród ponadstandardowych zadań realizowanych przez lokalne
władze wymieniono np. akcję związana z odpowiednim zachowaniem na stadionach „Jestem kibicem
przez duże K”, współpracę z instytucjami kultury na
rzecz promowania zachowań prozdrowotnych, przeciwdziałających narkomanii i alkoholizmowi. Nagrodę odebrał starosta konecki, prezes Zarządu Powiatowego PSL w Końskich, Bogdan Soboń.
Powiat kielecki znalazł się w finałowej szóstce samorządów uczestniczących w konkursie „Koziołek”.
G.P.

Wojewódzkie
Obchody
Dnia Strażaka
Wiceminister obrony narodowej Beata Oczkowicz (PSL), wiceminister gospodarki
i szef Zarządu Powiatu PSL w Ostrowcu Świętokrzyskim Arkadiusz Bąk, poseł PSL
Mirosław Pawlak, poseł PSL Romuald Garczewski, członek Zarządu Województwa
i członek Zarządu Wojewódzkiego PSL Kazimierz Kotowski, wicewojewoda świętokrzyski i członek Zarządu Powiatowego PSL w Jędrzejowie Paweł Olszak, starosta
jędrzejowski i wiceprezes Zarządu Powiatowego PSL w Jędrzejowie Edmund Kaczmarek, starosta staszowski i prezes Zarządu Powiatowego PSL w Staszowie Michał Skotnicki wzięli udział w Wojewódzkich Obchodach Dnia Strażaka w Ostrowcu
Świętokrzyskim.

– Jesteście gwarantem bezpieczeństwa – mówił do strażaków Arkadiusz Bąk

Odznaczenia wręczyli Mirosław Pawlak i Kazimierz Kotowski

– Kiedy pozyskujemy inwestorów, jedno z
pierwszych ich pytań dotyczy odległości od straży
pożarnej – powiedział Arkadiusz Bąk. – Jesteście
gwarantem bezpieczeństwa przemysłu, produkcji.
To ma bardzo wymierne znaczenie, o czym mogliśmy się przekonać niedawno na terenie ostrowieckiej huty.
Kazimierz Kotowski podziękował strażakom
za zaangażowanie, służbę, za wszystko to, co zostało zrobione w regionie dla naszych społeczności
powiatowych, gminnych. Pogratulował odznaczonym, awansowanym i wyróżnionym, podziękował
świętokrzyskiemu komendantowi strażaków, jego
współpracownikom za twórczą, codzienną pracę, za
współdziałanie z samorządem województwa.
– Jestem przekonany, że tak jak przez ostatnie
lata będziemy nadal czynić wszystko, by realizować stojące przed służbą państwową zadania z pomocą i zaangażowaniem samorządu województwa
– podkreślił Kazimierz Kotowski. – Cieszę się, że
to twórcze współdziałanie zaowocowało zapisami
w nowym Regionalnym Programie Operacyjnym,
co umożliwi dofinansowanie różnych działań w jednostkach państwowych i jednostkach OSP. To nasze
wspólne dzieło, nasz wspólny cel.
N.A.

Wyróżnienie dla Krystiana Jarubasa
Krystian Jarubas, radny Sejmiku i wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju otrzymał wyróżnienie podczas uroczystości 25-lecia Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Kielcach. Z tej okazji zorganizowano także konferencję na temat
Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
– Obchodzimy ćwierćwiecze działalności naszych służb w III RP. Mając za
sobą ten czas rozwoju instytucji rynku pracy po 1990 widzimy, jak znacząca
była ewolucja systemu walki z bezrobociem. Zmieniają się narzędzia, powstają nowe możliwości działania i źródła finansowania – mówił, rozpoczynając
konferencję, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, Arkadiusz
Piecyk.
Gościem specjalnym konferencji była Małgorzata Marcińska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, która przedstawiła
Krajowy Fundusz Szkoleniowy.
P.C.

Krystian Jarubas otrzymuje gratulacje od Piotra Żołądka

Ludowiec Świętokrzyski

5

Porady prawne

Zachowek
W niniejszym wydaniu naszego czasopisma prawnik odpowiada na pytania związane z zachowkiem. Czym dokładnie jest? W jakiej sytuacji można z niego skorzystać? Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w artykule.
Zachowek to kwota pieniężna będąca równowartością części majątku, jaki spadkobierca otrzymałby, gdyby dziedziczył bez testamentu. Do zachowku uprawnieni są: dzieci, wnuki spadkodawcy
(zstępni), małżonek oraz rodzice. Jednak rodzice
mają uprawnienie do niego tylko wtedy, gdy nie ma
zstępnych, ani małżonka uprawnionych do zachowku.
Mieszkanka powiatu kieleckiego: – Moja
mama zapisała w testamencie majątek mojemu
bratu. Mnie nie zostawiła nic. Jestem jej córką i
uważam, że powinnam dostać po nie przynajmniej
zachowek. Jak mogę go otrzymać?
Maciej Jęczmiński: Może Pani ubiegać się o zachowek od brata, ponieważ, gdyby mama nie zostawiła testamentu, odziedziczyłaby Pani majątek
razem z nim. Może Pani żądać, żeby brat zapłacił
kwotę pieniędzy równą połowie majątku, jaki przypadłby Pani, gdyby mama nie zostawiła testamentu. Jeśli nie będzie chciał zapłacić sumy dobrowol-

nie, pozostanie tylko droga sądowa. Wówczas musi
Pani skierować do sądu pozew o zapłatę kwoty stanowiącej zachowek.
Mieszkaniec Buska-Zdroju: – Mój tata przed
śmiercią sporządził testament. Po jego śmierci dowiedziałem się, że mama i troje rodzeństwa dostali
majątek, a ja zostałem pominięty. W testamencie
było napisane, że tata mnie wydziedzicza. Czy w
związku z tym należy mi się jakiś spadek?
Maciej Jęczmiński: Wydziedziczenie samo w
sobie oznacza pozbawienie prawa do zachowku.
Może mieć miejsce, np. gdy spadkobierca uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych W takim razie nie jest Pan uprawniony, aby go otrzymać.
Mieszkaniec powiatu skarżyskiego: – W spadku po rodzicach dostałem dom i działkę. Mój młodszy brat w testamencie nie dostał nic, ale wcześniej
przepisali mu inną działkę. Teraz domaga się ode
mnie zachowku. Obawiam się, że żeby go zapłacić

