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Świętokrzyscy Ludowcy  
pytają posłów PiS: 
Gdzie te efekty?

Co wy gadacie?! 

– Ustawa kształtująca funkcjonowanie szkolnictwa wyższego budzi duży anie-
pokój – mówiła Agata Binkowska podczas konferencji prasowej Zarządu Woje-
wódzkiego PSL w Kielcach. Z kolei Piotr Żołądek podkreślił, że rząd powinien się 
natychmiast zająć drogą S74. Dodał, że powinno się natychmiast podnieść płace 
lekarzom weterynarii, którzy pracują za trzy osoby. A szef partii w regionie Adam 
Jarubas wezwał posłów PiS żeby opowiedzieli o efektach swojej 2,5 letniej pra-
cy dla województwa świętokrzyskiego. – Gdzie są zapowiadane efekty „Planu 
Morawieckiego.” Gdzie są obiecywane nowe miejsca pracy w skarżyskim Mesko. 
Miało ich być prawi 10 tysięcy. Co z remontem kieleckiego dworca? – pytał Adam 
Jarubas.

Kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą – 
jak się wydaje, to najważniejsza polityczna dewiza 
niektórych świętokrzyskich parlamentarzystów Pra-
wa i Sprawiedliwości. A dzień bez insynuacji i ataków 
na marszałka województwa to dzień stracony w jak-
że ciężkiej, mozolnej pracy na rzecz rozwoju Święto-
krzyskiego – wnioskujemy z powtarzanych z uporem 
wciąż tych samych haseł.

– Ustawa kształtująca warunki funkcjonowania szkolnictwa wyższego bu-
dzi ogromne kontrowersje. Mamy obawy co do funkcjonowania naszych uczel-
ni w nowej formule. Według zapisów ustawy mają być powoływane Rady Uczel-
ni, w których zasiadać będą osoby spoza środowiska naukowego wybierane od-
górnie. Ogromne uprawnienia rektora jako organu jednoosobowego stanowi 
zagrożenie – mówił Agata Binkowska.

Piotr Żołądek poruszył temat szalejącego wirusa ASF i brak pomysłu rzą-
dzących na rozwiązanie problemu. Dodał, że rząd natychmiast musi się zająć 
drogą S74. – Odcinek drogi Górno – Bieliny jest bardzo niebezpieczny i docho-
dzi tam do wielu wypadków śmiertelnych. Dodatkowo osoby mieszkające na 
terenie, który jest objęty budową trasy obecnie nie mają możliwości na jaką-
kolwiek rozbudowę, modernizację, prowadzenie działalności gospodarczej, po-
nieważ tereny nie są jeszcze wykupione. To powinien być priorytet rządu – mó-

wił Piotr Żołądek i zwrócił się do posłów PiS z terenu województwa świętokrzy-
skiego: – Nie skupiajcie się tylko na krytyce Zarządu Województwa. Rozwiążcie 
problemy i pokażcie, że jesteście skuteczni.

Adam Jarubas wyszedł z propozycją dla posłów PiS: – Powiedzcie jakie są 
efekty po 2,5 roku rządu PiS dla świętokrzyskiego. Gdzie są zapowiadane efek-
ty Planu Morawieckiego, gdzie są inwestycje? Gdzie są obiecywane nowe miej-
sca pracy w skarżyskim Mesko? Miało ich być prawie 10 tysięcy. Co z remontem 
kieleckiego dworca? – pytał Adam Jarubas i dodał, że obecna koalicja nie może 
nawet dokończyć budowy odcinka drogi S7 w Chęcinach.  /kt/

Posłanka PiS Anna Krupka po raz pierwszy w 
swojej kadencji, pod koniec 2017 roku, zaszczyciła 
radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
obecnością na sesji, próbując „budzić sumienia”:

– W budżecie województwa uwzględnione są 
pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego. 
Szkoda tylko, że te pieniądze są tak słabo wykorzy-
stywane. Ten program jest jednym z najważniejszych 
źródeł finansowania inwestycji w regionie. Pan mar-
szałek Jarubas i Zarząd Województwa mają zadzi-
wiające problemy z ich wydatkowaniem. Święto-
krzyskie jest jednym z województw, które najgorzej 
wydaje te pieniądze unijne.

Marszałek województwa Adam Jarubas:
– Pani Poseł, jest Pani nowa w naszym regionie, 

cieszymy się, że w końcu nas Pani odwiedziła na se-
sji. Zagoniła mnie Pani do roboty, przyjmuję tę za-

chętę. Proszę się nie obrazić, ale wiary w to, że in-
tencje osób z zewnątrz są dobre dla naszego regionu 
nie dam. A myślę tu o ludziach z pani ugrupowania, o 
Beacie Kempie, agencie Tomku, którzy też mówili, jak 
bardzo będą pracować dla naszego regionu, a dzisiaj 
ich nie ma. 

Obaw poseł Krupki o los Świętokrzyskiego, 
tempo wykorzystywania środków unijnych i groź-
bę ich utraty nie podziela Marc Lemaître, dyrektor 
generalny DG REGIO Unit do spraw polityki miej-
skiej i regionalnej Komisji Europejskiej, który w 
marcu odwiedził Kielce:

– Z marszałkiem Adamem Jarubasem pracuje-
my ręka w rękę, bardzo blisko. (…) jesteśmy spokojni, 
że tempo będzie wystarczające i nie wystąpią ryzyka 
utraty części dostępnych środków (…). Nie postrze-
gam Świętokrzyskiego jako regionu, który pozostaje 
w tyle pod względem rozwoju gospodarczego w kra-
ju w przeciwieństwie do tego, co widać w innych kra-
jach członkowskich. Bardziej fundamentalne różnice 
są w południowych Włoszech. Jeśli chodzi po Polskę 
i województwa wschodniej Polski nie ma takiej oba-
wy. 

Z kolei poseł PiS Dominik Tarczyński, który 
dwa lata temu, po wygraniu przez Vive Targi Kiel-
ce Ligi Mistrzów, publicznie obiecał, że dzięki jego 
zabiegom miasto Kielce wybuduje halę sportową 

na 15 tys. miejsc, dziś, po dwóch latach bezczyn-
ności woła: Czekamy na ruch marszałka wojewódz-
twa, który zdaniem posła, powinien w połowie sfi-
nansować ze środków unijnych budowę szacowaną 
wstępnie na ogromną kwotę 200 mln zł. 

Marszałek Adam Jarubas:
– Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, ile tych 

pieniędzy jest, a także kto występowałby z wnio-
skiem. Bo dziś takiego wniosku nie ma. Pan Prezy-
dent Lubawski apeluje, żebym się dołączył, a ja py-
tam – do czego? Do kolejnej deklaracji pana Tarczyń-
skiego i przyrzeczenia złożonego pół roku przed wy-
borami? 

W tej chwili w RPO, wbrew temu co mówi opo-
zycja, 90 procent alokacji funduszy zostało już wy-
stawionych w konkursach (…). Dzisiaj w zapisach 
Regionalnego Programu Operacyjnego, które okre-
ślają warunki korzystania z tych pieniędzy, takiego 
projektu nie można umieścić (…). Rozumiem, że pan 
poseł ma problem, bo złożył twardą deklarację, na-
wet bym powiedział przysięgę na Rynku w Kielcach i 
teraz próbuje szukać do tego udziałowców. Chce po-
dzielić się swoim problemem wizerunkowym, dlate-
go przerzuca go trochę na mnie... (z wypowiedzi dla 
www.cksport.pl)

J.M.

Konferencja prasowa Zarządu Wojewódzkiego PSL w Kielcach
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Komentarz do informacji ministra infrastruktury  
w sprawie polskiej kolei

– Zabrakło mi tylko przedstawienia, przynajmniej w formie schematu, kwestii 
inwestycji dotyczących poszczególnych regionów, bo każdy z posłów jest związany 
z którymś z regionów w Polsce i będzie po prostu pytał, to jest naturalna kolej rzeczy.

Myślę też, panie ministrze, że w tym całym planowaniu szerokim są również 
uwzględnione szczegóły związane z powstaniem Centralnego Portu Komunika-
cyjnego – tam są też określone założenia dotyczące liczby kilometrów dróg, linii 
kolejowych – i skomunikowaniem tego portu z ośrodkami w kraju, a ponieważ 
cały czas żyję i funkcjonuję w województwie świętokrzyskim, to nie obrazi się pan 
i nie obrażą się państwo, jeśli zapytam nie tylko o realizację zadań – wiemy, które 
są do 2023 r. w pierwszym etapie – ale i o możliwość wyjścia do przodu, o możli-
wość przyjęcia w drugim etapie i zrealizowania tego.

O zmianie ustawy o pomocy społecznej

– Proponowana nowelizacja ustawy o pomocy społecznej wychodzi przede 
wszystkim naprzeciw zdrowemu rozsądkowi. Jest to chyba jeden z niewielu pro-
jektów, które PiS konsultował z organizacjami pozarządowymi. Projekt zmie-
nia przepisy dotyczące możliwości otoczenia opieką chorych osób bezdomnych 
przez noclegownie. Zgodnie z obecnymi przepisami bezdomny, który jest nie-
zdolny do samodzielnej egzystencji, powinien trafić do domu pomocy społecz-
nej. Na miejsce w DPS-ach, szanowni państwo, czeka się jednak latami. Zmia-
ny przepisów w tym zakresie to konieczność. W projekcie możemy przeczytać, 
że rząd chce tak naprawdę stworzyć nowy rodzaj placówki – schronisko dla bez-
domnych z tzw. usługami opiekuńczymi. To oczywiście dobry kierunek. Pytanie 
tylko, skąd placówki mają wziąć pieniądze na zakup potrzebnego sprzętu oraz 
opłacenie wykwalifikowanej kadry. Nie jest dopuszczalne, aby całe obciążenie 
wzięli na siebie samorządowcy.Organizacje pozarządowe rekomendują ten pro-
jekt ustawy, który niewątpliwie reguluje poważne problemy i zdejmuje ze schro-
nisk odpowiedzialność finansową wynikającą z obecnego stanu prawnego.

Pozostają jednak szczegóły, które naszym zdaniem powinny być dopraco-
wane. Powinniśmy rozpocząć prace nad zbudowaniem systemu partycypacji w 

Cytujemy

kosztach instytucji centralnych, szczególnie w sytuacji gdy rządzący często chęt-
nie chwalą się owocami wzrostu gospodarczego. Skoro są, to powinny być spra-
wiedliwie dzielone.

O e-recepcie:

– Szanowni Państwo! Rozumiem, że w założeniu e-recepta będzie wydawa-
na w postaci kodu kreskowego, ma być przesyłana na telefon komórkowy lub 
mail pacjenta albo drukowana w gabinecie lekarskim. W aptece kod kreskowy 
umożliwi odczytanie zaleceń lekarza. Ponadto jeśli na recepcie jest kilka leków, 
pacjent będzie mógł bez problemu wykupić część preparatów w jednej aptece, a 
pozostałe w innej, w sytuacji gdy w jednej aptece nie będzie wszystkich przepi-
sanych mu leków.

Dodatkowo będzie można sprawdzać historię choroby pacjenta on-line. 
Taką możliwość w przypadku seniorów będą mieli także uprawnieni członkowie 
rodziny. To pozwoli sprawdzić, czy dana osoba wykupiła leki. Jeśli nie, w razie po-
trzeby będzie można zrealizować taką receptę.

Bardzo ambitnym założeniem jest to, by projekt ruszył od początku przyszłe-
go roku w aptekach. Jesteśmy za. Oczywiście warunkiem koniecznym jest ciągły 
dostęp do bazy on-line. Wydaje się, że koniecznością jest zapewnienie stałego 
dostępu do prądu oraz Internetu, tak by bez względu na awarie apteki mogły pro-
wadzić sprzedaż leków, a pacjenci mogli je wykupić.

