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Przed nami 
Wielki Wybór, 
od którego zależy 
Przyszłość Polski

str 3  Profesorowie Stanisław Góźdź i Jerzy Żmija o wyborach WYDANIE SPECJALNE  V 2019

kurier wyborczy

Liderzy PSL 
w Sobowicach,  
na spotkaniu  
ze 107-letnim 
Leonem Kaletą 1. Korzystny dla Polski budżet Unii Europejskiej

2. Większe dopłaty do polskiego rolnictwa
3. Europejski Program Onkologiczny
4. Walka ze smogiem, odnawialne źródła energii
5. Bezpieczeństwo Polski

Podczas spotkania pan Leon, ludowiec 
od zawsze, wspominał dawne czasy, 
motywował młodych do działania, życzył 
dobrego przywództwa Władysławowi 
Kosiniakowi-Kamyszowi, a Adamowi 
Jarubasowi powodzenia w wyborach 
do Parlamentu Europejskiego.
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Szanowni Państwo
Ruch ludowy ma wielką i długą tradycję. Rada Naczelna PSL przygniatającą 
większością głosów postanowiła zawrzeć koalicję sił prodemokratycznych, 
które widzą nasze miejsce w Unii.
Nasza decyzja spotkała się z falą bardzo nieprzychylnych komentarzy, 
w szczególności w mediach publicznych. Zarzucano nam odejście od war-
tości. To oczywista nieprawda, nigdy od wartości nie odeszliśmy, a nasz 
wybór jest najlepszym dowodem na przywiązanie do nich.
Nie godzimy się bowiem na powolne wyprowadzanie Polski z Unii, którą 
Prezydent Andrzej Duda nazwał „wyimaginowaną wspólnotą”. Nie godzimy 
się na to, by media publiczne, prokuratura, służby - były wykorzystywane 
do utrzymania władzy przez PiS, zamiast służyć zwykłemu człowiekowi.
Tradycja, wartości chrześcijańskie, poszanowanie Konstytucji były i będą 
dla nas zawsze kierunkowskazem w działalności publicznej oraz podej-
mowanych wyborach. 
Przed nami Wielki Wybór, od którego zależy Przyszłość Polski i nasza 
silna pozycja w strukturach Unii Europejskiej. I nie są to tylko hasła 
wyborcze, to jest prawdziwa stawka wyborów 26 maja.
Dlatego proszę wszystkich o poparcie Adama Jarubasa, nr 2 na Liście 
Koalicji Europejskiej. Proszę o to nie tylko dlatego, że Adam jest moim 
przyjacielem. Proszę o to bo wiem, że Adam Jarubas jest doskonale 
przygotowany do pracy w Parlamencie Europejskim na rzecz Polski, 
w szczególności naszych regionów – Małopolskiego i Świętokrzyskiego.

5 postulatów programowych 
Adama Jarubasa:



Chcę podkreślić, że rozwój Świętokrzyskiego, inwestycje, efektywne 
wykorzystanie środków unijnych - zawdzięczamy pracy mieszkańców 
regionu, przedsiębiorcom, pracownikom urzędów i instytucji. Bez nich 
ten skok cywilizacyjny nie byłby możliwy. 

W Parlamencie Europejskim chcę działać na rzecz naszych regio-
nów, chcę pomagać rolnikom i samorządowcom Małopolski i Świę-
tokrzyskiego w pozyskiwaniu środków unijnych.

Korzystny dla Polski 
budżet Unii Europejskiej
Walczyć będziemy o 115 mld euro dla Polski z nowego 
unijnego budżetu. Przywołać należy doświadczenia z po-
przednich perspektyw fi nansowych – 6 lat temu rząd PO-PSL 
wywalczył dla Polski 106 mld euro na lata 2014-2020. Było 
to o 4 mld euro więcej niż efekt negocjacji rządu PiS (na lata 

2007-2013). Efekt negocjacji koalicji PO-PSL spowodował, że byliśmy, wspólnie ze 
Słowacją, jedynymi państwami, które zyskały dodatkowe miliardy.

Teraz ma być odwrotnie. Budżet Unii ma wzrosnąć, a Polska dostać z niego mniej 
o 20 mld euro. Propozycje budżetowe Komisji są dla Polski są skrajnie niekorzystne 
i ich przyjęcie byłoby gigantyczną klęską obecnego rządu PiS. Sama polska wieś stra-
ciłaby 5 mld euro. Takie są efekty izolacji Polski, gdy rządzi Prawo i Sprawiedliwość. 
To prawdziwa, realna, wyrażona w pieniądzach stawka tych i jesiennych wyborów.