musiałbym sprzedać dom i działkę. Czy będę musiał
zapłacić mu zachowek?
Maciej Jęczmiński: Pańskiemu bratu nie przysługuje zachowek, ponieważ już wcześniej otrzymał
darowiznę.
Mieszkaniec Opatowa: – Dostałem w testamencie spadek po mamie. Syn nieżyjącej siostry
uważa, że jemu też należy się majątek i zażądał
ode mnie zachowku. Czy będę musiał go zapłacić?
W jakich przypadkach nie ma obowiązku jego zapłaty?
Maciej Jęczmiński: Zgodnie z zasadami prawa
spadkowego siostrzeńcowi należy się zachowek.
Istnieje jednak kilka możliwości, pozwalających pozbyć się tego obowiązku. Jedną z nich jest przedawnienie. Po upływie 5 lat od daty ogłoszenia testamentu albo chwili śmierci spadkodawcy, co dotyczy
osób, które dziedziczyłyby majątek gdyby nie było
testamentu, przepada możliwość ubiegania się o
zachowek. Można też próbować udowodnić, że domagający się zachowku jest niegodny dziedziczenia. Niegodnym dziedziczenia jest ten kto: dopuścił
się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciw spadkodawcy, podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu
albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z powyższych czynności, umyślnie ukrył
lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub
przerobił jego testament albo świadomie skorzystał
z testamentu przez kogoś podrobionego lub przerobionego. Nie trzeba go będzie płacić również, gdy
domagający się odrzuci spadek.
Maciej Jęczmiński

Spotkanie z weteranami
i uczestnikami misji zagranicznych
Swoje święto 29 maja obchodzili weterani i uczestnicy misji zagranicznych oraz Technikum ZDZ w
Kielcach im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ. W konferencji „Udział Polskich Żołnierzy w Misjach Pokojowych ONZ oraz Współczesne Zagrożenia Międzynarodowego Bezpieczeństwa”, podkreślającej to
wydarzenie wzięli udział wiceminister obrony narodowej Beata Oczkowicz i marszałek oraz szef PSL
w województwie świętokrzyskim Adam Jarubas.
– Dzisiaj wiemy, obserwując to, co się dzieje na
wschodzie, że pokój nie jest wartością daną raz na
zawsze. Powinniśmy na nowo spojrzeć na relacje
bezpieczeństwa, zadać sobie kluczowe pytania o
obronność, o naszą mobilność, o kondycję struktur
obronnych Polski – mówił marszałek województwa
świętokrzyskiego Adam Jarubas. – Dziś misje pokojowe trwają w wielu zapalnych punktach na świecie,
także z udziałem polskich żołnierzy, tych miejsc jest
niezliczona ilość – dodał.
Wiceminister obrony narodowej Beata Oczkowicz przybliżyła uczestnikom konferencji działalność utworzonego przez MON kilka miesięcy temu
Centrum Żołnierza Weterana Działań poza Granicami Kraju, które mieści się w Warszawie przy ul. Puławskiej.
– Ta instytucja powstała po to, aby przybliżyć
nową historię żołnierza polskiego. Historię tych cza-
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Wiceminister obrony narodowej Beata Oczkowicz przybliżyła działanie
Centrum Żołnierza Weterana Działań poza Granicami Kraju

sów, kiedy żołnierze walczyli o naszą niepodległość,
historię obecnych kombatantów, wszyscy doskonale znamy, natomiast historia dotycząca misji ONZ
czy też misji Unii Europejskiej, misji NATO jest mniej
znana – mówiła wiceminister Beata Oczkowicz. –
Udział w misjach wypromował nasze wojsko jako
wiarygodnego sojusznika, doskonale przygotowa-

nego do walki, do wspólnej obrony. Polska również
doprowadziła dzięki misjom do standaryzacji swojej
armii do wzorów zachodnich. Udowodniła, że obok
misji logistycznych gotowa jest również wystawić
komponenty manewrowe i bojowe w celu utrzymania i obrony pokoju na świecie – podsumowała Beata Oczkowicz.
M.J.
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Prosto z Brukseli
Dodatek informacyjny „Ludowca Świętokrzyskiego” dr. Czesława Siekierskiego – deputowanego do Parlamentu Europejskiego

Posiedzenie Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Parlamentu Europejskiego
W dniach 26 i 28 maja miało miejsce kolejne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego
pod przewodnictwem europosła Czesława Siekierskiego. Poniżej krótkie omówienie niektórych punktów posiedzenia, które były przedmiotem porządku dziennego.
Dialog ustrukturyzowany
z komisarzem Hoganem

Dr Czesław Siekierski, przewodniczący
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE

Wymiana poglądów z przedstawicielem Komisji
na temat rosyjskiego embarga i jego konsekwencji
dla rynku owoców i warzyw
W opinii Komisji Europejskiej konieczne jest
omówienie wyników, które przyniosły poszczególne środki podjęte dotychczas w związku z rosyjskim
embargiem. Komisja uznaje fakt, że z powodu embarga ucierpiał sektor owoców i warzyw, ale również
sektor mleczarski, produkcji jaj, drobiarski czy sektor trzody chlewnej.
Instytucje europejskie były zmuszone, poczynając od roku 2014, wdrożyć środki mające na celu
zaradzenie powstałej sytuacji. Zdaniem Komisji Europejskiej, wprowadzenie środków wyjątkowych na
podstawie czterech aktów delegowanych nastąpiło
stosunkowo szybko. Udało się wdrożyć na poziomie
państw członkowskich środki dotyczące wycofania
produktów z rynku (darmowa dystrybucja, rezygnacja ze zbioru) oraz działania promocyjne. Działania
te przyczyniły się do zmniejszenia ilości towarów,
które mogłyby znaleźć się na rynku a przeznaczono
na nie ponad 100 mln euro, które trafiły, w formie
pomocy, do rolników i producentów dotkniętych zaistniałą sytuacją.

Na ostatnim posiedzeniu Komisja Rolnictwa
gościła również komisarza Phila Hogana w ramach
tzw. „dialogu ustrukturyzowanego”. Najczęściej
podnoszoną kwestią było uproszczenie wspólnej
polityki rolnej, które jest też głównym priorytetem
prac obecnego komisarza ds. rolnictwa. Europosłowie wskazywali m.in. na potrzebę uelastycznienia
podejście do wdrażania tzw. zazielenienia WPR w
pierwszym roku jego obowiązywania i łagodnego
stosowania kar wobec rolników, którzy nie dopełnili pewnych obowiązków z uwagi na niewiedzę czy
błąd.
Kolejnym szeroko podnoszonym problemem
była sytuacja na rynku mleka w UE po wprowadzeniu w embarga rosyjskiego w lecie ubiegłego roku
oraz zniesieniu kwot mlecznych z końcem marca
b.r. Członkowie Komisji Rolnictwa wskazywali na
zniżkę cen na rynku mleka i wiążący się z tym spadek dochodów producentów mleka; wzywano do
zniesienia kar za przekroczenie kwot mlecznych w
ostatnim roku kwotowania lub przynajmniej przeznaczenia środków z kar za przekroczenie kwot na
restrukturyzację i modernizację sektora mleczarskiej w UE. Wreszcie podnoszono potrzebę poszukiwania nowych rynków dla europejskiego mleczarstwa w związku z utratą rynku rosyjskiego. W odpowiedzi komisarz zaznaczył, że w jego opinii spadek
cen mleka ma charakter okresowy, i że spodziewa
się wzrostu cen o 1% w całym 2015 r. Nie odniósł się
natomiast do kwestii umorzenia kar za przekroczenie kwot mlecznych, lecz z jego poprzednich wypowiedzi można wnioskować, że jest temu przeciwny.
Trzecim zasadniczym punktem debaty było
TTIP i ewentualne zagrożenia dla europejskiego rolnictwa wiążące się z tą umową. Europosłowie tradycyjnie wyrażali obawy co do różnicy standardów w
Europie i w USA, podkreślali potrzebę ochrony produktów wrażliwych i europejskich oznaczeń geograficznych oraz wzywali do zagwarantowania, że
rolnictwo nie zostanie poświęcone w negocjacjach
TTIP. W odpowiedzi komisarz Hogan zaznaczył, że
kwestie rolne stanowią zaledwie 5% obszaru negocjacyjnego TTIP i jego zdaniem nie można od nich
uzależniać całego porozumienia. Określając siebie