Jednocześnie chcę przypomnieć, że Polskie Stronnictwo Ludowe już kilka ty-
godni temu wysłało list do premiera Morawieckiego wzywający do rozpoczęcia 
dyskusji na temat kompleksowej reformy służby zdrowia. Nadal uważamy, że je-
śli chcemy zreformować służbę zdrowia, to pod takim projektem muszą podpisać 
się wszystkie formacje polityczne, tak by po przejęciu władzy przez kolejne par-
tie reforma nie była wycofana. Liczymy, szanowni państwo, że dobro pacjenta 
będzie stawiane ponad bieżące polityczne rozgrywki. Kładziemy na stole przy-
gotowany przez nas pakt dla zdrowia jako nasze propozycje w konstruktywnej 
dyskusji. Na taką liczymy.

Poseł Krystian Jarubas

Poseł Kazimierz Kotowski

Wypowiedzi posłów 
na mównicy Sejmowej

Myślę, że posłowie opcji rządzącej mnie wesprą, choć skrytykowali marszał-
ka województwa za podjęcie inicjatywy, ale to takie rozgrywki, załóżmy, które 
zdarzają się szczególnie w roku wyborczym. Jaka byłaby szansa dobudowy od-
cinka Wąsosz – Tumlin, pan minister ma te materiały, który pozwoliłby skomu-
nikować i połączyć Kielce z liniami nr 8 i 25 i lepiej skomunikować region święto-
krzyski z centralnym portem i z wyjściem na wschód i na zachód? Poza tym życzę, 
żeby się to udało zrobić, bo to nam wszystkim pomoże. Dziękuję bardzo.

O zmianie ustawy o działaniach administracji rządowej  
oraz ustawy  

o infrastrukturze informacji przestrzennej

– Mogę powiedzieć, i chcę powiedzieć, w imieniu naszego klubu w ten spo-
sób, że każdy rząd, każdy premier, każdy minister w tym rządzie ma prawo mieć 
i ma swoje spojrzenie i swoją koncepcję. Z jednej strony wydawałoby się to lo-
giczne, szkoda tylko, że te przesunięcia i lokowanie określonych zadań, kompe-
tencji przedłuża się w czasie i praktycznie z niektórymi sprawami możemy wylą-
dować w czwartym roku tej kadencji. Niemniej jednak omówione działania, za-
równo przesunięcia między ministerstwami, jak i działania związane z funkcjo-
nowaniem, realizacją zadań głównego geodety kraju, jak również nowe zadania 
i obowiązki pana ministra przyjmujemy. Nie będziemy przeciwni, zobaczymy, co 
z tego wyniknie, a nadzieja by podpowiadała, że powinno być skuteczniej, lepiej, 
efektywniej. Oby tak było, choć wiele momentów wskazuje na to, że powinniśmy 
mieć i mamy wątpliwości związane z tym, że w trzecim roku nie mamy jeszcze 
stabilnej wizji, stabilnego podziału kompetencji. Niemniej jednak klub – tak jak 
powiedziałem – nie będzie przeciwny w czasie głosowań podjęciu tych decyzji.
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Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
nieprzerwanie od 1989 r. organizuje 4 maja obchody 
Dnia Strażaka na Placu Marszałka Józefa Piłsudskie-
go. W tym roku po raz pierwszy w wolnej Polsce ob-
chody mają się nie odbyć. Powód? PiS-owski woje-
woda mazowiecki, który przejął w styczniu admini-

– Gospodarstwom, które zajmują się hodowlą trzody chlewnej zagraża sza-
lejący wirus. Okazuje się, ze rozwiązania z ministerstwa nie wystarczą. Problem 
skupia się mocno na inspekcji weterynaryjnej. Rozporządzenie nakłada obowią-
zek dwukrotnej kontroli w ciągu roku takich gospodarstw. Obsada personalna in-
spekcji nie wystarcza. Dziś jeden weterynarz musi wykonywać pracę za dwie, trzy 
osoby. Należy dokonać natychmiastowej podwyżki płac lekarzom weterynarii. W 
niektórych inspekcjach na szczeblu powiatu nie ma chętnych do pracy. Lekarze 
wolą sektor prywatny. Rząd sobie z tym nie radzi – mówi Piotr Żołądek.

ASF pustoszy hodowle już w jednej czwartej kraju i zbliża się do Wielkopol-
ski, gdzie są największe hodowle w Polsce. Rząd totalnie nie radzi sobie z zagro-
żeniem. Najpierw rozluźnił politykę sanitarną, co przyniosło rozprzestrzenienie 
wirusa, potem ją zaostrzył w taki sposób, że nawet Najwyższa Izba Kontroli przy-
znała, że rolnicy nie są w stanie ich wdrożyć.

Teraz władze planują za 300 mln zł wybudować ogrodzenie na wschodniej 
granicy Polski, tak by dziki, które roznoszą chorobę, nie mogły swobodnie prze-
kraczać granicy. Eksperci jednak podkreślają, że takie rozwiązanie to pieniądze 
wyrzucone w błoto. ASF już występuje na ogromnym obszarze Polski, a ogrodze-
nie nie jest dla dzików żadną przeszkodą.

„Wstyd i hańba”. PiS wyrzuca strażaków 
ochotników z Placu Piłsudskiego

Wirus ASF pustoszy gospodarstwa

Wstyd i hańba! – tak Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL, podsumował wyrzucenie przez wojewodę ma-
zowieckiego uroczystości Ochotniczych Straży Pożarnych z Placu Piłsudskiego. W związku z taką decyzją ludo-
wcy zażądali od premiera Mateusza Morawickiego dymisji wojewody Zdzisława Sipiery.

Rolnicy nie otrzymują od władz odszkodowań z tytułu przymusowych likwidacji 
hodowli w wyniku występowania ASF na ich terenie. Nie stać ich też na wdroże-
nie kosztowanych zaleceń bioaseukracyjnych. Tymczasem rząd PiS chce wydać 300 
mln. zł na budowę ogrodzenia na granicy wschodniej, które i tak nie powstrzyma 
wirusa. PSL proponuje, by te pieniądze przeznaczyć dla poszkodowanych rolników.

organizowania obchodów na placu Piłsudskiego. 
Wstyd i hańba, panie wojewodo. Wstyd i hańba, PiS-
-ie. To jest wasza wina, że niszczycie wspólnotę na-
rodową – mówił na konferencji prasowej Władysław 
Kosiniak-Kamysz, prezes PSL.

Lider ludowców podkreślał znaczenie OSP. – 
Chcecie zniszczyć największą organizację pozarzą-
dową, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, która 
się cieszyć niezwykłym uznaniem, szacunkiem mi-
lionów Polaków. To jest naprawdę niedopuszczalne 
– zaznaczył.

Związek OSP chciał organizując swoje święto 
włączyć się w ten sposób w obchody 100-lecia od-
zyskania przez Polskę niepodległości. Decyzja wo-
jewody jest czysto polityczna i ma ona uderzyć w 
niezależną organizację. 4 maja na Placu Piłsudskie-
go nie odbywają się żadne uroczystości. Obchody 
uchwalenia Konstytucji 3 maja odbywają się trady-
cyjnie na Placu Zamkowym, a Centralny Dzień Stra-
żaka połączony z promocją oficerską zaplanowano 
na sobotę, 5 maja.

Dlatego ludowcy domagają się odwołania wo-
jewody i proszą prezydenta Andrzeja Dudę o wsta-
wiennictwo za strażakami ochotnikami. – Mamy 
konkretne żądanie do premiera: o zdymisjonowa-
nie wojewody mazowieckiego, jeśli ta decyzja nie 
zostanie zmieniona. Mamy też wniosek i apel do 
prezydenta. Panie prezydencie, powołał pan komi-
tet obchodów stulecia niepodległości. Mówi pan o 
tym, że to jest rok wspólnego świętowania. Proszę 
stanąć w obronie strażaków ochotników – dodawał 
Kosiniak-Kamysz.

 /psl.pl/

Dlatego PSL proponuje przeznaczenie pieniędzy na realną pomoc dla po-
szkodowanych rolników. – Afrykański Pomór Świń rozszerza się, jest naprawdę 
coraz bardziej niebezpieczny. Ostatnio byłem na Podkarpaciu, rolnicy pytają, jak 
mają sobie poradzić z bioasekuracją. Nie mają na to pieniędzy, nikt im nie poma-
ga – wskazuje prezes PSL.

– Jest głupia propozycja budowy płotu na granicy polsko-ukraińskiej i pol-
sko-białoruskiej. My żądamy, by te pieniądze przeznaczyć na współfinansowanie 
bioasekuracji i odszkodowań dla tych, którzy stracili dorobek, często całego życia 
– mówił Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej w Sejmie.

strowanie placem od władz stolicy, odmówił zgody 
na przeprowadzanie uroczystości.

– Dziś dowiedzieliśmy się, że wojewoda ma-
zowiecki zakazał największej organizacji pozarzą-
dowej – strażakom ochotnikom – organizowana 4 
maja, w dniu św. Floriana, w dniu święta strażaka, 

Strażacy są oburzeni taką decyzją
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„Rzeczpospolita jest Kobietą”

Najlepiej służymy 
polskiej wsi

Wizerunek kobiety zmienił się przez lata. Współczesny świat stawia przed nami wiele wciąż nowe wyzwania, 
którym musimy sprostać. Dziś kobieta to nie tylko żona i matka, ale również aktywny uczestnik życia społecz-
nego i politycznego. Nasza rola nie ogranicza się już do prac domowych, ale często wkracza w dziedziny, w któ-
rych to mężczyźni grali wcześniej pierwsze skrzypce. Kobiety śmiało podejmują różne inicjatywy, są niezależne 
i otwarte na świat.

Blisko 40 proc. Polaków uważa, że to Polskie Stronnictwo Ludowe najlepiej słu-
ży polskiej wsi. To najlepszy wynik spośród wszystkich partii politycznych. Tak 
dobra ocena wyborców, to efekt ciężkiej pracy ludowców na rzecz dobra Polski 
i polskiej wsi.

PSL jest najlepsze w dbaniu o interes rolników. Tak wynika z sondażu prze-
prowadzonego przez IBRIS. Aż 36,7 proc. Polaków widzi w ludowcach obrońców 
wsi. Żadna inna partia, nawet nie zbliżyła się do takiego wyniku. PiS ma o blisko 10 
proc. niższe notowania. Inne partie w tym badaniu niemal się nie liczą. Platforma 
Obywatelska dobrze służy polskiej wsi w odczuciu zaledwie 2 proc. obywateli. No-
woczesna i SLD mają jeszcze gorsze notowania, bo zaledwie jednoprocentowe.

I tu nasuwa się pytanie, budzące w ostatnich 
czasach wiele skrajnych emocji: czy udział kobiet 
w życiu publicznym nadal jest niewystarczający? 
By móc odpowiedzieć na to pytanie zainicjowały-
śmy 13 marca w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej, I 
Ogólnopolskie Spotkanie Kobiet „Rzeczpospolita 
jest Kobietą”, przypadające w 100-rocznicę nada-
nia kobietom praw wyborczych, jak również Jubi-
leuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepod-
ległości. Zależało nam na tym, aby to wydarzenie 
miało charakter wyjątkowy, by w świetle takich ju-

bileuszy, zaznaczyć tę jakże ważną rolę, którą od-
grywają kobiety w życiu społecznym i politycznym.