Większe dopłaty 
do polskiego rolnictwa
Czas na ujednolicenie dopłat bezpośrednich dla rolników 
w całej Unii Europejskiej. Mówimy jasno: minimum 280 
euro do hektara dla polskich rolników. 280 euro, bo dziś 
francuscy rolnicy mają 278, a niemieccy – 287 euro. 

Europa jest na takim etapie rozwoju, że równe dofi nansowanie rolnika polskiego, 
niemieckiego czy francuskiego jest nie tylko pożądane, co staje się koniecznością. 
Koszty ponoszone przez rolników w krajach starej i nowej Unii wyrównują się. 
W niektórych sferach, np. środków ochrony roślin, polski rolnik ponosi większe 
koszty niż rolnik niemiecki. Znika więc najważniejszy argument za zróżnicowa-
niem dopłat bezpośrednich. 

Europejski Program Onkologiczny
Trzeba jak najszybciej opracować i wdrożyć Europejski 
Program Onkologiczny. Choroby nowotworowe są w Unii 
drugą przyczyną zgonów. Polska jest w Europie trzecim 
krajem pod względem umieralności na choroby nowo-
tworowe. To trzeba zmienić jak najszybciej. Unia jest m.in. 
po to, by jednoczyć siły i wspólnie pokonywać największe 

dla jej mieszkańców trudności.
Polskie fi rmy farmaceutyczne i biotechnologiczne prowadzą zaawansowane prace 
nad nowymi lekami w terapii onkologicznej. Trzeba stworzyć zarówno fi nansowe, jak 
i prawne gwarancje ich rozwoju, aby wprowadzając nowy lek na rynek zyskały wsparcie 
państwa i nie musiały pozbywać się swojego dorobku, aby mieć środki na dalszy rozwój.

Walka ze smogiem, 
odnawialne źródła energii
Z krajów Unii Europejskiej w Polsce mamy najbardziej zanieczyszczone 
powietrze. W kwestiach walki ze smogiem wystarczy stosować normy 
i wzorce unijne. Kluczowe wydaje się wsparcie dla odnawialnych źródeł 
energii – wystarczy umożliwić tzw. energetykę prosumencką, aby Polacy 
mogli wytwarzać energię na własne potrzeby. 

Odnawialne źródła energii to przyszłość energetyki. Naszym celem jest 50% udział OZE w pol-
skim miksie energetycznym. To nie wszystko! Przywrócimy stałe taryfy na produkcję energii 
odnawialnej i obniżymy VAT do 8% na rozwiązania oparte na OZE.

Bezpieczeństwo Polski
 Polska powinna działać na rzecz wspólnych przedsięwzięć obronnych 
krajów NATO w ramach Unii Europejskiej. Tylko silna i zjednoczona 
Unia Europejska zwiększa bezpieczeństwo Polski.

Obecny rząd, mimo propagandy sukcesu, bardzo zaniedbał ten ob-
szar, zwłaszcza jeśli chodzi o budowę potencjału polskiego przemysłu 

obronnego. Kupowanie zagranicznego sprzętu wojskowego z tzw. półki, z pominięciem wyko-
rzystania potencjału naszych zakładów to wielki błąd. Przykład Meska ze Skarżyska-Kamiennej: 
fabryka ta powinna stać się kluczowym producentem amunicji, fi larem produkcji systemów 
przeciwpancernych i przeciwlotniczych dla naszego wojska. Potencjał tych zakładów nie jest 
teraz w pełni wykorzystywany, a rząd PiS nie ma żadnej strategii dla jego rozwoju. Podobnie 
jest z Zakładami Mechanicznymi w Tarnowie, które wspólnie z innymi spółkami mogłyby 
reaktywować projekt samobieżnego zestawu przeciwlotniczego Loara, wykorzystując aktualne 
zdolności produkcyjne Mesko, Huty Stalowa Wola oraz PiT–Radward. 