jako „liberała” i zwolennika TTIP podkreślał potencjalne szanse dla europejskiego rolnictwa w rezultacie przyjęcia tej umowy.

Wspólne posiedzenie komisji AGRI i ENVI
w sprawie klonowania zwierząt
z gatunku bydła, świń, owiec, kóz i koni
utrzymywanych i rozmnażanych do celów chowu
Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa (AGRI)
oraz Komisji Środowiska (ENVI) odbyło się celem
przeprowadzenia dyskusji odnośnie poprawek zgłoszonych przez posłów do sprawozdania przygotowywanego przez obydwie komisje. Posłowie dziękowali sprawozdawczyniom za włożoną w dokument pracę, oraz dyskutowali na temat podejścia
do samej techniki klonowania oraz ogólnie kwestii
związanych z importem zwierząt klonowanych lub
produktów pochodzących od nich lub ich potomstwa.
Zdecydowana większość posłów, powołując się
na opinie obywateli UE, opowiadało się za całkowitym zakazem praktyk związanych z klonowaniem
na terenie UE, lub też zakazem tymczasowym, mając na uwadze cały czas trwające na świecie badania
mające na celu rozwój technik klonowania.

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze
w budżecie na 2015 r. i 2016 r.
W ramach corocznej procedury budżetowej,
raz do roku każdy poseł, komisja lub grupa, mogą
składać wnioski w sprawie nowych projektów pilotażowych oraz działań przygotowawczych, lub też
wnioski dotyczące przedłużenia już trwających,
których wstępnej analizy dokona Komisja Europejska. Po złożeniu wniosków, Komisja dokonuje oceny możliwości wdrożenia wszystkich wniosków, co
przeważnie odbywa się na początku lub w połowie
lipca.
Członkowie AGRI mogą również wnosić o to,
aby ich projekty pilotażowe oraz działania przygotowawcze zostały złożone w imieniu Komisji AGRI.
Termin przekazania projektów pilotażowych/działań przygotowawczych, w sprawie których występuje się o tego rodzaju wsparcie ze strony Komisji
AGRI, został wyznaczony na 20 maja 2015. Otrzymano 8 propozycji, które poddano następnie pod
głosowanie podczas posiedzenia Komisji AGRI 26
maja 2015, w wyniku którego wszystkie uzyskały
poparcie posłów.
Projekty dotyczyły, między innymi, metod szybkiego alarmowania na wypadek pojawienia się kryzysu w rolnictwie, badania nad chorobami i szkodnikami pojawiającymi się na skutek działań hodowlanych oraz zmian klimatu, inne dotyczyły pszczelarstwa, sektora mleka, bioróżnorodności oraz jakości
życia ludności na obszarach wiejskich.
Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego,
Przewodniczącego Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Czesława Siekierskiego
Prosto z Brukseli
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Nieformalna Rada Ministrów
Rolnictwa w Rydze
Od 31 maja do 2 czerwca w Rydze, stolicy Łotwy pełniącej obecnie Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej,
odbywała się nieformalna Rada Ministrów Rolnictwa
z Państw Członkowskich Unii Europejskiej dotycząca
obecnej sytuacji rolnictwa ekologicznego oraz perspektyw jego rozwoju w UE.
Tematem przewodnim posiedzenia była produkcja ekologiczna, jej wytwarzanie z poszanowaniem środowiska, wzrost oraz potrzeby konsumentów do roku 2020. Poza Ministrami Rolnictwa
z Państw Członkowskich UE oraz, pełniącym rolę
gospodarza, Ministrem Rolnictwa Łotwy, Jānisem
Dūklavsem, w posiedzeniu wzięli udział Komisarz
ds. Rolnictwa, Phil Hogan, oraz Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, Poseł Czesław Siekierski.
W swoim wystąpieniu, Komisarz Phil Hogan
zwrócił uwagę na znaczenie rolników i producentów oraz konsumentów w kontekście branży ekologicznej. Konsumenci oczekują wyższej jakości od
produktów ekologicznych, o czym nie można zapominać. Ważne jest zatem wsparcie dla rolników
ekologicznych oraz skuteczne kontrole, aby branża mogła zachować wysokie standardy. Realizowanych jest wiele dobrych praktyk, występują jednak
również różnice oraz problem identyfikowalności
produktów. Komisarz zapewnił, że jego służby będą
nadal przyglądać się mechanizmom kontroli, aby
producenci i konsumenci mogli być pewni, że istotnie otrzymują jakość, jaką kryje za sobą logo UE.
Poseł Czesław Siekierski podkreślał znaczenie
podniesienia jakości wyżywienia w społeczeństwie,
zgodnie z popularnym stwierdzeniem, że „to co i jak
jemy ma kluczowy wpływ na naszą zdrowotność”.
Stwierdził, że tutaj właśnie otwiera się ogromna
szansa dla sektora rolnictwa ekologicznego. W rezultacie, sektor ten szybko się rozwija z uwagi na

– Podstawowym wyzwaniem jest utrzymanie zaufania społecznego
wobec produkcji ekologicznej – mówił Poseł Siekierski

rosnące zapotrzebowanie ze strony konsumentów
na smaczną i wytwarzaną z poszanowaniem środowiska żywność. Duże znaczenie dla tego trendu
odgrywa również swego rodzaju „moda” na produkty ekologiczne, która rozwinęła się wśród ludności
miejskiej. Obecnie obszary ekologiczne w UE nadal
stanowią jedynie ok. 5,5% terenów rolniczych, ich
rozwój będzie zależał przede wszystkim od popytu
na żywność ekologiczną, który z kolei jest uzależniony od zasobności społeczeństwa.
– Podstawowym wyzwaniem jest utrzymanie
zaufania społecznego wobec produkcji ekologicznej
– powiedział w swoim wystąpieniu Poseł Siekierski.
Zwiększone zapotrzebowanie ze strony konsumen-

tów oznacza również większy import z państw trzecich oraz potrzebę upewnienia się, że importowane
produkty pozostają w zgodności z przepisami UE i
spełniają nasze standardy. Niezwykle istotne dla
przyszłości sektora będą również wyniki negocjacji
w sprawie TTIP.
Podczas posiedzenia głos zabierali również
między innymi, przedstawiciele COPA-COGECA,
europejskiej organizacji zrzeszającej rolnicze związki zawodowe i organizacje spółdzielcze, oraz Europejskiej Rady Młodych Rolników (CEJA). Delegaci
podkreślali znaczenie prowadzenia polityki jakości
w przypadku produktów ekologicznych oraz regionalnych planów działania.