I Ogólnopolskie Spotkanie Kobiet „Rzeczpo-
spolita jest Kobietą” zorganizowane było w part-
nerstwie pomiędzy Klubem Poselskim Polskiego 
Stronnictwa Ludowego i Unii Europejskich Demo-
kratów a Świętokrzyskim Zarządem PSL. Pół tysią-
ca kobiet, przedstawicielek Polskiego Stronnictwa 
Ludowego z całej Polski na zaproszenie Prezesów 
Władysława Kosiniaka-Kamysza i Adama Jarubasa 
uczestniczyło w spotkaniu poświęconym m.in. po-

szanowaniu praw kobiet, podejmowanych działa-
niach, wspieraniu i integracji środowiska kobiece-
go pn.: „Kobiety – Polki XXI wieku – Nasze prawa, 
nasze szanse. Nasza solidarność”. Inspirowały nas 
i udzielały ogromnego wsparcia emocjonalnego 
Panie: Genowefa Tokarska – posłanka na Sejm VII 
i VIII kadencji, prof. dr Marzena Marczewska – języ-
koznawczyni, nauczyciel akademicki, samorządo-
wiec i Ewa Kierzkowska – posłanka na Sejm VI ka-
dencji, w latach 2009–2011 wicemarszałek Sejmu 
VI kadencji, w latach 2011–2013 sekretarz stanu w 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W panelu dyskusyjnym uczestniczyły repre-
zentantki, liderki z województw: Kujawsko-Pomor-
skiego – Ewa Niedbalska, Wielkopolskiego – Miro-
sława Katarzyna Kazmierczak , Łódzkiego – Jolan-
ta Ziemba – Gzik, Małopolskiego – Katarzyna Mit-
ka, Mazowieckiego – Bożenę Żelazowską, Zachod-
niopomorskiego – Damiana Nowak, Lubelskiego 
– Magdalena Misiaszek, które opowiadały o kobie-
cej stronie PSL: czy łatwo jest pogodzić życie oso-
biste z zawodowym i polityką, ważności podejmo-
wania inicjatyw lokalnych i czym tak naprawę jest 
aktywność społeczna, solidarności wśród kobiet, 
problemach na które napotykają kobiety w swych 
codziennych staraniach o zmianę społeczną.

Każda społeczność potrzebuje liderek, stano-
wiących „zaczyn” do działań, osób które zarażają 
innych swoim entuzjazmem, dzielących się wie-
dzą i doświadczeniem. Liderki potrzebują współ-
pracy z innymi osobami aktywnymi i twórczymi, 
aby wymieniać z nimi swoje myśli, doświadczenia 
i pomysły, wspólnie stawiać czoła przeciwnościom. 
Współdziałanie jest niezbędnym elementem doj-
rzałego społeczeństwa obywatelskiego.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie, nieoce-
nioną pomoc i radość z wspólnej pracy – Ewie 
Kierzkowskiej.

Czujemy się zaszczycone, że mogłyśmy po-
znać tak wiele wspaniałych kobiet z całego kraju 
i móc choć przez chwilę dzielić z nimi jedną prze-
strzeń.

Prezesom, dziękujemy za szansę i zaufanie, 
którymi nas obdarzyliście.

Katarzyna PerdZyńSKA-ZArZecZny
Sylwia BętKoWSKA

PSL po ostatnich wyborach do Sejmu, wróciło do korzeni i przeprowadziło 
gruntowne zmiany, jakich oczekiwali wyborcy. Zachowuje dystans zarówno do 
rządu jak i do innych partii opozycyjnych. PSL jest obecnie jedyną konstruktywną 
opozycją. Ludowcy ogromny nacisk położyli też na odzyskanie zaufania na wsi. 

/psl.pl/

Inicjatorki i prowadzące spotkanie, Sylwia Bętkowska oraz Katarzyna Perdzyńska-Zarzeczny
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By wesprzeć pracowników i pracodawców

Obwodnica Staszowa 
– prace idą pełna parą 

Dofinansowanie  
dla kilkudziesięciu 
tysięcy mieszkańców 

500 osób: sołtysów, samorządowców, przedstawi-
cieli sektora pozarządowego oraz przedsiębiorców 
i pracodawców uczestniczyło w konferencji, któ-
rej tematem był Krajowy Fundusz Szkoleniowy i 
inne aktualne możliwości i perspektywy wsparcia 
zatrudnienia w regionie. – To wy jesteście praw-
dziwymi gospodarzami województwa świętokrzy-
skiego. Dziękujemy za Państwa zaangażowanie na 
rzecz lokalnej społeczności, za kreatywność i serce 
do ciężkiej społecznej pracy – mówił prezes PSL w 
regionie Adam Jarubas.

Mieszkańcy w 48 gminach województwa świętokrzyskiego otrzymają dotację na za-
łożenie instalacji solarnej czy fotowoltaicznej na swoich domach. Zarząd Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego w połowie marca rozstrzygnął konkurs z działania „Wytwarza-
nia i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – projekty parasolowe”. 

Północno-zachodnia obwodnica Staszowa, to inwestycja długo wyczekiwana. 
Usprawni i ułatwi ruch w regionie, wpłynie na rozwój miasta, a poprzez znaczne 
ograniczenie ruchu kołowego w centrum Staszowa, poprawi warunki życia jego 
mieszkańców. – Dwa najtrudniejsze etapy budowy mostu na Czarnej mamy za 
sobą teraz jest już z „górki ” wykonawca inwestycji potwierdza, że termin realizacji 
nie jest zagrożony, trzymamy kciuki – mówi Michał Skotnicki, starosta staszowski.

W spotkaniu uczestniczyli również Piotr Żołą-
dek, poseł do Parlamentu Europejskiego Czesław 
Siekierski oraz Karol Kliś.

Adam Jarubas podkreślał dużą rolę sołtysów, 
niekwestionowanych liderów środowisk lokalnych. 
– Jestem przekonany, że uzyskane podczas spotka-
nia informacje pomogą Państwu w codziennej pracy 
i aktywizacji mieszkańców do wspólnego działania 

Pieniądze na montaż instalacji OZE na prywatnych domach mieszkańców, 
którzy wcześniej zgłaszali swój akces do takiego przedsięwzięcia, Zarząd Woje-
wództwa Świętokrzyskiego przekaże do gmin: Jędrzejów, Połaniec (dla mieszkań-
ców gmin Połaniec, Oleśnica i Łubnice), Włoszczowa, Łopuszno, Górno, Raków (dla 
mieszkańców gmin Raków i Szydłów), Dwikozy (dla mieszkańców gmin Dwikozy i 
Samborzec), Zagnańsk (dla mieszkańców gmin Zagnańsk i Miedziana Góra), Mo-
rawica, Sędziszów, Chmielnik, Kazimierza Wielka (OZE dla mieszkańców gmin Ka-
zimierza Wielka i Bejsce), Słupia (instalacje OZE mieszkańców gmin Słupia, Nagło-
wice, Imielno, Skalbmierz), Obrazów (instalacje OZE mieszkańców gmin Obrazów, 
Wilczyce, Sadowie, Wojciechów, Waśniów), Wiślica (dla mieszkańców gmin Wiślica, 
Nowy Korczyn, Opatowiec i Czarnocin), Łoniów (dla mieszkańców gmin Łoniów i 
Zawichost), Kluczewsko (dla mieszkańców gmin Kluczewsko, Moskorzew, Radków 
i Secemin), Pińczów, Pawłów (OZE dla mieszkańców gmin Pawłów i Mirzec), Kli-
montów, Staszów oraz do Staropolskiego Związku Gmin i Miast (dla mieszkańców 
gmin Słupia Konecka, Smyków, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Końskie, Fałków).

Całkowita kwota dofinansowania projektów wynosi 60 mln 45 tysięcy zło-
tych, natomiast całkowita wartość projektów – 116 mln 317 tys. złotych. /kz/

Długość budowanego odcinka wynosi 4,87 km. W znacznej części obwodni-
ca przebiegać będzie przez tereny leżące poza miastem, łącząc trzy drogi woje-
wódzkie: nr 765 – Osiek-Staszów-Chmielnik, 757 – Stopnica-Staszów i 764 – Sta-
szów-Raków-Kielce. Inwestycja będzie miała swój początek rondem na skrzyżo-
waniu ul. Kościuszki z ul. Targową. 

Następnie przebiegać będzie niemal równolegle z torami kolejowymi i mniej 
więcej na wysokości stacji PKP przetnie się z drogą na Stopnicę – tu również po-
wstanie rondo. Kolejne dwa zupełnie nowe skrzyżowania okrężne zbudowane 
zostaną na przecięciu nowej obwodnicy z trasą na Chmielnik, tuż przed Oględo-
wem, i trasą na Raków-Kielce, za Radzikowem, koło placówki Świętokrzyskiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich. Nieco wcześniej nowa obwodnica, nowoczesnym 
mostem, przetnie rzekę Czarną.

Inwestycja realizowana jest przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Kielcach. Inwestycja powstaje w systemie „zaprojektuj i zbuduj”. Jej wykonaw-
cą jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Fart” z Kielc, które wyceniło reali-
zację tego zadania na 19 milionów 667 tysięcy złotych. Budowa jest dofinansowa-
na z funduszy unijnych.   /kt/

na rzecz ważnych inicjatyw dla waszych małych oj-
czyzn – mówił Adam Jarubas. 

Gospodarzy sołectw zachęcał do wspólnej dzia-
łalności w Stowarzyszeniu Sołtysów Ziemi Kielec-

kiej, na czele którego stoi Feliks Januchta. Organiza-
cja ta robi dużo dobrego na rzecz integracji środowi-
ska sołeckiego w naszym regionie.

/az/ 

500 samorządowców na spotkaniu dotyczącym wsparcia pracowników i pracodawców

Burmistrz Włoszczowy Grzegorz dziubek 
przekazuje mieszkańcom informacje o projekcie

Budowa obwodnicy z lotu ptaka
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Sfinansowano ze środków Grupy EPL w Parlamencie Europejskim

W mroźną sobotę, 24 lutego 2018 roku odbył się w Oleśnicy pogrzeb Stanisława Siekierskiego, zasłużonego dzia-
łacza ruchu ludowego, spółdzielczego i straży pożarnych. Zmarł w Szpitalu Powiatowym w Staszowie 17 lutego 
w wieku 98 lat. Był ojcem dr Czesława Siekierskiego, przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parla-
mentu Europejskiego oraz córki Władysławy zamieszkałej w Warszawie, działaczki PSL.

Ostatnia droga 
Stanisława Siekierskiego

W uroczystości żałobnej wzięło udział kilkaset osób przybyłych nie tylko z gminy Oleśnica, ale także przy-
jaciele i koledzy z wielu powiatów województwa świętokrzyskiego oraz Warszawy, Krakowa, Tarnowa, Nowe-
go Sącza i innych miast. Uczestniczyli między innymi wiceprezes PSL, marszałek województwa świętokrzy-
skiego Adam Jarubas oraz europoseł i prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Poznaniu Andrzej Grzyb. W 
ostatniej drodze Zmarłego wzięło udział ponad 30 pocztów sztandarowych PSL, organizacji kombatanckich 
ZHP i OSP. Wzięli także udział harcerze i członkowie Związku Strzeleckiego.

Mszę świętą żałobna odprawiło siedmiu księży. Przemówienie pożegnalne wygłosił ksiądz kanonik tade-
usz Szlachta z Buska, duszpasterz rolników i samorządowców diecezji kieleckiej. Powiedział on między innymi, 
że Zmarły w imię Boga służył ludziom, zawsze im pomagał. Każdy jego czyn był dedykowany innym ludziom.

W imieniu ludowców powiatu staszowskiego pożegnał nestora ruchu ludowego Stefan Zieliński, honoro-
wy prezes Zarządu Powiatowego PSL w Staszowie. – Dla mnie oraz moich kolegów był przykładem do naśla-
dowania – powiedział między innymi mówca.