 Program Europejski Adama Jarubasa 
5 głównych punktów:

20 mld zł – wartość zrealizowanych inwestycji współfi nansowanych 
ze środków unijnych
300 mln zł  na dofi nansowanie szpitali wojewódzkich
700 mln zł  na uczelnie publiczne: UJK i Politechnikę Świętokrzyską
300 mln zł  na szkolnictwo zawodowe
320 mln zł  na 75 skategoryzowanych hoteli podnoszących atrakcyjność regionu i wpływy z turystyki
540 mln zł  na projekty rewitalizacyjne podnoszące atrakcyjność centrów 80 gmin
1,9 mld zł     dla małych i średnich przedsiębiorstw

LICZBY JARUBASA - wartość inwestycji, 
gdy Marszałkiem był Adam Jarubas

nów, chcę pomagać rolnikom i samorządowcom Małopolski i Świę-
tokrzyskiego w pozyskiwaniu środków unijnych.



Historia z życia
Pozwólcie drodzy czytelnicy, że sięgnę pamięcią wstecz do okresu, kiedy 
pierwszy raz zobaczyłem, w pewnej świętokrzyskiej wsi, młodego i bardzo 
ambitnego człowieka. Nie znałem wówczas jeszcze jego nazwiska. Miało 
to miejsce w czasie tak zwanych dożynek powiatowych, które odbywały się 
w Oblekoniu w gminie Pacanów. Zjechało tam mnóstwo notabli z całego 
regionu świętokrzyskiego, aby swoim uczestnictwem podkreślić rangę 
imprezy. Dożynki miały standardowy przebieg. Zaczęły się nabożeństwem 
w miejscowym kościele. Wniesiono dożynkowe wieńce. Koła Gospodyń 

Wiejskich stanęły w szeregach i miejscowy proboszcz, z całym dostojeństwem celebrował liturgię. 
Po Mszy Świętej na niewielki plac przykościelny zajechało bodaj pięć bryczek z pięknie ustrojo-
nymi w paradną uprząż końmi. Za chwilę tłum prominentów wychodzący ze świątyni skierował 
się ku tymże pojazdom, lecz w tym momencie na placyku przed kościołem pojawił się młody, 
wysoki, szczuplutki chłopiec i krzyknął: - Stop Panowie. Te bryczki nie są przygotowane dla was, 
lecz dla tych, którzy ten chleb z pól zbierali i - kierując swoje słowa w stronę stłoczonego chłopstwa 
dodał - Chłopy! Wsiadajcie do bryczek, bo one na was czekają za wasz całoroczny trud. Notable 
zamarli w bezruchu, gdyż pewni byli, że owe pojazdy przygotowano właśnie dla nich. Ale ów 
„dyrygent ceremonii” dodał natychmiast: - a my wszyscy pójdźmy pieszo do remizy za bryczkami, 
bo to jest całkiem niedaleko”. Poprosiłem natychmiast swoją żonę Irenę, aby spytała, jak nazywa 
się ten chłopiec, bo - ani chybił przeczuwałem - że daleko zajdzie. Okazało się, że tym młokosem 
był 20-letni wówczas Adam Jarubas. Michał Konstanty Imosa

Prof. Stanisław Góźdź, 
dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

Świętokrzyskie Centrum Onkologii było zawsze 
oczkiem w głowie Marszałka Jarubasa - gdyby nie 
on, to nie służyłoby teraz tak dużej liczbie osób 
w tak bardzo profesjonalny sposób. Adam, idź 
do Brukseli, nadal nam pomagaj i służ województwu  
i całej Polsce tak, jak robiłeś to dotąd. 
Dużo zdrowia!

Prof. Jerzy Żmija - ekonomista, 
rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja 
w Krakowie (w kadencjach 2005–2008 i 2008–2012)

Na Adama Jarubasa zagłosuję, bo  jest dobrym, 
godnym zaufania gospodarzem i dba o Polską wieś.
Środowisko Akademickie imienia Hugona Kołłątaja 
w Krakowie bardzo ceni sobie współpracę z Mar-
szałkiem, liczymy na nią też, gdy Adam Jarubas 
będzie mógł działać na rzecz naszego rolnictwa, 
w szczególności małych gospodarstw rolnych, 
pracując na forum Unii Europejskiej.
 