VIII Euroforum
Polskiego Mleczarstwa
21 kwietnia w Krakowie rozpoczęło się VIII Euroforum Polskiego Mleczarstwa organizowane przez Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy. Wśród zaproszonych gości znaleźli się naukowcy z ośrodków akademickich zajmujący się problemami w mleczarstwie, związkowcy a także przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Agencji Rynku Rolnego. Jednym z
prelegentów omawiających obecną sytuację na światowym, europejskim i krajowym rynku mleka był Poseł do Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski.

– O sytuacji w sektorze mleczarskim może
decydować promocja polskich produktów
mlecznych - podkreślał Czesław Siekierski
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W swoim wystąpieniu przewodniczący Komisji
Rolnictwa PE zwrócił uwagę na takie problematyczne
aspekty jak zazielenienie, otwarcie rynku na handel
ze Stanami Zjednoczonymi w ramach umowy TTIP,
embargo rosyjskie oraz budżet ze Wspólnej Polityki
Rolnej 2014-2020. Poseł Siekierski zaznaczył, że problemy w mleczarstwie nie są zależne wyłącznie od

sektora i należy dołożyć starań, aby wygrać konkurencję z napływem inwestycji spoza Polski. – Problemem w polskim mleczarstwie w dalszym ciągu jest
zbyt małe spożycie produktów mlecznych, o sytuacji
w sektorze mleczarskim może decydować koncentracja w sektorze przetwórczym mleka oraz promocja polskich produktów mlecznych – podkreślił poseł.

Wsparcie dla sektora rolnego
w wypadku kryzysów
Parlament Europejski przyjął sprawozdanie przewodniczącego komisji rolnictwa i rozwoju wsi, europosła PSL Czesława Siekierskiego w sprawie współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich w odniesieniu do roku
2015. Oznacza to, że zapewnione zostało finansowanie na przyszły rok dla rezerwy w wypadku kryzysów w rolnictwie, której wysokość w projekcie budżetu UE na 2016 rok została określona na kwotę 446,1 mln euro.
– Cieszę się, że udało się nam przyjąć stanowisko Parlamentu w ramach uproszczonej i przyśpieszonej procedury, co otwiera drogą do przyjęcia rozporządzenia w pierwszym czytaniu i zagwarantowania środków na walkę ze skutkami kryzysów w sektorze rolnym. Rolnictwo to bardzo wrażliwy sektor, podatny nie tylko na zmienne warunki
pogodowe i klimatyczne, ale również wydarzenia
polityczne w państwach trzecich czy dwustronne
i wielostronne porozumienia handlowe. O tym, że
znaczące środki na walkę z sytuacjami kryzysowy-

mi w rolnictwie są konieczne mogliśmy się przekonać choćby w ostatnim roku, gdy przyszło się nam
zmierzyć się z dotkliwymi skutkami embarga rosyjskiego czy też zawirowaniami na rynku mleka
w związku ze zniesieniem kwot mlecznych – powiedział po głosowaniu przewodniczący Czesław
Siekierski.
Zastosowanie współczynnika korygującego
oznacza, że zgodnie z wnioskiem Komisji Europejskiej, płatności bezpośrednie dla rolników w 2015 r.
zostaną pomniejszone o niespełna 1,4% celem sfi-

nansowania wspomnianej rezerwy. Należy jednak
podkreślić, że redukcja ta, wprowadzona w wyniku
ostatniej reformy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR),
będzie dotyczyć tylko tych rolników, którzy otrzymają płatności na kwotę większą niż 2 000 euro.
– Rezerwa kryzysowa to absolutne minimum
również, gdy weźmiemy pod uwagę fakt ograniczenia mechanizmów interwencji w ramach ostatniej reformy WPR. Dlatego tak ważne jest też, aby
zagwarantować, że wszystkie niewykorzystane
środki w ramach budżetu rolnego, pozostały w
nim i aby mogły służyć rozwiązywaniu problemów
rolnictwa – dodał Czesław Siekierski.
Mechanizm korygujący nie ma zastosowania
w przypadku Bułgarii, Chorwacji i Rumunii, które
są ciągle w trakcie dochodzenia do pełnych płatności.

Światowy Kongres Nasiennictwa
Przewodniczący Komisji Rolnictwa w Parlamencie Europejskim Czesław Siekierski wziął udział w otwarciu Światowego Kongresu Nasiennictwa. W tym roku Kongres odbył się w Krakowie, co jest wyrazem uznania dla polskiej branży
nasiennej. Do tej pory Kongres odbywał się w Indiach, Niemczech, Chile, Danii, Nowej Zelandii, Republice Czeskiej,
Turcji i Kanadzie.
Tematami poruszanymi na Kongresie były nowe
odmiany nasion, ochrona roślin przed chorobami czy
negocjowana umowa handlowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Wartość światowego rynku nasiennego wynosi ponad 10 mld dola-

rów, natomiast nasz polski rynek jest mniejszy, oceniany przez ekspertów na 1 – 1,2 mld zł.
Krakowski Kongres okazał się rekordowym pod
względem liczby uczestników.
Karolina Kaczmarek

Jednym z tematów poruszanych
podczas Kongresu była negocjowana
umowa handlowa między Unią
Europejską a Stanami Zjednoczonymi

Konkurs historyczny
– Wielcy Ziemi Tarnowa
18 maja 2015 roku w Szkole Podstawowej nr 5 im.
Tadeusza Kościuszki w Tarnowie odbył się finał Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Historycznej „Wielcy ziemi Tarnowa” oraz Konkursu Recytatorskiego
Poezji Patriotycznej.