Zgodnie z ostatnią wolą Stanisława Siekierskiego wyrażoną tuż przed śmiercią, pożegnał Go Alfred do-
magalski, wieloletni prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL, obecnie honorowy prezes. Przypomniał drogę ży-
ciową Zmarłego w ZMW RP „Wici”, Batalionach Chłopskich, a następnie w Stronnictwie, w różnych organiza-
cjach spółdzielczych i OSP.

W kościele zabrał także głos czesław Siekierski, który ze wzruszeniem pożegnał swego Ojca. Podzięko-
wał wszystkim, że tak licznie przybyli na pogrzeb i powiedział między innymi, że tata był człowiekiem niezwy-
kle pogodnym, zawsze mówił prawdę – zarówno jeśli chodzi o politykę, jak i relacje osobiste. Nie bał się wyra-
żać swoich poglądów, choć czasami niektórym osobom trudno je było zrozumieć i zaakcentować.

Trumnę do kościoła oraz na miejscowy cmentarz nieśli na swoich ramionach miejscowi rolnicy co najlepiej 
świadczy o szacunku dla Zmarłego.

Trumna przy dźwiękach muzyki żałobnej wykonanej przez zespół góralski z Łącka, syreny strażackiej i sa-
lutu strzeleckiego oraz pochylonych sztandarów spoczęła w grobie. 

Stanisław durLeJ
Fot. Stanisław Ratusznik

czesław Siekierski ze wzruszeniem 
żegnał swojego ojca

W uroczystości żałobnej 
wzięło udział kilkaset osób

Stanisławowi Siekierskiemu hołd złożyło ponad 30 pocztów 
sztandarowych PSL, organizacji kombatanckich, oSP i ZHP
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dokończenie na s. 9

Debata: „Jak Wspólna Polityka Rolna 
wpływa na zmiany w polskim rolnictwie 
oraz wspiera rozwój obszarów wiejskich”?

Światowy Dzień Wody

5 marca br. w siedzibie Biurze Informacyjnego Parlamentu Europejskiego i Przed-
stawicielstwa KE w Polsce, miała miejsce debata zorganizowana przez Euroacitv.
pl pt. „Jak Wspólna Polityka Rolna wpływa na zmiany w polskim rolnictwie oraz 
wspiera rozwój obszarów wiejskich?”. W dyskusji wzięli udział: Przewodniczący Ko-
misji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski, Jerzy 
Bogdan Plewa – Dyrektor Generalny w Dyrekcji ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, Komisja Europejska, Ryszard Zarudzki – Podsekretarz Stanu, Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Krzysztof Ardanowski – Wiceprzewodniczący 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Sejm RP, Maria Fajger – Prezes Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz prof. nadzw. dr hab. Renata Grochowska 
– Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut 
Badawczy.

Woda pokrywa prawie 71% kuli ziemskiej, ale tylko 2% tych zasobów to użyteczna dla człowieka woda słodka, 
dlatego tak ważne jest rozsądne gospodarowanie wodą, która jest konieczna dla życia ludzi, zwierząt i roślin a 
właściwie do funkcjonowania każdego obszaru naszej aktywności. Mając na uwadze ogromne znaczenie tego 
zasobu oraz problemy związane z jego dostępnością, ONZ ustanowiło dzień 22 marca Światowym Dniem Wody 
(ang. World Water Day).

Podczas debaty Poseł Czesław Siekierski Przewodniczący Komisji Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi przypomniał, że akcesja polskiego rolnictwa ze strukturami 
unijnymi przyczyniła się znacząco do poprawy sytuacji w rolnictwie i na obsza-
rach wiejskich. Napływ środków finansowych w ramach WPR oraz wzrost wy-
datków budżetowych na sektor rolny, miały kluczowe znaczenie w poprawie sy-
tuacji dochodowej rolników i modernizacji ich gospodarstw. Polskie rolnictwo i 
obszary wiejskie w opinii Posła Siekierskiego są beneficjentami netto procesu 

integracji z UE. Poseł zaznaczył również, że dzięki integracji z UE polskie firmy 
sektora rolno-spożywczego sukcesywnie zwiększają swój potencjał eksportowy, 
co znajduje odzwierciedlenie w szybkim wzroście wywozu polskich produktów 
rolno-spożywczych na jednolity rynek europejski. Wartość eksportu produktów 
rolno-spożywczych w porównaniu do 2003 r. wzrosła ponad 6-krotnie, znaczą-

Ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogól-
ne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992 w kontekście 
konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de 
Janeiro w Brazylii, w ramach Agendy 21. Powodem 
ustanowienia Światowego Dnia Wody był fakt, że po-
nad miliard ludzi na świecie cierpiał wtedy z powodu 
braku dostępu do czystej wody pitnej. Na przestrze-
ni ostatniego ćwierćwiecza poczyniono ogromne 
postępy technologiczne w niemal wszystkich dzie-
dzinach życia, odkryto nowe możliwości uzdatniania 
wody i jej transportu oraz zbadano możliwe scena-
riusze wpływu zmian klimatycznych na dostępność 
wody w różnych regionach świata. Mimo tej wiedzy 
oraz możliwości, raport WHO (Światowa Organiza-
cja Zdrowia) i UNICEF (Fundusz Narodów Zjedno-
czonych na rzecz Dzieci) z 2017 roku stwierdza, że 
3 na 10 osób na świecie, czyli 2,1 miliarda, nie ma w 
domu dostępu do bezpiecznej dla spożycia wody.

Dyrektor Generalny WHO, dr Tedros Adhanom 
Ghebreyesus powiedział, że bezpieczna woda, wa-
runki sanitarne i higieniczne w domu nie powinny 
stanowić przywileju jedynie dla tych, którzy są boga-
ci albo żyją w centrach miejskich, są to bowiem naj-
bardziej podstawowe potrzeby służące zdrowiu ludzi 
i obowiązkiem wszystkich krajów jest zapewnienie 
dostępu do wody dla każdego człowieka.

W roku 2017 tematem przewodnim Światowe-
go Dnia wody była kwestia ścieków. W szczegól-
ny sposób zwracano wtedy uwagę na racjonalność 
wykorzystania dostępnych zasobów wody, a zatem 
również efektywność jej zużycia, kwestie energe-
tyczne, środowiskowe z nią związane. Stanowi ona 
podstawowe bezpieczeństwo dla ludzi i zwierząt, 
itd. Oczyszczanie i ponowne wykorzystanie wody 
ma szczególne znaczenie tam, gdzie jej zasoby są 
ograniczone (rozwiązania takie są stosowane cho-
ciażby w Hiszpanii), ale to wymaga dużych wysiłków 
inwestycyjnych.

Należy jednak pamiętać również o tym, że woda 
oczyszczana w sposób tradycyjny może nadal mieć 
w sobie różne substancje, chociażby pochodzące z 
leków, które negatywnie wpływają na środowisko i 
zagrażają zdrowiu ludzi. Należy o tym pamiętać rów-
nież w kontekście opracowywania przepisów UE w 
zakresie gospodarki wodnej, aby zapewnić obywa-
telom dostęp do bezpiecznej dla zdrowia wody pit-
nej. Ramowa dyrektywa wodna UE czy też dyrekty-
wa o wodach gruntowych powinny również dążyć do 
ujednolicania standardów dla dostępności wody i jej 
jakości.

W roku 2018, temat Światowego Dnia Wody 
brzmi „Przyroda i Woda”, a jego celem jest zwróce-

nie uwagi na możliwości rozwiązania wyzwań XXI 
wieku w oparciu o przyrodę i środowisko naturalne. 
Zniszczone ekosystemy mają wpływ na ilość i ja-
kość wody dostępnej dla ludzi, a niedobory czystej 
wody mają wpływ na zdrowie i życie. Ponadto, jed-
nym z Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ jest 
zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do czystej 
wody do roku 2030 oraz realizacja celów związanych 
z ochroną środowiska naturalnego i zmniejszeniem 
zanieczyszczenia. 

Środowisko samo w sobie stanowi bogate i 
zróżnicowane zasoby, która są w stanie zapewnić 
nam potrzebną do życia wodę. Dbanie o zdrowie la-
sów i upraw przyczynia się do zapobiegania wypłu-
kiwaniu substancji chemicznych do rzek. Również 
jeziora, mokradła i bagna pełnią ważną rolę na rzecz 
oczyszczania zasobów wodnych. Celem tegoroczne-
go Światowego Dnia Wody jest zachęcenie do szuka-
nia odpowiedzi na problemy i wyzwania dotyczące 
wody w samej naturze. 

dr czesław SIeKIerSKI
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zdjęcie: źródło – PixaBay.com

Podczas debaty
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Europejskie Forum Rolnicze 2018
W Jasionce 23 i 24 marca Przewodniczący Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, 
poseł Czesław Siekierski wziął udział w Europejskim 
Forum Rolniczym. W drugim dniu forum uczestniczył 
w debacie dotyczącej nowych technologii i innowa-
cyjnych rozwiązań w rolnictwie.

Dr Czesław Siekierski, Przewodniczący Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, 
był jednym z uczestników debaty o nowych techno-
logiach i innowacyjnych rozwiązaniach podczas Eu-
ropejskiego Forum Rolniczego 2018 w dniach 23-24 
marca w Jasionce koło Rzeszowa.

Poseł zwrócił uwagę, że innowacje – rozumia-
ne jako mądre, dobre gospodarowanie w zakresie 
stosowania nowych rozwiązań, technologii, środ-
ków ochrony, nawozów, odmian – przekładają się 
na wzrost efektywności produkcji, ograniczenie ne-
gatywnego oddziaływania na środowisko naturalne 
(poprzez np. lepsze, precyzyjne stosowanie chemii), 
poprawę jakości żywności i wzrost dochodów produ-
centów rolnych.

Rolnicy są otwarci na nowinki techniczne i tech-
nologiczne, ale mogą mieć obawy w zakresie ich sto-
sowania. W kontekście rosnącego zapotrzebowania 
na żywność i konieczność ograniczenia negatyw-
nych skutków oddziaływania na środowisko natural-
ne kwestią otwartą pozostaje wybór odpowiedniego 
rozwiązania.

W opinii dr Czesława Siekierskiego, przykład pły-
nący bezpośrednio od rolników jest doskonałą formą 
popularyzacji dobrych i sprawdzonych rozwiązań. W 
tym kontekście ważnym są działania propagujące in-
nowacje, spotkania, pokazy na konkretnych przykła-
dach interesujących dla rolników. Warto przy tym za-
chęcać rolników do podejmowania wspólnych dzia-
łań w zakresie zwiększania swojej siły na rynku: np. 
nabywania środków ochrony roślin, nawozów, wyko-
rzystania maszyn i urządzeń celem efektywnego go-
spodarowania zasobami finansowymi i rzeczowymi. 

Zdaniem Przewodniczącego Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi PE, Polska powinna być bardziej ak-

tywna w wykorzystaniu dostępnych środków finan-
sowych. Nasz udział w finansowaniu tych obszarów 
jest znacznie większy niż w ich wykorzystaniu. Więcej 
wkładamy w badania naukowe w zakresie szeroko 
rozumianego rolnictwa, leśnictwa, środowiska, bez-
pieczeństwa żywnościowego niż z tego korzystamy. 
Przykładem dla nas powinna być np. Wielka Brytania, 
która ma ogromne umiejętności wykorzystania środ-
ków.

Wsparciem działań informacyjnych może być i 
powinno być doradztwo rolnicze. Wymaga ono jed-
nak wysiłków w celu zniwelowania zaniechań z ostat-
nich kilkunastu lat, w tym w zakresie finansowania. 
Skuteczne doradztwo rolnicze potrzebuje odpowied-
nich środków finansowych, zarówno na pracowników 
– specjalistów, jak i ich dalsze doskonalenie zawodo-
we; pozyskanie, wymianę informacji; organizowanie 
i uczestnictwo w konferencjach, seminariach tema-
tycznych. Odpływ specjalistów z sektora publicznego 
do prywatnego w pewnym sensie ograniczył bowiem 
dostępność do fachowej, obiektywnej informacji dla 
producentów rolnych.