28 marca spotkałem się z Prezydentem Krako-
wa prof. Jackiem Majchrowskim. Okazało się 
że mamy wiele wspólnego. Profesor często bywa 
w woj. świętokrzyskim, szczególnie lubi Busko 
i Solec Zdrój. Jak wiadomo z uwagi na położe-
nie w kotlinie, Kraków ma olbrzymi problem 
ze smogiem. Zdecydowane działania Prezydenta 
doprowadziły do redukcji pieców stanowiących 
jedno z głównych źródeł zanieczyszczeń z 20 tys. 
do 3 tys. – jak widać chcieć to móc. 
Jestem wdzięczny prof. Majchrowskiemu 

za dobre słowo, za życzenie mi powodzenia w kampanii do PE. Zgodziliśmy 
się, że sprawy ochrony środowiska i walki o czyste powietrze, co ma szczególne 
znaczenie dla Małoposki, powinny być jednym z priorytetów polityki unijnej.
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1. Czchów z kazimierzowskim zamkiem z XIVw. i szlakiem militarno-histo-
rycznym. Spotkanie z burmistrzem Markiem Chudobą. 
„Koalicja Europejska, bo chcemy, aby Polska odzyskała znaczącą rolę 
w Europie, bo bezpieczna Polska to Polska w Unii, a nie poza nią”.

2. Spotkanie z mieszkańcami Powiatu Proszowickiego w Domu Kultury  
w Pałecznicy.  Gospodarzem spotkania był Marcin Gaweł, wójt Gminy  
Pałecznica oraz prezes PSL w Powiecie Proszowickim, Piotr Janczyk. 
„Przez ostatnie 12 lat zajmowałem się funduszami unijnymi, jako europo-
seł będę skuteczny w działaniu na rzecz Małopolski i Świętokrzyskiego”.

3. Spotkanie z wójtem Koszyc, Stanisławem Rybakiem.  
„Koalicja Europejska chce przywrócić w Polsce praworządność, przestrzeganie konstytucji, szacunek dla każdego obywatela”.

4. Wielkanoc w Kocierzy.
5. Sesja Rady Powiatu w Bochni. Miałem okazję podziękować samorządowcom ziemi bocheńskiej za współpracę małopolsko-świę-

tokrzyską. Wieloletnim starostą tego powiatu był Ludwik Węgrzyn, z którym działamy w Komitecie Regionów w Brukseli.  
„Tylko silna, zjednoczona Europa może stać się podmiotem i graczem w rywalizacji mocarstw na świecie. To co robi PiS, szkodze-
nie zjednoczonej Unii, pełzający polexit, szkodzi też Polsce”.

6. Spotkanie z samorządowcami oraz wójtem Janem Pająkiem.  
„PSL współrządziło Polską przez 8 lat z Platformą Obywatelską na szczeblu rządowym i była to bardzo dobra współpraca”.

7. Miechów liderem wdrażania zielonej energetyki i zrównoważonego rozwoju – spotkanie z burmistrzem Dariuszem Marczewskim. 
„Sztuka negocjacji nie polega na pokrzykiwaniu, ale na szukaniu sojuszników wokół wspólnych spraw”. 
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Adam Jarubas, nr 2 na liście Koalicji Europejskiej



Adam Jarubas 
kiedyś jako 
dziecko

i obecnie: mąż i ojciec
KRZYŻÓWKA
1. Nagroda dla dobrych ludzi
2. Mickiewicza do młodości
3. Jednostka powierzchni
4. Malowidło na ścianie
5. Letnia z byskawicami
6. W rękawie
7. Ogrzewa Ziemię
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7. 

1. Z bratem Michałem i ojcem Julianem
2. W Błotnowoli: w kieszeni rewolwer :-)
3. Na podwórku w rodzinnym gospodarstwie
4. Z mamą Anną oraz chrzestną Danutą w Błotnowoli
5. Z żoną Mariolą oraz synami Dawidem i Damianem

AdAm JArubAs – ur. 17 grudnia 1974 r. w busku-Zdroju. 
W 1998 r. uzyskał dyplom mgr historii na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. 
Ukończył studia podyplomowe: 
•	 „Zarządzanie w warunkach Unii Europejskiej” w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji 

w Kielcach”
•	 „Zarządzanie administracją i rozwojem lokalnym” w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach
•	 MBA w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach.

W latach 2006–2018 radny sejmiku i Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.
W 2018 r. uzyskał doktorat z nauk społecznych: „Realizacja polityki regionalnej na przykładzie 
województwa świętokrzyskiego w latach 2004-2013”.
Obecnie prowadzi zajęcia dla studentów jako adiunkt w Instytucie Polityki Międzynarodowej 
i Bezpieczeństwa na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Jest też pełnomocnikiem ds. społecznych Prezydenta Miasta Starachowice. 

W Parlamencie Europejskim chce skupić się w pracy na rzecz: polityki regionalnej, rolnictwa, 
bezpieczeństwa.

1.

4.

2.

3.

5.

Proszę Państwa o Wasz głos 26 maja.  
Adam Jarubas, nr 2 na liście Koalicji Europejskiej