Krakowski Kongres był rekordowy
pod względem liczby uczestników

Konkurs wiedzy historycznej dla uczniów
szkół podstawowych z powiatu tarnowskiego organizowany jest już po raz czwarty. Poseł do Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski ufundował tegoroczną główną nagrodę czyli bilet na
wyjazd studyjny do Brukseli.
Prosto z Brukseli
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Jubileusz 80 – lecia
istnienia OSP w Solcu
17 maja br. Ochotnicza Straż Pożarna w Solcu świętowała jubileusz 80-lecia istnienia. Uroczystość powiązana
była z obchodami Święta Ludowego. Jednym z gości uroczystości był poseł do Parlamentu Europejskiego Czesław
Siekierski.
Gospodarzami wydarzenia byli Stanisław Fit
– prezes OSP w Solcu oraz Michał Skotnicki – starosta, prezes Zarządu Powiatowego PSL w Staszowie. Ważnym punktem programu całej uroczystości było wręczenie odznaczeń i wyróżnień m.in. dla
jednostki OSP w Solcu, którą uhonorowano Złotym
Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Ponadto najwyższym odznaczeniem nadawanym przez Zarząd
Wojewódzki OSP RP czyli Medalem im. Bolesława
Chomicza uhonorowano druha Edwarda Jarosa, a
kilkudziesięciu strażaków ochotników otrzymało
medale za zasługi dla pożarnictwa i odznaki Wzorowy Strażak.
Oficjalną część uroczystości podczas której
wręczono także legitymacje PSL-u nowym członkom partii zakończyły przemówienia zaproszonych
gości wśród których znaleźli się wicewojewoda
świętokrzyski Paweł Olszak, poseł do Parlamentu
Europejskiego Czesław Siekierski, poseł na sejm RP
Romuald Garczewski, st. bryg. Grzegorz Ciepiela.
Robert Sadowski

Jednym z gości uroczystości był poseł do
Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski

Poseł do PE Czesław Siekierski gratulował druhom jubileuszu
i życzył dalszych sukcesów w walce z żywiołami

Prosto z zagrody
Minął II tury – wyborczy
medialny „huragan” i po ciszy wyborczej – gdy zajaśniało
nad Rzeczpospolitą słońce dla
nowego Prezydenta Andrzeja
Dudy i my wyborcy odetchnęliśmy z ulgą, bo siła i wielorakość
kampanijnych wichrów i nas
jakby obijała. Komentarze i osądy wyborcze wielu „mądrych
głów” w opasłych tomach można by liczyć. I być tu Polaku mądry! Ja jednak uważam, że
moje stwierdzenie „prosto z zagrody” w 1 nr „Ludowca” z lutego br. na początku wyborczej kampanii prezydenckiej ma
„ludową wymowę duszy” w jej nieprzemijającej wartości,
gdy stwierdziłem: „bez względu na wynik majowych prezydenckich wyborów – Adam Jarubas i tak zostanie „moralnym Prezydentem Polski” i dla wielu będzie lokatorem serc
i umysłów. I to chyba wielka wygrana naszego Ojczyźniano-ludowego Kandydata jakim został nasz Świętokrzyski Marszałek”.
To co napisałem dziś też (i może bardziej serdecznie)
wciąż jest głośno słyszalne w wiejskich opłotkach. Wielu powiada, że ma moc – co dopiero erupcją wybuchu – na
parlamentarne wybory poczeka. Wszak poparcie elektoratu wiejskiej prowincji będzie wtedy dla PSL z prezesem kol.
Adamem Jarubasem w świętokrzyskim regionie – najbardziej wymownym świadectwem poparcia – uzyskanych poselskich mandatów (a może i Senatorskiego?) do gmachu
Parlamentu przy ul. Wiejskiej.
Wybory, wybory – a przecież to one tematykę wiekowego uroczystego Święta Ludowego nam gdzieś przyćmiły.
Gdy przeglądam stare przedwojenne (i te już – powojenne)
kalendarze, gazety i inne wydawnictwa – dostrzegam na
zamieszczanych fotografiach z obchodzonego Święta Ludowego, strajków chłopskich, manifestacji i różnych innych
zgromadzonych ludu wiejskiego w organizacyjnym wachlarzu stronnictw ludowych – w tym szczególnie Stronnictwa
Ludowego prezesury Wincentego Witosa (przed wojną) i po
wyzwoleniu PSL – Stanisława Mikołajczyka. Z tym, że i PRL
w dalszych powojennych latach miewał z różnym nasileniem w Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym – przyćmiewającą „czerwień proletariatu” – naszym, zawsze dającym
NADZIEJĘ zielonym kolorem i koniczynowym tłem ludowego oznakowania. A złośliwcy powiadają – że to takim „arbuzem” się bywało. Mam i swoje osobiste „fotografie pamięci”
– gdy ziemi na szturmówkach, jakby naszą polską ludowość
w serca i działalność wtapiała do organizacyjno-partyjnej
krzątaniny.
Teraz, kiedy 2 maja – Święto Narodowej Flagi – warto
i na ten nasz ludowy zielony element wystroju zwrócić uwagę. Nie tylko z okazji Święta Ludowego – ale i innych okazji.
A przecież Samorządy lokalne w ludowej obsadzie przedstawicielskiej owocnie przodują. I one winny ten „szczegół”
oflagowania należycie pielęgnować. Na wiele sposobów i
na wiele okazji. Sądzę, że i w gabinetach naszych ludowych
Włodarzy Samorządowych Szczebli – ludowy Sztandar dawałby „miłe sercu i oku” świadectwo „skąd nasz ród” i komu
służymy swoim codziennym zaangażowaniem w obywatelskie i ludzkie problemy. Czuje podświadomie, że nasz świętokrzysko-małopolski poseł w Europejskim Parlamencie dr
Czesław Siekierski kiwa „pionowo” głową swojej aprobaty –
by nam „Zielony Sztandar” – ten co w prasowym wydaniu
współgrał z tym na drzewach w ludowym pochodzie i w majestacie wystroju na wiele ojczyźniano-ludowych okazji. A
tego przecież „Ludowiec Świętokrzyski” serdecznie pragnie.
Uroczyście więc podpisuję swoją gawędę długopisem piszącym w kolorze zielonym.
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)

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

IX Walne Zgromadzenie
Członków LTN-K w Kielcach
18 maja w sali konferencyjnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach zebrali się członkowie kieleckiego Oddziału Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego na IX swoim Walnym Zgromadzeniu. Dokonano oceny trzyletniej działalności, wybrano nowe władze i delegatów na Krajowe Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie 19 czerwca br.