Dr Czesław Siekierski podkreślił konieczność 
utrzymania dobrych relacji na linii uczelnie – ośrod-
ki doradztwa rolniczego, co może przyczynić się do 

sprawnego transferu wiedzy naukowej do rolników 
– praktyków.

W forum uczestniczyli m.in. Phil Hogan – Ko-
misarz ds. rolnictwa UE, Krzysztof Jurgiel – Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Stephane Travert – Minister 
Rolnictwa Francji, Pavel Sekac – Wiceminister Rol-
nictwa Czech, Zsolt Feldman – Zastępca Sekretarza 
Stanu w Ministerstwie Rolnictwa Węgier, María José 
Alonso Moya – Zastępca Dyrektora Departamentu 
Roślin Uprawnych i Oliwy w Ministerstwie Rolnictwa, 
Rybołówstwa, Żywności i Ochrony Środowiska Kró-
lestwa Hiszpanii, Jerzy Bogdan Plewa – Dyrektor Ge-
neralny w Dyrekcji ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, Ryszard Zarudzki – Podsekretarz Stanu, 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Debaty toczyły się przez dwa dni. W trakcie EFR 
wręczono Nagrodę im. Józefa Ślisza przyznawaną 
przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Pol-
skiej, która uhonorowała osoby wyróżniające się za-
angażowaniem w propagowanie m.in. postaw oby-
watelskich oraz wartości związanych z rozwojem 
obszarów wiejskich. Dyskutowano także o nowo-
czesnych rozwiązaniach dla rolnictwa, jak również o 
udziale nowych technologii i innowacjach w celu pod-
niesienia jakości produktów.

co zwiększyło się również dodatnie saldo wymiany 
handlowej.

W toku dalszej dyskusji panelowej poruszana 
była tematyka przyszłości WPR po 2020 r. oraz naj-
ważniejszych priorytetów dla polskiego rolnictwa i 
obszarów wiejskich na najbliższe lata. Poseł Czesław 
Siekierski zaznaczył, że w toku toczącej się dyskusji o 
budżecie na WPR, ważnym elementem będzie utrzy-
manie i zachowanie budżetu dla polskiego rolnictwa 
na przynajmniej niezmienionym poziomie, jak to ma 
miejsce w obecnej perspektywie finansowej 2014-
2020. Poseł wspomniał również, że dyskusja o bu-
dżecie nie będzie łatwa, ze względu na brexit i lukę w 
budżecie unijnym w kwocie ok. 12 mld euro rocznie, 
co znajdzie na pewno odzwierciedlenie w cięciach 
budżetowych. Jednocześnie poseł potwierdził, że 
płatności bezpośrednie pozostaną ważnym instru-
mentem w przyszłej WPR, gdyż bez wsparcia bez-

pośredniego rolnicy nie poradziliby sobie z zachowa-
niem działalności rolniczej i stabilności dochodowej.

Ważnym aspektem będzie również właściwe wy-
korzystanie funduszy w ramach WPR oraz innych po-
lityk wspólnotowych, co będzie miało ogromne zna-
czenie dla żywotności i rozwoju obszarów wiejskich w 
Polsce. Poseł zaznaczył, że w przypadku wielu regio-
nów, rolnictwo stanowi główne zajęcie lokalnej lud-
ności i wymaga szczególnego rodzaju wsparcia.

Ważnym priorytetem w najbliższych latach w 
opinii Posła Czesława Siekierskiego będzie również 
wsparcie rozpoczynania działalności przez młodych 
i nowych producentów rolnych (w ostatnim dziesię-
cioleciu ogólna liczba młodych rolników w wieku do 
44 lat obniżyła się z 3,3 mln do 2,3 mln). Młodzi rol-
nicy i inne nowe podmioty napotykają na wiele pro-
blemów, które utrudniają im rozpoczęcie działalno-
ści rolniczej np. wysokie ceny gruntów. Dlatego rol-
nicy potrzebować będą więcej stabilności, aby móc 
dokonywać inwestycji na wiele lat i stawiać czoła 

wyzwaniu wymiany pokoleń. Stąd potrzeba dalsze-
go utrzymania finansowania II filara WPR, aby ogra-
niczyć skalę wyludniania się na obszarach wiejskich.

W trakcie dyskusji Poseł Czesław Siekierski zwró-
cił również uwagę na to, że WPR stoi w obliczu wielu 
poważnych wyzwań związanych m.in. z: rosnącą rolą 
uwarunkowań zewnętrznych (porozumienia handlo-
we, spekulacje giełdowe), koniecznością zachowania 
konkurencyjności europejskiego rolnictwa, z potrze-
bą ochrony środowiska czy też zmianami klimatu. 
Aby sprostać tym wyzwaniom konieczna będzie sil-
na, wspólnotowa polityka rolna, która powinna zo-
stać utrzymana w obecnym dwufilarowym kształcie. 
Przyszła WPR powinna uwzględniać, z jednej strony, 
różnorodność modeli rolnictwa i regionalną specyfi-
kę, a z drugiej, różnorodność swych celów gospodar-
czych, społecznych i środowiskowych. Jedną z głów-
nych zasad WPR powinno być utrzymanie żywotne-
go i zrównoważonego rolnictwa we wszystkich regio-
nach UE.

debata na temat nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie
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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

W obiektywie
W przyrodniczym bo-

żym zegarze natury znów 
nam jego wskazówka wiosnę 
oznajmiła. Z czterech pór roku 
to wiosna właśnie kojarzy się 
zawsze z młodością, nadzieją 
i „kolorowym” spełnieniem ży-
cia. Piszę te słowa w wiosenny 
czas A.D. 2018. Piszę i wydaje 
mi się, że słońce jakby chcia-
ło w swym blasku serdecznie 

nas uściskać i najlepsze myśli wyzwolić. Ale w mojej prze-
strzeni serca i umysłu ta szczególna, wyjątkowa zaduma i 
żałobne odczucie – bo trzymam w ręku egzemplarz „Echo 
Dnia” z piątkowego, magazynowego wydania dnia 23 luty 
br. w którym na 22 stronie – tekst wspomnieniowy nasze-
go Prezesa Z.O. LTN-K red. Staszka Durleja oznajmiający 
w tytule że „ŻEGNAMY STANISLAWA SIEKIERSKIEGO, 
CZŁOWIEKA, KTÓRY POMAGAŁ KAŻDEMU”.

A że autor był w bliskiej, serdecznej znajomości ze 
zmarłym – to i jego pióro publicysty i literata okazało się 
być władne przedstawić sylwetkę Stanisława Siekierskie-
go w całej pełni chłopskiego humanizmu Jego życia. Uczy-
nił to tak obrazowo i wyraziście jakby mi ŚP. STANISŁAW 
i w tle mojego Grzymałkowa się ukazywał w burzliwej 
przeszłości minionych czasów. Mam nadzieję, że tekst z 
przedruku znajdzie miejsce i w naszym „Ludowcu Święto-
krzyskim”, bo to najgodniejsze miejsce na to pomnikowe 
wspomnienie, czym sama nazwa miesięcznika to gwa-
rantuje. 

Zataczam swoje myśli w biologiczny zegar życia i 
przez wszystkie „pory roku” życia zmarłego Stanisława 
Siekierskiego – wracam do WIOSNY. Do wiosny, którą On 
swym życiem zawsze wyzwalał dla „chłopskich braci” w 
ruchu ludowym, spółdzielczości GS-owskiej i bankowej, 
jak i organizacji druhów św. Floriana. Pragnął by słońce 
Jego życia zawsze zwiastowało WIOSNĘ i było życiodaj-
nym dla tej „małej”, ale i tej „dużej” Ojczyzny, bez względu 
jaką nazwę nosiła. Również z mrokiem okupacji hitlerow-
skiej jakby z pługiem i kosą – karabin z granatem nieroz-
łącznym elementem pracy i walki się stawały w chłopsko 
– żołnierskiej formacji Batalionów Chłopskich.

Swoje odczucie jakie „prosto z zagrody” tu zakreślam 
– na pewno są w powszechności doznań czytelniczych – 
do czego przecież nasze „Echo Dnia” kieleckie chwalebnie 
się przyczyniło niewielkim prasowym materiałem.

Pokoleniowy łańcuch rodu Siekierskich dziś znajduje 
umiejscowienie w osobie dr Czesława Siekierskiego. Ko-
jarzę więc to tak jakby SYN z „polnej” ojczyźnianej drogi 
OJCA wkroczył na europejską autostradę cywilizacyjnego 
rozwoju wsi w godności funkcji przewodniczącego Komi-
sji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego. 
Tym samym i autostrada europejska i naszym „wsiowym 
udziałem”. Nic dodać – nic ująć.

A dziś Drogi Kolego Czesławie – jesteś nam w mało-
polsko – świętokrzyskim regionie szczególnie bliski w tym 
naszym serdecznym współczuciu – jakim Cię uściskiem 
obejmujemy. Zapalam tymi słowami i swój „znicz pamię-
ci” bo z Twoim pochyleniem głowy – są i nasze w ludowym 
z bratnim pożegnaniu, wśród których w należnym skłonie 
tego zapisu.

Władysław CieśliCki

Prosto z zagrody

Finał Krajowy XXXVI olimpiady Młodych 
Producentów rolnych w Kielcach, 16.03.2018

Powiatowa Konwencja PSL 
w Kazimierzy Wielkiej, 25.02.2018

Święto Kobiet w Staszowie, 8.03.2018

XVII edycja Konkursu Wielkopolski rolnik 
roku – Międzynarodowe targi Poznańskie, 
11.03.2018

Spotkanie z Posłem do Pe 
czesławem Siekierskim pt. Jaka 
Wspólna Polityka rolna po 2020 – 
Biuro Pe w Warszawie, 13.02.2018

Konferencja naukowa pt. Maciej rataj – 
Marszałek Sejmu II rP – Sejm rP, 19.02.2018

XXVII Międzynarodowe targi techniki 
rolniczej AGrotecH i XVIII targi Przemysłu 
drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi 
LAS-eXPo – targi Kielce, 16.03.2018

Seminarium Instytutu Politycznego im. Macieja 
rataja pt. „rola Kościoła Katolickiego w 
narodzinach II rzeczypospolitej”, 21.03.2018
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Maciej Rataj – Marszałek Sejmu ii RP
Sesja zorganizowana w ramach „Roku Pięciu Ojców Odnowicieli Rzeczypospolitej Polskiej: Romana Dmowskiego, 
Ignacego Jana Paderewskiego, Józefa Piłsudskiego, Macieja Rataja i Wincentego Witosa”. 

19 lutego br. odbyła się w Sejmie RP konferencja na-
ukowa pt. ”Maciej Rataj – Marszałek II RP”. Zorganizowana 
ona została przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludo-
wego, Ludowe Towarzystwo Naukowo – Kulturalne, Mu-
zeum Niepodległości oraz Klub Parlamentarny PSL. Obra-
dami sesji przewodniczył dr ryszard Miazek. Sesja odbyła 
się w 134. rocznicę urodzin Marszałka. 

Na wstępie zebrani wysłuchali zagajenia wygłoszone-
go przez wiceprezesa PSL, marszałka województwa mazo-
wieckiego dr Adama Struzika o programie obchodów 100. 
rocznicy odzyskania niepodległości w województwie ma-
zowieckim. Dr Janusz Gmitruk wygłosił referat pt. „Wska-
zówki obywatelskie Macieja Rataja”. Powiedział on, że w 
historii ruchu ludowego nazwisko Macieja Rataja stawiamy 
obok dwóch innych wielkich przywódców chłopów – Win-
centego Witosa i Stanisława Mikołajczyka. Podobnie jak 
oni, odegrał znaczącą rolę w kształtowaniu modelu organi-
zacyjnego, myśli i siły politycznej ludowców. Dr Mirosława 
Bednarczyk-Libera w interesujący sposób ukazała „Dzia-
łalność Macieja Rataja w Towarzystwie Szkoły Ludowej – 
budzenie świadomości narodowej w Galicji”. Natomiast dr 
Jan Sałkowski wygłosił referat pt. ”Chłopska reprezenta-
cja polityczna w Sejmie Ustawodawczym”.

Kolejne referaty wygłosili: mgr Jan engelgrad – ”Ma-
ciej Rataj w opinii parlamentarzystów Narodowej Demo-
kracji”, mgr Mateusz ratyński – „Pamiętniki Macieja Ra-
taja jako źródło do dziejów II RP” i prof. romuald turkow-
ski – ”Legenda Macieja Rataja w kraju i na emigracji”.

 Maciej Rataj był nie tylko wybitnym działaczem ruchu 
ludowego, lecz także wybitnym politykiem państwowym i 
mężem stanu. Urodził się 19 lutego 1884 roku we wsi Chło-
py pod Lwowem. W 1919 roku wybrany został do Sejmu 
Ustawodawczego RP z listy Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego „Wyzwolenie” z okręgu Zamość. W Sejmie Ustawo-
dawczym zasiadło 117 ludowców.

Wybór na posła spowodował, że Maciej Rataj zrezy-
gnował z posady nauczyciela w zamojskim gimnazjum i 
przeniósł się do Warszawy. Po niespełna dwóch latach, w 

elżbieta Gacek

Marzenie o wiośnie
Słońce i zieleń obecne wszędzie,
czujesz, jak pachnie wiosna?
Gamy kolorów,
kwiaty w nadmiarze 
 – zdołasz ogarnąć nim zgaśnie?

Czy ludzkie szczęście tutaj zagląda?
A może się zatrzymuje...
Spogląda na nas,
podaje ręce,
uśmiechu nie żałuje.

Trwa chwila boska,
zatrzymaj troski,
pozwól, niech każdy tak czuje,
pośpiesz nadziejo,
biegnij promieniu
 – dziś słońce tutaj króluje!

Wiersz pochodzi z tomiku pt. ”Daję abyś dawał”, 
który ukaże się wkrótce nakładem Ludowego To-
warzystwa Naukowo-Kulturalnego, Oddział w 
Kielcach.

lipcu 1920 roku wszedł w skład Rady Obrony Państwa, zo-
stał mianowany ministrem wyznań religijnych i oświecenia 
publicznego w rządzie Wincentego Witosa. Był zwolenni-
kiem legalizmu państwowego – demokracji parlamentar-
nej.

W 1922 roku wybrany został ponownie na posła, a 1 
grudnia 1922 roku został marszałkiem Sejmu PR. Po za-
mordowaniu Gabriela Narutowicza – pierwszego prezy-
denta Rzeczypospolitej – zgodnie z konstytucją marcową, 
Maciej Rataj objął urząd Prezydenta. Powołał nowy rząd z 
gen. Władysławem Sikorskim na czele, a w cztery dni po 
zamachu zwołał Zgromadzenie Narodowe, które wybra-
ło nowego prezydenta – Stanisława Wojciechowskiego. 
Po zamachu stanu dokonanym przez Józefa Piłsudskiego 
w maju 1926 roku, jako zwolennik parlamentarnych me-
tod rządzenia, Rataj po upadku rządu Wincentego Witosa 
złożył rezygnację ze stanowiska marszałka Sejmu, ale nie 
została ona przyjęta, powtórna rezygnacja również nie zo-
stała przyjęta. Był to wyraz wielkiego uznania dla Rataja. 
Dwa ostanie lata jego marszałkowania były okresem walki 
o obronę demokracji i suwerenności Sejmu. 

Także w trzecim Sejmie, już jako poseł z listy PSL 
„Piast” był jednym ze współorganizatorów Centrolewu 
– antysanacyjnego sojuszu stronnictw występujących w 
obronie demokracji. Po zjednoczeniu ruchu ludowego w 
1931 roku został pierwszym redaktorem naczelnym „Zie-
lonego Sztandaru”.

W czasie emigracji Wincentego Witosa do Czechosło-
wacji kierował Stronnictwem Ludowym w kraju. Nie był 
zwolennikiem Wielkiego Strajku Chłopskiego w sierpniu 
1937 roku.

W pierwszych miesiącach okupacji niemieckiej jako 
jeden z pierwszych podjął walkę z wrogiem tworząc ludo-
wą konspirację. Powołane zostało Centralne Kierownictwo 
Ruchu Ludowego. Maciej Rataj angażując się w budowę 
ponadpartyjnych, ogólnopolskich struktur politycznych, 
był także współtwórcą zrębów Podziemnego Państwa 
Polskiego. Nie zdążył jednak rozwinąć szerszej działalno-
ści. Został aresztowany przez gestapo w listopadzie 1939 
roku, w końcu lutego zwolniony, by następnie 24 marca 
być aresztowany i osadzony w więzieniu na Pawiaku. 21 
czerwca 1940 roku zginął od kul plutonu niemieckiego w 
Palmirach i pochowany w zbiorowej mogile.

Podczas ekshumacji w kwietniu 1946 roku jego zwło-
ki zostały zidentyfikowane i przeniesione do oddzielnego 
grobu. W czasie uroczystego pogrzebu trumna Rataja zo-
stała udekorowana Krzyżem Grunwaldu oraz Medalem 
Zwycięstwa i Wolności.

Podczas warszawskiej sesji mówiono, że myśli Macie-
ja Rataja są nadal aktualne. Był on politykiem realnym. Dla 
niego bowiem dobro państwa było rzeczą nadrzędną, bez 
względu na to, jakie siły polityczne znajdują się u władzy.

Warto, aby obecnie rządzący krajem mieli to także na 
uwadze.

Stanisław durLeJ

Maciej rataj

W przerwie obrad. od lewej:  
czesław Siekierski, Beata oczkowicz, 
Alfred domagalski, Stanisław durlej
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„Władysław Sadłocha. Portret niedokończony”

Benefis dr Macieja Andrzeja Zarębskiego

Promocja albumu autorstwa Dariusza Detki, prezentującego prace Władysława 
Sadłochy, twórcy pochodzącego z Wysoków Małych w gminie Bogoria, odbyła się 
5 kwietnia 2018 roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach. To kolejna 
publikacja Oddziału Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego w Kielcach. 

Dr Maciej Zarębski, prezes Krajowej Rady Mateczników Patriotyzmu i Kultury oraz Świętokrzyskiego Towa-
rzystwa Regionalnego obchodził 20 marca br. jubileusz 75-lecia urodzin, 55-lecia działalności społecznej oraz 
48-letniej pracy publicystyczno-literackiej. Uroczystość odbyła się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej imie-
nia Witolda Gombrowicza w Kielcach. 

– Ta ogromna pasja narodziła się we wczesnej młodości i przetrwała dłużej 
niż życie zawodowe Władka Sadłochy, który w pracy zajmował się całe życie zu-
pełnie innymi sprawami – przypomniał na początku spotkania dyrektor Woje-
wódzkiej Biblioteki Publicznej Andrzej dąbrowski. 

 Stanisław Durlej, prezes Oddziału Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kultu-
ralnego w Kielcach, podkreślił, że pomysł wydania albumu pojawił się w związ-
ku z jubileuszem 75-lecia obchodzonym przez Władysława Sadłochę w ubiegłym 
roku. – Życzę Władkowi dużo zdrowia i zadowolenia z dalszej pracy artystycznej 
– mówił Stanisław durlej, który podczas spotkania przedstawił dokonania arty-
sty, będącego członkiem Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego i pre-
zesem Stowarzyszenia Artystów Plastyków Świętokrzyskich.

 Do tej pory Władysław Sadłocha namalował ponad 2000 obrazów. Pierwszą 
wystawę zorganizował w szkole średniej w Krakowie. Później ukończył Wyższą 
Szkołę Rolniczą w Olsztynie i pracował w swoim zawodzie. W 1971 roku wrócił w 

Były życzenia, gratulacje, kwiaty i upominki 
między innymi od wojewódzkich władz samorzą-
dowych, organizacji społecznych, kulturalnych oraz 
przyjaciół i kolegów przybyłych nie tylko z Kielc, 
Staszowa, Zagnańska, ale także z różnych zakąt-
ków kraju. List gratulacyjny od Zarządu Oddziału 
Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego 
wręczył Stanisław Durlej. 

Olbrzymi dorobek twórczy Jubilata przedsta-
wili kolejno: Andrzej Dąbrowski, dyrektor Woje-
wódzkiej Biblioteki Publicznej, redaktor Longin Ka-
czanowski z Warszawy i Jan Jadach z Kielc. Uzupeł-
nił te wystąpienia redaktor i poeta Bogdan Dworak 
z Zawiercia.

Biblioteka Staszowska, a następnie Święto-
krzyska, którą prowadzi dr Maciej Andrzej Zarębski 
wydała 360 pozycji książkowych. 361 pozycja pod 
redakcją Jana Jadacha stanowi „Bibliografię Macie-
ja A. Zarębskiego z lat 1965-2017”.

rodzinne strony i zamieszkał w Staszowie. Jego obrazy znajdują się w prywatnych 
kolekcjach w kraju i za granicą. Zakres tematów i motywów jest bardzo szeroki, 
od portretów, poprzez sceny rodzajowe czy pejzaże. Wiele jego rzeźb i pomni-
ków znajduje się w kościołach i na cmentarzach.

„Władek Sadłocha bez przerwy tworzy, bez przerwy poszukuje. Nie widać po 
nim tych 75 lat, które skończył. Widać zapał, a i pewien niepokój (…). Też takie 
niespełnienie. (…) – Czuję taki niedosyt. Mam wrażenie, że to, co chcę zrobić, jest 
jeszcze przede mną. Ciąg dalszy nastąpi. Kiedyś. Może Władek stworzy to, co go 
zadowoli. Ma przecież czas. Ma mnóstwo pomysłów. Ale przede wszystkim jest 
w nim olbrzymia determinacja. Portret musi być przecież dokończony” – czytamy 
we wprowadzeniu do albumu autorstwa dariusza detki. 

 – Gdy powiedziałem mojej mamie, która dobiega setki, co jeszcze planuję 
zrobić z zakresu sztuki, to obliczyła, że potrzebne mi jest jeszcze 600 lat. I tego 
się trzymam – żartował Władysław Sadłocha podczas spotkania promującego 
album. 

Zdjęcia prac Władysława Sadłochy wykonała Sylwia Bętkowska. 
Organizatorami spotkania byli: Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne 

Oddział w Kielcach, Stowarzyszenie Artystów Plastyków Świętokrzyskich w Kiel-
cach, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach.

Joanna MAJeWSKA

Z okazji Jubileuszu otwarta została wystawa 
fotograficzna pt. „Migawki z wojaży po świecie w 
obiektywie Macieja A. Zarębskiego”. W wystąpie-
niu okolicznościowym Jubilat przedstawił fragment 
książki „Wojaże po Polsce”.

Warto dodać, że Maciej Zarębski należał kiedyś 
do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego oraz Lu-
dowej Spółdzielni Wydawniczej i Ludowego Towa-
rzystwa Naukowo – Kulturalnego. Przez wiele lat 
współpracował z redakcją „Zielonego Sztandaru”. 
W swoich wystąpieniach zawsze miło wspomina o 
społecznej działalności w ruchu ludowym.