Od lewej: S. Durlej, M. Godowski, A. Piecyk, W. Zdyb i M. Adamczyk

Towarzystwo liczy obecnie 110 członków: pracowników naukowych Wszechnicy Świętokrzyskiej
i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, poetów, nauczycieli, posłów PSL, działaczy samorządowych i
twórców kultury.
Podczas Zgromadzenia trzech nowych członków Towarzystwa otrzymało z rąk prof. Mieczysława
Adamczyka – wiceprezesa Zarządu Głównego LTNK,
rektora Wszechnicy Świętokrzyskiej, legitymacje
członkowskie. Otrzymali je: Michał Godowski – starosta kielecki, Arkadiusz Piecyk – dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Wojciech Zdyb – kierownik zespołu muzycznego „Camerata Scholarum” przy Szkole Muzycznej w Kielcach.
Referat sprawozdawczy wygłosił prezes Zarządu
Oddziału Stanisław Durlej. Powiedział między innymi, że Towarzystwo popiera twórczość naukową, literacką i artystyczną. Umacnia więzi środowisk twórczych, naukowych, kulturalnych, oświatowych i inteligenckich ze społeczeństwami lokalnymi. W okresie
minionych trzech lat członkowie LTN-K brali aktywny
udział w uroczystościach organizowanych przez Zarząd Wojewódzki PSL, Urząd Marszałkowski, Wojewodę, Ogólnopolski Związek Żołnierzy Batalionów
Chłopskich, Zarząd Wojewódzki ZMW, Świętokrzy-

skie Towarzystwo Regionalne, Muzeum Wsi Kieleckiej, Klub Amazonek i wiele innych organizacji i stowarzyszeń.
Towarzystwo w 2013 roku zorganizowało konferencje naukową związaną ze 150. rocznicą Powstania Styczniowego połączoną z wyświetlaniem filmu.
Członkowie uczestniczyli w wycieczkach organizowanych przez Towarzystwo między innymi na Święty
Krzyż, do Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku i Stefana Żeromskiego w Ciekotach
Wydano kolejne książki, między innymi: Stanisława Durleja „20 lat minęło”, „Krzyżtopor – twierdza magnacka XVII wieku i jej architektura” Stanisława Tomkowicza, której reprint przygotował Dariusz
Detka i jego syn Karol, Joanny Sztejnbis – Zdyb ”Gazeta Kielecka w roli obserwatora lokalnego życia muzycznego w latach 1870-1939”, Józefa Wierzby „Józef
Myszka śpiewanie przez życie”. Wydano tomiki poetyckie Elżbiety Gacek „Słowa co krzepią, Myśli co łączą”, Mieczysława Józefa Sali „ U źródeł szczęścia” i
„O zacne życie.” Dotychczas Oddział Towarzystwa w
Kielcach wydał 68 książek. Członkowie Towarzystwa
aktywnie włączyli się w 2014 roku w kampanię wyborczą do samorządu. Do Sejmiku Wojewódzkiego oraz
radnych do powiatów i gmin wybranych zostało sied-

miu członków Towarzystwa. W każdym roku uczestniczyli w obchodach Święta Ludowego i rocznicach
pacyfikacji Michniowa.
Z okazji 20-lecia działalności Towarzystwa, które
obchodzono w 2012 roku wielu działaczy otrzymało
odznaczenia państwowe, „Za zasługi dla ruchu ludowego im. W. Witosa,” „Złote Koniczynki” oraz honorowe odznaki ZMW. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wygłosił jej przewodniczący Zenon Piecaba, zaś
Sądu Koleżeńskiego sędzia Elżbieta Gacek. W dyskusji zabrali między innymi głos: Jerzy Sobierajski, dr
Adam Stoksik,Władysław Sadłocha i prof. Mieczysław
Adamczyk.
Przyjęto program działania Towarzystwa na najbliższe trzy lata. Wybrano władze Oddziału Towarzystwa i delegatów na Krajowy Zjazd. Obradom przewodniczył Jan Mazur.
Skład nowych władz oddziału Towarzystwa podajemy poniżej.
St. D.
fot. Karolina Stasiak

Prezydium Zarządu Oddziału LTN-K
Stanisław Durlej – prezes
Jan Mazur – wiceprezes
Dariusz Detka – wiceprezes
Stanisław Chałupczak – sekretarz
Danuta Minkina – skarbnik
Stanisław Kowalski – członek Prezydium
Tomasz Jakubczyk – członek Prezydium
Członkowie Zarządu:
Mirosław Jamrożek
Małgorzata Kowalińska
Barbara Piwnik
Władysław Sadłocha
Marianna Piotrowska
Władysław Cieślicki
Stefan Kawa Adam Stoksik
Komisja Rewizyjna:
Zenon Piecaba – przewodniczący
Bartłomiej Molenda – członek
Stanisław Osowski – członek
Sąd Koleżeński:
Sędzia Elżbieta Gacek – przewodnicząca
Jaoanna Sztejnbis – Zdyb – członek
Antoni Baryła – członek
Ludowiec Świętokrzyski LTNK
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„W ciszy
W „Stodole Artystycznej”
własnych
uczczono pamięć
Legionów Józefa Piłsudskiego myśli”
Piękna lekcja wychowania patriotycznego odbyła się 24 maja w „Stodole Artystycznej” Władysława Sadłochy w Wysokach Małych w powiecie staszowskim. Ponieważ uroczystość przypadła w Święto Ludowe, wywieszone zostały
dwie flagi: biało-czerwona i zielona. Nie mogło być inaczej, skoro Władysław Sadłocha jest działaczem PSL i LTN-K.

Uczestnicy uroczystości godnie uczcili pamięć Legionów Józefa Piłsudskiego

Uczestnicy spotkania najpierw wysłuchali koncertu w wykonaniu Orkiestry Tadeusza Wrześniaka pod batutą Alicji Urbanowicz, a następnie wzięli
udział w odsłonięciu tablicy pamiątkowej na frontonie domu mieszkalnego Sadłochów.
Na tablicy tej, wykonanej przez artystę rzeźbiarza – malarza Władysława Sadłochę, wyryto napis:
„W tym domu 18-19 V 1915 roku przebywał Komendant Legionów Józef Piłsudski z dwoma baonami i
szwadronami kawalerii. Sztab mieścił się w domach
Jana Tomali i Tomasza Sadłochy. W 100-lecie bitwy
pod Konarami. Wysoki Małe 18 V 2015 r.”
Po poświęceniu tablicy przez księdza Jerzego Rybczyńskiego wstęgę przecięli: Beata Oczkowicz – wiceminister obrony narodowej, poseł PSL
Romuald Garczewski, starosta staszowski Michał
Skotnicki, wójt gminy Bogoria Władysław Brudek i

Władysław Sadłocha. Uczestniczyli członkowie Zarządu Oddziału LTN-K: Stanisław Durlej, Jan Mazur,
Stanisław Chałupczak i Zenon Piecaba. Zaśpiewano
„Boże coś Polskę” i Mazurka Dąbrowskiego.
W pracowni artystycznej, która mieści się w stodole, uczestnicy wysłuchali prelekcji regionalisty Józefa Żaka o walkach Legionów na tym terenie oraz
Feliksa Skowrona, który mówił o swojej twórczości artystycznej. Jego obrazy zostały udostępnione
zwiedzającym. Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja broni i różnych eksponatów wojskowych pochodzących z czasów I wojny światowej,
którą prowadził Paweł Ciepiela ze Staszowa. Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem żołnierską
grochówką.
Stanisław Durlej
fot. Stanisław Chałupczak