Mimo różnic zdań w niektórych sprawach, jakie 
niekiedy się zdarzały, zawsze ceniłem i nadal cenię 
Jego pracowitość, osiągnięcia w twórczości literac-
kiej i dziennikarskiej. Zaryzykuję twierdzenie, że ak-
tualnie nie ma w województwie świętokrzyskim tak 
dużego pasjonata popularyzacji regionalizmu jak 
właśnie On. 

Udział w uroczystości wzięło około 100 osób, 
w tym także wielu członków naszego Towarzystwa. 
Razem z innymi zaśpiewaliśmy Mu tradycyjne „100 
lat”.

Stanisław durLeJ
zdjęcie ze strony: www.regionalizm.kielce.pl

dr Maciej Andrzej Zarębski

Władysław Sadłocha z albumem autorstwa dariusza detki Promocji albumu towarzyszyła wystawa prac artysty
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„Nie ma Ojczyzny bez Kielecczyzny”

Kołobrzeskie wsparcie

Z dużą satysfakcją mieszkańcy naszego województwa przyjęli uchwałę Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego w sprawie 20-tej rocznicy jego powstania. 

Zbiórka na pomnik Wincentego Witosa w Kielcach już 
dawno przekroczyła granice Świętokrzyskiego. Fun-
dusze były zbierane m.in. w Wierzchosławicach, War-
szawie, Tarnowie, Kraśniku. 

Bardzo aktywnie dzieło budowy pomnika wpie-
rają także ludowcy z Kołobrzegu. W lutym w trakcie 
dorocznego Charytatywnego Balu PSL na pomnik 
zebrali 523 zł. Datki zbierano także w czasie II Pie-
szego Rajdu Członków, Sympatyków PSL i ich Ro-
dzin zorganizowanego dla upamiętnienia walk o Ko-
łobrzeg i zaślubin z Polski z morzem w 1945 r., jaki 
odbył się 18 marca br. Uczestnicy rajdu do puszek 
wrzucili 401,50 zł. 

Łącznie w czasie obu imprez zebrano 924,50 zł. 
Na szczególne uznanie zasługuje spiritus movens 
tych działań robert Kołodziejczyk.

Józef SZcZePAńcZyK
Sekretarz Społecznego

Komitetu Budowy Pomnika  
Wincentego Witosa w Kielcach

Do opisania kilku faktów odnoszących się do obrony ówczesnego wojewódz-
twa kieleckiego, które ostatecznie przyjęło nazwę Świętokrzyskie, skłonił mnie fakt 
zaistniały w 1998 roku, który nigdy w takim zakresie się nie powtórzył, a była nim 
jedność społeczeństwa naszego regionu, które chciało «swoje» województwo. 

Reforma administracyjna z 1975 roku znacznie okroiła powierzchnię woje-
wództwa kieleckiego, które istniało nieprzerwalnie od 1919 roku (z wyjątkiem okre-
su okupacji hitlerowskiej) i było jednym z największych w kraju. 

Problemy odnoszące się do reformy administracyjnej kraju w 1988 roku zo-
stały szeroko opisane i zinterpretowane. Wypada przypomnieć, że zarówno prace 
planistyczne jak i konsultacje społeczne trwały kilka lat, już w 1993 roku ówczesne 
Prezydium Sejmiku Samorządowego Województwa Kieleckiego zwróciło się z py-
taniem do Rad Miast i Rad Gmin w skład jakiego województwa chcą wchodzić, wy-
nik powadzonych konsultacji był zbliżony do kształtu ustawy sejmowej z 1998 roku.

Proces walki o województwo świętokrzyskie trwał długi okres czasu, złoży-
ło się na niego wiele działań inicjowanych przez ówczesny Sejmik Samorządowy, 
podjętych następnie przez Rady Miast i Gmin, organizacje społeczne i samorządo-
we oraz spontaniczny udział mieszkańców w podejmowanych przedsięwzięciach. 

Wypada wspomnieć o znaczącej roli jaką w tych działaniach odegrała lokalna pra-
sa. Sejmik Samorządowy, a następnie Komitet Obrony Województwa były organi-
zatorami trzech manifestacji, które miały swój finał przed Urzędem Rady Ministrów 
i Sejmem RP. Z uzyskaniem pozwoleń na ich odbycie w Urzędzie Stołecznym nie 
było problemów. 

Pierwsza manifestacja w obronie województwa na terenie Warszawy odby-
ła się w miesiącu kwietniu 1998 roku. Do stolicy pojechało ponad 120 autokarów. 
Drugi wyjazd do Warszawy był organizowany wspólnie z województwem kosza-
lińskim i częstochowskim, miał jednak skromny wymiar. Trzecia manifestacja na 
terenie Warszawy była organizowana przez Komitet Obrony Województwa i miała 
najbardziej masowy charakter. Mieliśmy problemy z nagłośnieniem jej przebiegu, 
ponieważ firma kielecka która podjęła się tego zadania, nie mogła podłączyć się do 
źródła zasilania – kosztowało to wiele nerwów. 

Na ręce ówczesnego Marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego przekazane zo-
stało ponad 90 tysięcy podpisów mieszkańców województwa i szereg petycji w 
obronie województwa. 

Mimo utrudnień jakie spotykały mieszkańców stolicy, oni na ogół życzliwie od-
nosili się do uczestników manifestacji, a szczególnie ci, co urodzili się na Ziemi Kie-
leckiej i mieszkali w Warszawie. 

Potężna ponad 20-tysięczna manifestacja w obronie województwa z udziałem 
Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego odbyła się w Kielcach, jej przygotowa-
nie i przebieg zasługują na odrębny materiał.

Wśród tysięcy osób które w różnorodny sposób uczestniczyły w działalno-
ściach na rzecz utrzymania województwa trzeba podkreślić role trzech osób: Józefa 
Szczepańczyka – przewodniczącego Sejmiku Samorządowego, śp. Ryszarda Zbró-
ga – przewodniczącego Komitetu Obrony Województwa, Mariusza Olszewskiego 
– ówczesnego posła na Sejm RP. Natomiast administracja rządowa zachowała się 
biernie – wypada to również przypomnieć. Należy w 20-tą rocznicę powstania wo-
jewództwa jeszcze raz podkreślić pozytywną rolę jaką odegrał ówczesny Prezydent 
RP Aleksander Kwaśniewski. 

W końcowym zdaniu chcę podać jedną cyfrę pochodząca z badań – wojewódz-
two traciło około 16 tysięcy miejsc pracy z tytuły likwidacji jednostek wojewódz-
kich. 

Natomiast najważniejszą sprawą jest to że samodzielnie możemy decydować 
o własnych sprawach, o szybkim rozwoju regionu, a sprawy mogłyby się potoczyć 
dużo bardziej niekorzystnie. 

 Jan MAZur
 były zastępca dyrektora Biura 

Sejmiku Samorządowego w Kielcach
Święty Krzyż dał nazwę tworzącemu się województwu

uczestnicy rajdu
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Zachęcamy do nabycia książek Ludowego 
towarzystwa Naukowo-Kulturalnego

Kielecki Oddział Ludowego Towarzystwa Na-
ukowo – Kulturalnego wydał dotychczas 82 książ-
ki. Większość z nich związanych jest z historią wsi 
i ruchu ludowego. Pozostało jeszcze kilka tytułów, 
które mogą nabyć w siedzibie Oddziału (Kielce, ul. 

Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego 
Sp. z o.o. powstał w 2010 r. jako alternatywa dla komercyjnych 
instytucji finansowych, z wykorzystaniem środków RPO na lata 
2007 – 2013. Przedmiotem działalności Funduszu jest udziela-
nie pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na 
terenie województwa świętokrzyskiego. 

W krótkim okresie Fundusz Pożyczkowy wpisał się w prze-
strzeń świętokrzyskiego biznesu jako stabilny partner i dosko-
nała alternatywa w pozyskiwaniu finansowania na cele inwe-
stycyjne i obrotowe. Udzielamy również wsparcia podmiotom, 
mającym największe trudności w zdobywaniu finansowania ko-
mercyjnego np. z powodu braku wymaganych zabezpieczeń czy 
historii kredytowej. Blisko 14% finansowanych firm w ramach 
przyznanych pożyczek stanowią podmioty prowadzące swoją 
działalność poniżej 12 miesięcy (start-up). Pożyczki są udziela-
ne w formie finansowania zwrotnego co pozwala na zaspokoje-
nie potrzeb szerszemu gronu odbiorców w sposób przemyślany 
i odpowiedzialny.

W okresie do końca grudnia 2017 r. Fundusz Pożyczkowy 
sfinansował ponad 450 nowych pomysłów na biznes w regionie 
na łączną kwotę przekraczającą 145 mln zł przy średniej warto-
ści pożyczki w kwocie blisko 300 tys. zł. W ramach swojej dzia-
łalności prowadzimy również szkolenia, prezentacje i programy 
edukacyjne, co ma przełożenie na pogłębienie wiedzy przedsię-
biorców i przyszły rozwój Województwa Świętokrzyskiego. 

Aktualnie na mocy nowej umowy z grudnia 2016 r. z Woje-
wództwem Świętokrzyskim środki z perspektywy RPO 2007 – 
2013 są dostępne dla świętokrzyskich przedsiębiorców do koń-
ca 2026 r. na dotychczasowych zasadach. W tym miejscu warto 
przypomnieć, że nasze finansowanie obejmuje wyłącznie po-
życzkę obrotową na okres do 36 miesięcy lub inwestycyjną do 
60 miesięcy. Pożyczki mają charakter celowy i muszą się wpi-
sywać w uzasadnione potrzeby rozwoju podmiotu. 

Ponadto dla przedsiębiorców otwierają się nowe możliwo-
ści finansowania – zostają uruchomione środki z perspektywy 

Wesoła 47/49) w każdy poniedziałek w godzinach 
od 9.00 do 13.00 biblioteki, różne instytucje i osoby 
prywatne. 

Wśród tych pozycji książkowych są między in-
nymi:

– „Pieśni i piosenki ludowe Kielecczyzny” w 
opracowaniu Adama Chamerskiego i Stanisława 
Durleja, stron 266, cena 20 złotych.

– „Panteon chłopów Polskich na Ziemi Świę-
tokrzyskiej” Stanisława Durleja i Janusza Gmitruka, 
stron 155, cena 10 złotych.

– „na zegarze życia” Stanisława Durleja, stron 
487, cena 30 złotych.

– „ruch ludowy na ziemi świętokrzyskiej 
1996-2015” Stanisława Durleja i Dariusza Detki, 
stron 322, cena 30 złotych.

– „Związki Wincentego Witosa z Henrykiem 
Sienkiewiczem i Władysławem reymontem”, pod 
redakcją Stanisława Durleja i Janusza Gmitruka, stron 
132, cena 20 złotych.

– „układy polityczne. ewolucja układu sił po-
litycznych w województwie świętokrzyskim w la-
tach 1998-2007 ” Dariusza Detki, stron 255, cena 30 
złotych.

– „25 lat Ludowego towarzystwa naukowo-
-Kulturalnego”, pod redakcją Stanisława Durleja i 
Janusza Gmitruka, stron 132, cena 20 złotych.

– „Władysław Sadłocha. Portret niedokończo-
ny” Dariusza Detki stron 48, cena 50 złotych.

Nabywcy otrzymają rachunki, które będzie 
można uregulować gotówką lub przelewem. Zachę-
camy do nabycia naszych książek.