Posiady w cieniu Bartka
Na X Jubileuszowe Posiady w Cieniu Bartka, które odbyły się 16 mają w Ośrodku Świętokrzyskich Mateczników Patriotyzmu i Kultury w Zagnańsku, przybyło
blisko 60 osób z kraju oraz pisarzy i poetów polskiego
pochodzenia z USA, Litwy i Węgier.
Zebrani wysłuchali prelekcji prof. Mariana Prokopka pt. „Historia Polski w sztuce ludowej” i informacji prezesa dr Macieja Andrzeja Zarębskiego o
jubileuszu 10-lecia działalności Świętokrzyskiego
Towarzystwa Regionalnego w latach 2004-2014.
Zaprezentowana została okolicznościowa wystawa
Biblioteki Świętokrzyskiej. Towarzystwo wydało dotychczas 340 pozycji książkowych, w tym 40 napisanych przez dr Macieja Zarębskiego. Otwarta została
wystawa fotograficzna „Północne Indie w obiektywie Macieja Andrzeja Zarębskiego”.
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Były życzenia i listy i gratulacyjne z okazji jubileuszu, w tym od Zarządu Oddziału LTN-K, który wręczył prezes Oddziału Stanisław Durlej. Prezes Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego wręczył
swoim członkom oraz gościom współpracującym
od lat z Towarzystwem okolicznościowe dyplomy
uznania i swoją pięknie wydaną książkę pt „Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne 2004-2014”.
Wśród wyróżnionych osób byli członkowie Ludowego Towarzystwa Naukowo – Kulturalnego: Stanisław Durlej, Anna Lachnik,Wanda Śliwińska i Marian
Winiarski.
Odbył się minirecital poezji śpiewanej w wykonaniu prof. Waldemara Hładki z Krakowa. Uroczystość zakończyła biesiada ogrodowa przy grillu.
Gratulujemy dr Maćkowi pięknej jubileuszowej
uroczystości!
Stanisław Durlej

Taki tytuł nosi tomik poetycki Marianny Piotrowskiej,
członkini Ludowego Towarzystwa Naukowo–Kulturalnego i Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Jego
promocja odbyła się 22 kwietnia w sali Kominkowej
Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach.
Przybyło ponad 200 osób: członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Towarzystwa Przyjaciół Sztuk
Pięknych, Ludowego Towarzystwa Naukowo – Kulturalnego oraz Stowarzyszenia Miłośników Szwejka
i Sztuk Wszelakich.
Spotkanie prowadziła Zyta Trych, prezes TPSP.
Tomik zawiera wiersze oraz fraszki. Autorka
szuka odpowiedzi na pytania dla człowieka myślącego, dotyczącego sensu życia. Zmaga się z codziennością, daleką od wyznaczonych przez siebie wartości moralnych.
Poezję czytała nie tylko autorka, ale także w
sposób bardzo artystyczny Barbara Olszowy. Wieczór poetycki ubarwiły wystąpienia muzyczne i poetyckie: Niny Olędzkiej, Grażyny Sygut, Genowefy
Makowskie i Olgi Antos.
Życzymy naszej poetce Mariannie Piotrowskiej
dużo zdrowia oraz weny. Napisze na pewno jeszcze wiele ciekawych wierszy, które pozostaną w naszych sercach.
Anna Lachnik

„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
W milczeniu zaniosą do Boga
Modlitwę z twych warg.

22 mają br. w Staszowie odbył się pogrzeb
Kolegi
Tadeusza Morawskiego
działacza ruchu ludowego,
byłego wiceprzewodniczącego Powiatowej
Rady Narodowej oraz sekretarza Powiatowego
Komitetu ZSL w Staszowie, miał 88 lat.
W pogrzebie wziął udział poczet sztandarowy
Zarządu Powiatowego PSL w Staszowie.

Ludowiec Świętokrzyski LTNK

13

14 Ludowiec Świętokrzyski LTNK

Izba Pamięci w Sulisławicach Truskawkowe
święto
w Bielinach
Poseł PSL Romuald Garczewski, marszałek i szef PSL
Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski, radny Sejmiku Andrzej
Swajda, wiceminister obrony narodowej Beata Oczkowicz wzięli udział w historycznych uroczystościach w
Sulisławicach – otwarciu odnowionej Izby Pamięci Żołnierzy Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie”.

Izba Pamięci Żołnierzy Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” znajduje się w dawnej zakrystii i

skarbczyku XIII-wiecznego kościoła w Sulisławicach,
gmina Łoniów, powiat sandomierski. W Izbie zgromadzono dokumentację dotyczącą tajnego pisma
„Odwet” i Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie”, a
także rzeźby oraz hafty przedstawiające wydarzenia z działalności „Jędrusiów”.
Pod Izbą Pamięci są podziemia, w których w
latach 1943-1944 znajdowała się drukarnia „Odwetu”. Tam też „Jędrusie” wydali w okresie luty-marzec
1944 roku książeczkę zawierającą historię oddziału –
„Nie zdobi nas mundur, nie chwali nas sztab...”.

Małgorzata Muzoł
szypułkuje truskawki
w Bielinach

Po raz 18 mieszkańcy regionu bawili się na truskawkowej biesiadzie w Bielinach. W „Dniu Świętokrzyskiej Truskawki” wzięli udział: marszałek i szef PSL w
województwie świętokrzyskim Adam Jarubas, Małgorzata Muzoł, wicewojewoda świętokrzyski Paweł
Olszak.

Otwarcie Izby pamięci Jędrusie w Sulisławicach. Na zdjęciu: Kazimierz
Kotowski, Beata Oczkowicz, Adam Jarubas, Andrzej Swajda

Agroturystyczny
jarmark w Tokarni

Uczestnicy korzystali z bogatego programu imprezy, m.in. koncertu Gospodarze – Gościom, podczas którego swój dorobek artystyczny zaprezentowały zespoły ziemi bielińskiej: Zespół Pieśni i Tańca
„Jodełki” z Huty Nowej, „Małe Bielinianki”, „Kapela z
Kakonina”, „Makoszanki, „Kapela Bielińska”, „Echo
Łysicy”, „Śwarne Kakonianki”, Emilia Chlewicka
oraz Kapela «Sami Swoi».

Klasztorne Smaki
w Rytwianach

Poseł PSL Marek Gos uczestniczył w „X Świętokrzyskim Jarmarku Agroturystycznym”
w Parku Etnograficznym w Tokarni.
Głównym punktem jarmarku była gromadząca co roku kilkudziesięciu wystawców giełda agroturystyczna „Swojskie Klimaty – Świętokrzyskie Smaki” oraz
najsmaczniejszy w regionie konkurs kulinarny pn. „Rarytas wiejskiej gospodyni”.
Imprezie towarzyszył kiermasz pieczywa, miodu, rękodzieła i sztuki ludowej.