RPO na lata 2014 – 2020. Na ten cel przewidziano w programie 
38 mln € a Fundusz Pożyczkowy, po wygranym przetargu na 
wybór Pośrednika Finansowego, będzie dysponował kwotą bli-
sko 31 mln zł. Do oferty zostanie wprowadzona nowa pożyczka 
na wyjątkowo atrakcyjnych warunkach. Dla klienta o akcepto-
walnej ocenie finansowej z finansowaniem de minimis, do 130 
tys. zł i finansowaniu do 60 miesięcy bez wkładu własnego, 
koszt pożyczki to jedynie 1,85% a wymagane zabezpieczenie to 
oświadczenia o poddaniu się egzekucji. 

Mając na uwadze dalszy rozwój Funduszu Pożyczkowe-
go zmieniliśmy siedzibę dającą większe możliwości dostępu i 
komfortu dla klientów i szersze możliwości rozwoju. Z naszych 
usług można korzystać odwiedzając siedzibę osobiście bądź 
umawiając się na spotkanie z doradcą – telefonicznie lub e-ma-
ilowo. W ten sposób będzie można uzyskać informację na temat 
możliwości finasowania.

Fundusz Pożyczkowy  
Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o.

Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce
e-mail: sekretariat@fpws.eu

tel. 41 360 02 80
www.fpws.eu
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Most w Nowym Korczynie  
połączy dwa województwa 

PSL sprawdza się najlepiej  
w wyborach samorządowych 

– Jesteśmy w Nowym Korczynie, za nami jesz-
cze prom, ale za kilka miesięcy będzie most, o któ-
rym marzą mieszkańcy świętokrzyskiego i mało-
polski. Marzą, aby szybko i sprawnie przejechać 
przez Wisłę, załatwić swoje sprawy, odwiedzić ro-
dzinę. To wszystko jest możliwe za sprawą samo-

– W tym roku obchodzimy 100-lecie niepodległości. W naszych gminach akcentujemy nasze dziedzictwo 
oraz to, że chłopi zawsze walczyli o wolną Polskę – mówił Adam Jarubas. – Potrzebujemy codziennej pracy, 
rozmów i stawiania pytań. Co będzie z emeryturami kobiet, które zwalniają się z pracy, aby dostać 500 plus? 
Z tego powodu w ciągu dwóch lat zwolniło się z pracy 100 tysięcy Polek. To oznacza, że będą miały problem z 
emeryturą. Jesteśmy za programem 500 plus, ale dostrzegamy jak dezaktywujący jest jeśli chodzi o uczestnic-
two w rynku racy – dodał Adam Jarubas. 

Obecnie działający prom pomiędzy Nowym Korczynem a Borusową zostanie zastąpiony 677-metrowym mo-
stem na drodze wojewódzkiej 973. Stanie się tak za 30 miesięcy. 16 kwietnia na brzegu Wisły odbyło się przeka-
zanie umów na wykonanie tej inwestycji, wartej ponad 53 miliony złotych. W wydarzeniu wzięli udział: prezes 
PSL Władysław Kosiniak – Kamysz, wiceprezes Adam Jarubas, wójt gminy Nowy Korczyn Paweł Zagaja. 

– Posiadamy takich liderów, których inne partie nie mają. Mamy ludzi głęboko zakorzenionych w lokalnych społecz-
nościach, za którymi przemawiają pracowitość i dorobek samorządowy. Dlatego ludowcy sprawdzają się najlepiej w 
wyborach samorządowych – mówił lider organizacji w województwie świętokrzyskim Adam Jarubas podczas Kon-
wencji Powiatowej PSL w Busku-Zdroju. Od kilku miesięcy w poszczególnych powiatach odbywają się konwencje i 
spotkania, na których wyłaniają się liderzy, którzy powalczą w wyborach samorządowych jesienią 2018 roku. 

rządowców. Dzięki determinacji marszałka Adama 
Jarubasa oraz wójta Gminy Nowy Korczyn powsta-
nie wspaniała inwestycja – mówił Władysław Ko-
siniak-Kamysz. – Dla nas z Adamem to jest szcze-
gólna sprawa. Moja rodzina pochodzi z gminy Grę-
boszów, z Bieniaszowic, Adam pochodzi z Błotno-

woli w gminie Nowy Korczyn. I te gminy łączą się 
– dodał. 

Przeprawa mostowa przez rzekę Wisłę wraz z 
dojazdami objęta zamówieniem rozpoczyna się na 
terenie województwa świętokrzyskiego w miejsco-
wości Nowy Korczyn skrzyżowaniem typu rondo z 
DK 79 oraz DW 973, a kończy na terenie wojewódz-
twa małopolskiego w miejscowości Borusowa włą-
czeniem do istniejącej DW 973. Budowa przeprawy 
mostowej będzie stanowić część nowego korytarza 
transportowego na osi północ-południe, który stanie 
się alternatywą dla obciążonego odcinka DK 73. In-
westycja umożliwi aktywację gospodarczą okolicz-
nych terenów poprzez łatwiejsze i szybsze połącze-
nie między dwoma sąsiadującymi województwami.

– Marzenia się spełniają. Dzięki samorządow-
com oraz porozumieniu, które łączy ludzi. Dzięki 
konsekwentnej pracy dziś łączymy województwo 
małopolskie ze świętokrzyskim. My nie gadamy, tyl-
ko pracujemy – mówił Adam Jarubas. 

Za swoją część prac inwestycyjnych Małopolska 
zapłaci ponad 25,7 mln złotych, a roboty budowlane 
realizowane na terenie świętokrzyskiego będą kosz-
tować Samorząd Województwa Świętokrzyskiego 
28 milionów złotych. Zdecydowana większość środ-
ków będzie pochodziła z Unii Europejskiej.

Paweł Zagaja: – Nie dzielimy, a łączymy. Dziś 
spotkaliśmy się na brzegu Wisły. Zaczynamy realiza-
cję inwestycji, która będzie ważna nie tylko dla gmin 
Nowy Korczyn i Gręboszów, ale i dla całych woje-
wództw.   /dk/

– dzięki konsekwentnej pracy dziś łączymy 
województwo małopolskie ze świętokrzyskim 
– mówił Adam Jarubas

W nowym Korczynie za 30 miesięcy 
zostanie wybudowany most

Konwencja PSL w powicie staszowskim

czesław Siekierski na konwencji powiatowej w Busku-Zdroju Konwencja w powiecie kazimierskim
na konwencji w Staszowie mówiono 
o ludowych wartościach

Krzysztof Marwicki i tadeusz Kowaczyk 
na spotkaniu w powiecie kazimierskim

Ludowcy szykują się do wyborów. 
Powiat kazimierski

Lider ludowców w powiecie staszowskim 
prowadzi spotkanie wyborcze
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Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 
PSL w Kielcach

ul. Wesoła 47/49, 25-363 Kielce, tel. (41)361-05-98, fax (41)344-22-77.

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.

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

LuDOWiEC ŚWiĘtOKRZYSKi – miesięcznik PSL Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i Biur Poselskich.  
Adres: 25-363 Kielce, ul. Wesoła 47/49, tel./fax (41) 344-22-77, e-mail: ludowiec.swietokrzyski@gmail.com, strona internetowa: www.psl-kielce.org

REDAGUJĄ: Dariusz Detka – redaktor naczelny (tel. 695 914 524) i zespół: Władysław Cieślicki, Andrzej Dąbrowski, Stanisław Durlej,  
Kazimierz Kotowski, Krystian Jarubas, Jan Mazur, Stefan Pastuszka, Barbara Piwnik, Czesław Siekierski, Józef Szczepańczyk.

Druk: Zakład Poligraficzny Rafał Nowakowski, Kielce, os. Na Stoku 51/J, tel. (41) 362-39-00.
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Myśli przebrane
Broń nie daje poczucia bezpieczeństwa,

szczególnie w rękach furiata.

  
Strasznie goni czas: wiadomości minutowe,

trwają w radiu czterdzieści sekund.

  
Kobiety są motorem napędowym działań 

mężczyzny.
Tylko w razie awarii niewskazane jest wzywanie 

mechanika.

  
W większości przypadków „Słownik języka 

polskiego” powinien być
standardowym wyposażeniem spotkań 

decydujących o życiu tysięcy.

  
W poszukiwaniu miejsca dla siebie niektórzy 

niszczą drogi powrotu.

  
Nauka obsługi zegarka powinna być przymusowa.

Niech każdy wie, kiedy następuje jego czas.

  
Z góry widać więcej, ale niewyraźnie.

Krzyżówka

Poziomo: 1. na czele miasta. 5. błotnisty staw. 8. milion bilionów. 9. rumuńskie auto tere-
nowe. 10. stosowana do wyrobu dżemów i galaretek. 11. figura przestrzenna.
Pionowo: 1. mama mamy. 2. rajtuzy. 3. olimpiada. 4. eden. 6. materiał opatrunkowy. 
7. twarz, oblicze.

Wśród czytelników, którzy prawidłowo rozwiążą krzyżówkę rozlosujemy upominki 
książkowe. Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego wydania „Ludowca Święto-
krzyskiego” otrzymuje pani Leokadia Maj.

W czwartek zepsuła mi się spalinowa piła. Kłopot wielki, bo kupiłem u leśniczego 4 kubiki bukowego drewna 
na zimowy opał. Trzeba je było jak najszybciej na kawałki pociąć i zaraz porąbać, bo buczyna, wiadomo, jak się ze-
schnie na słońcu – piłą trudno ją ruszyć, a siekierą to już w ogóle. Ale pilarka ani me, ani be, ani kukuryku. Zepsuła 
się i co zrobisz.

Poszedłem do Gralca, sąsiada (smykałkę do mechaniki ma od dziecka), ale Gralec mówi, że może ją naprawić 
dopiero za jakieś dwa tygodnie, bo trzeba części zamienne ściągnąć, a to może potrwać. 

Nie ma innej rady – pomyślałem – trzeba na dzień albo dwa od kogoś pożyczyć pilarkę. Ale od kogo? Z sąsia-
dów tylko szwagier, brat Haliny, ma piłę spalinową, ale właśnie wyjechał na tydzień do Warszawy, do córki. Klops. 
Pilarkę ma też Konderko, ale Konderko przecież nie pożyczy, bo mnie nie lubi. Krzywo na mnie patrzy odkąd mu 
powiedziałem na kogo głosowałem w ostatnich wyborach. Konderko twierdzi, że on jest elektorat twardy, a ja 
stoję tam, gdzie stał kombajn. 

A może pożyczy… – przyszło mi do głowy, gdym przechodził koło jego domu. – W końcu polityka to tylko po-
lityka, nie powinna wpływać na dobrosąsiedzkie stosunki. Zresztą Konderko nie jest zły chłop, pomagałem mu 
nie raz w wykopkach ziemniaków, a i on mnie przy budowie stodoły i szopy. Z drugiej strony – gdyśmy się wtedy 
wyborczo sparli, raptowna popędliwość we mnie wezbrała i obrzydłe słowa w jego kierunku wypowiedziałem. A 
słowa trudno cofnąć. No to raczej nie pożyczy. 

A może nie jest pamiętliwy? Może jednak pożyczy… – przeleciało mi przez myśl, gdym stanął przed jego 
drzwiami i nacisnął guzik dzwonka. – Nasze żony się lubią, przepisami na wypieki się wymieniają, a i nasze dzieci 
też w komitywie. Z drugiej strony…

– O, ale niespodzianka! Cześć! Co tam u ciebie? Mogę ci w czym pomóc? – Konderko stał w otwartych drzwiach 
i uśmiechał się nawet przymilnie.

– Wiesz co Konderko? Tę pilarkę to se możesz wiesz gdzie wsadzić – odwróciłem się na pięcie i wróciłem do 
domu.

A drewno leży do dziś niepocięte na podwórzu.
Jan SortoWnik

Hałasy z Ogrodowa (10)

1. 2. 3. 4.

5. 6.

7.

8.

9.

10.

11.