Kazimierz Kotowski w Rytwianach
na Festiwalu Klasztorne Smaki

W Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach odbyła się II edycja Europejskiego Festiwalu Smaków Klasztornych. Zwycięzcą tegorocznego konkursu zostało Zgromadzenie
Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, które przygotowało bezalkoholowy, zdrowy
napój„kociołek”. W festiwalu uczestniczył członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski.

Marek Gos na Jarmarku
Agroturystycznym w Tokarni

W jury, które oceniało produkty w konkursie zasiadał Paweł Królikowski z
żoną Małgorzatą Ostrowską-Królikowską oraz Alicja Jachiewicz-Szmidt.
Główna nagroda – Kociołek Kamedulski trafiła do Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, które przyrządziło zdrowotną nalewkę bez dodatku alkoholu, na bazie imbiru i cytryny.                                G.P.
Ludowiec Świętokrzyski
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„Potęga” chamstwa

ku. W Kielcach „biała siła” niszczy systematycznie
lampy oświetlające teren przed Wojewódzką Biblioteką Publiczną, mieszczącą się naprzeciwko stadionu. Publiczne obrażanie ciemnoskórych piłkarzy na
stadionach to w Polsce norma. Piszę tak, ponieważ
obserwuję ogromne przyzwolenie dla chuligańskich
zachowań tak zwanych kibiców. Prezydent Poznania akceptuje zachowania kiboli „Lecha”, bo „miasto
jest dla wszystkich”. Miasto jest dla wszystkich postępujących zgodnie z prawem, a prawo obowiązuje
wszystkich. Kielecka policja także wielu zachowań
zdaje się nie widzieć i wielu słów nie słyszeć. Nie ma
szacunku do samej siebie, kiedy eskortuje grupę kiboli
w kieleckim parku wykrzykujących „j..ć policję” i nie
reaguje. Widziałem tę scenę sam. Policjanci są silni,
gdy podejmują interwencję wobec przeciętnego i spokojnego człowieka. Dla środowiska chamskich młodzieńców rasistów mają dużo tolerancji.
Zjawisko tolerowane ma szanse rozszerzać się.
Broniąc siebie przed agresją i chamstwem sam możesz wpisać się w takie zachowania. Alternatywą jest
ucieczka. Przed paroma laty rozmawiałem z emerytowanym profesorem uniwersytetu w Wiedniu. Zapragnął po czterdziestu latach wrócić do Polski. Po
trzech latach znów powrócił do Wiednia. Nie mógł
się odnaleźć w rodzinnym kraju z powodu polskiego
chamstwa, niskiej społecznej kultury i braku taktu we
wzajemnych relacjach Polaków. Postanowił pozostać
w obcym kraju na zawsze.
Andrzej Dąbrowski

Najczęściej pokonuję ulice mojego miasta samochodem. Oszczędzam czas i nie muszę przyglądać się zdewastowanym
przystankom, wymazanym krzywymi literami na nowych elewacjach budynków hasłom wzywającym do podjęcia określonych czynności wobec policji.
Przyznaję, podczas procesji Bożego Ciała nie udało
mi się stale koncentrować
na modlitwie. Czytałem napisy na murach budynków
mieszkalnych i garaży. Jest
ich wiele. Rodzaj manifestacji uczuć i przekonań uzewnętrzniany jak za czasów
okupacji przez komunikaty, mające podnosić na duchu i wzywać do oporu. Współcześni autorzy tekstów
pisanych na murach najchętniej wypowiadają się w
języku angielskim. Może podkreślają unikalność własnych przemyśleń i adresują je także do odbiorców
spoza Polski czyli europejskich, albo mają kłopoty z
językiem polskim, za wyjątkiem słów wulgarnych.
Te pisane są na ogół w języku polskim. Podobnie jak
nazwa naszego podupadającego klubu piłkarskiego
„Korona” Kielce. Jeśli przyjąć, że mieszkańcy Czarnowa wypowiadają się publicznie w sprawach absolut-

nie pierwszorzędnych, to widać, ze przede wszystkim
nurtują ich dziś problemy rasowe, koncepcja współczesnego patriotyzmu i manifestowanie siły – chyba
dla odstraszenia przeciwnika. Powtarzają się deklaracje uznania tylko ludzi białych i ich wyższości nad
kolorowymi oraz pogląd, że tylko biali są prawdziwymi patriotami. „White race”, „white patriots”. Nad takim porządkiem rzeczy czuwa „white power” – biała
moc, biała siła. Niestety nic nie piszą o przymiotach
własnego intelektu, nie sławią przywiązania do literatury światowej, a przede wszystkim polskiej, nie
demonstrują woli włączenia się w parafialną działalność na rzecz bliźnich. Na co może liczyć Ojczyzna –
Polska ze strony tak usposobionych, rasowych, mocnych patriotów. Ojczyzna otrzymuje niewiele, zaś
sama musi dbać o to, by owi rasowi patrioci nie zrobili krzywdy tym, którzy nie mieszczą się w kanonie
ich opisu Polaka. Parę dni temu „biała moc” po meczu miejscowego „Lecha” zdemolowała fragment
miasta i usiłowała spalić budynek z ludźmi w środ-

Biura poselskie PSL
W siedzibie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
PSL w Kielcach przy ul. Wesołej 47/49
(kod 25-363, tel. 41-361-05-98, fax. 41-344-22-77)
mieści się Biuro Parlamentarne PSL
posłów Marka Gosa i Mirosława Pawlaka.
W powiatach działają filie Biura:
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. Wjazdowa 13, kod. 26-200, tel. 693-092-913.
Opatów – ul. Szeroka 13, kod. 27-500, tel. 15-868-33-75.
Ostrowiec – ul. Starokunowska 1, kod. 27-400, tel. 41-263-38-30.
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.
Staszów – ul. Kolejowa 15, kod. 28-200, tel. 15-864-32-59.
Włoszczowa – ul. Sobieskiego 38, kod. 29-100.
Biura Parlamentarne posła Romualda Garczewskiego:
Staszów – ul. Rynek 17, kod. 28-200, tel. 15-864-79-91.
Ostrowiec Świętokrzyski – ul. Starokunowska 1/7,
kod. 27-400, tel. 41-263-38-30.

Krzyżówka
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
Poziomo: 1. imię Witosa, 5. dokonywany w rzeźni, 6. okaz w muzeum, 8. trzech
na scenie, 10. naczynie z uchem.
Pionowo: 1. np. dożynkowy, 2. najstarsza w rodzinie, 3. sklep ze sztuką ludową,
4. przedstawiciel Watykanu w innym kraju, 7. bywa na ugorze, 9. kończy pacierz.
Wśród osób, którzy prawidłowo rozwiążą krzyżówkę, rozlosowane zostaną upominki książkowe.
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