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Świętokrzyski 

Rozmowa z Adamem Jarubasem, Marszał-
kiem Województwa Świętokrzyskiego  
w latach 2006 – 2018, kandydatem Koalicji 
Europejskiej do Parlamentu Europejskiego

C zy nie szkoda rezygnacji z własnego 
szyldu?
PSL współrządziło Polską przez 
8 lat z Platformą Obywatelską na 
szczeblu rządowym i była to bardzo 

dobra współpraca. Podobnie w Świętokrzyskim 
– razem z PO pracowaliśmy na rzecz jak naj-
lepszego wykorzystania środków unijnych do 
rozwoju Świętokrzyskiego. PiS próbuje kupować 
głosy wyborców programami socjalnymi. Tyl-
ko zjednoczona opozycja daje więc szansę na 
nawiązanie równorzędnej walki - ale to tylko 
techniczny powód powstania Koalicji. Ważniejsze 
są inne, międzynarodowe i wewnętrzne.
To znaczy?
Pozycja Polski w Unii, Polska współdecydująca, 
a nie skłócona z większością krajów. My chcemy 
Unii silnej, bo tylko taka zwiększa bezpieczeństwo 
naszego kraju. Ponadto tylko zjednoczona Eu-
ropa będzie podmiotem i graczem w rywalizacji 
mocarstw na świecie. I dlatego też uważam, że 

Adam Jarubas:

Koalicja 
Europejska 
jest szansą 
dla Polski
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to co robi PiS, szkodzenie zjednoczonej Unii, 
szkodzi też Polsce. Ponadto działania PiS to nic 
innego niż pełzający Polexit – wyprowadzanie 
Polski z Unii.  
Nie przesadza Pan?
Przecież PiS współpracuje z ugrupowaniami, 
które wprost kwestionują ideę integracji euro-
pejskiej. Głosowanie na PiS i w konsekwencji 
dalsze ich rządy, to ryzyko takie jak w przypadku 
Wielkiej Brytanii – wyjścia z Unii. Przecież 
z brytyjskimi konserwatystami, którzy dopro-
wadzili do Brexitu, są w jednej grupie w PE. Jest 
wielu innych wrogów integracji europejskiej, 
którzy chcą rozsadzać Unię od środka – to 
dlatego PiS-owi jest tak blisko do ugrupowania 
Marine Le Pen � nansowanego przez Rosję i do 

Salviniego z Włoch – który z dumą nosi koszulkę 
z wizerunkiem Putina. Czy mamy pewność, że  
przez zacietrzewienie lub głupotę Kaczyński z Unii 
nas nie wyprowadzi?

Koalicja Europejska, bo:
1. Chcemy, aby Polska odzyskała 

znaczącą rolę w Europie.
2. Chcemy, aby PiS nie szkodził 

już demokracji w Polsce.
3. Bezpieczniejsza Polska to Pol-

ska w Unii, a nie poza nią. 

kurier wyborczy

ĆMIELÓW

Kłamstwo w służbie posłów PiS:Liderzy PSL 
w Sobowicach 
u najstarszego 
mieszkańca Święto-
krzyskiego, 107-let-
niego Leona Kalety

Kampania rządzi się swoimi prawami, ale to, co robią 
posłowie PiS Anna Krupka i Dominik Tarczyński prze-
kracza granice przyzwoitości. Widać wyraźnie, że wal-
cząc o mandaty do PE, chcą je zdobyć, za wszelką cenę, 
żerując na popularności Marszałka Jarubasa i dlatego 
nieustannie go atakują. Z wypowiedzi posłów PiS moż-
na by wnioskować, że środki europejskie nie zostały 
wykorzystane, a wrony, gdy tu dolatują – przestraszone 
zawracają. Odpowiedź Jarubasa na str. 2.

czytaj dalej str. 3

Podczas spotkania pan Leon, ludo-
wiec od zawsze, wspominał dawne 
czasy, motywował młodych do dzia-
łania, życzył dobrego przywództwa 

Władysławowi Kosiniakowi-Ka-
myszowi, a Adamowi Jarubasowi 
powodzenia w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego.



Krupka i Tarczyński na 
kłamstwie budują swoją 
kampanię.

Jaki jest, co mówi, jak się zachowuje poseł Domi-
nik Tarczyński – każdy widzi, wie i zdążył się już 
do tego przyzwyczaić. Ale to, że posłanka Krup-
ka stara się dorównać mu poziomem, a nawet go 
przebija w atakowaniu dokonań osób, które pra-
cowały dla Świętokrzyskiego, to dla mnie duże, 

niemiłe zaskoczenie – mówi Adam Jarubas. 
Widocznie jednak pokusa uzyskania mandatów 
europosłów jest tak wielka, że posłowie PiS są 
w stanie posunąć się do każdej niegodziwości. 
Posłowie PiS często powołują się na wartości 
chrześcijańskie, w ramach pokuty myślę, że pani 
poseł Krupka i poseł Tarczyński powinni sobie 
przypomnieć i codziennie trzy razy powtarzać 
8. Przykazanie: Nie mów fałszywego świadec-
twa przeciw bliźniemu swemu. 

LICZBY JARUBASA - inwestycje Świętokrzyskiego, 
gdy Marszałkiem był Adam Jarubas
20 mld zł – wartość zrealizowanych inwestycji współ� nansowanych 
ze środków unijnych
300 mln zł  na do� 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

Chcę podkreślić, że rozwój Świętokrzyskiego, inwestycje, efek-
tywne wykorzystanie środków unijnych – zawdzięczamy pracy 
mieszkańców regionu, świętokrzyskim przedsiębiorcom, pracow-

nikom urzędów i instytucji. Bez nich ten skok cywilizacyjny nie 
byłby możliwy. Wszystkim Wam bardzo dziękuję!
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58 mln zł na 34 tysiące stypendiów 
dla uzdolnionejmłodzieży gimnazjów, 
szkół ponadgimnazjalnychi studentów.
#ŚwiętokrzyskiedlaMłodych

1 miejsce w prestiżowym rankingu PWC za 2016 r.: 
system jednostek ochrony zdrowia w Święto-
krzyskiem został oceniony najwyżej w kraju 
pod względem efektywności i oceny samych 
pacjentów.

Dzienne domy opieki, Uniwersytety III Wieku, 
ulgi dla seniorów.

128 km nowych dróg, 700 km zmodernizowanych. 
W realizacji projekty za 860 mln zł, w tym 10 ob-
wodnic miast i 2 nowe mosty na Wiśle, w Połańcu 
i Nowym Korczynie.

170 mln na OZE na budynkach
prywatnych.

Zakup 13 nowoczesnych pojazdów
taboru kolejowego za 190,5 mln zł.

Dziedzictwo kulturowe - Św. Krzyż, Karczówka 
i kilkadziesiąt obiektów sakralnych w regionie 
odnowionych i wyremontowanych dzięki środ-
kom europejskim, rządowym i samorządowym.

Sieć szerokopasmowego internetu - 
1425 km światłowodów i 143 węzły, dzięki 
której jest realizowana Ogólnopolska Sieć 
Edukacyjna i Program Polska Cyfrowa - do 
ponad 100 tys. domów zostanie dostar-
czony internet nowej generacji.

40 nowych obiektów sportowych: pływal-
nie, sale sportowe, boiska, Orliki.

Dostęp do wodociągów i sieci kana-
lizacyjnych - odpowiednio w relacji 
do 2003 r. (80 - 96% i 42-65%).



Województwa do tego, aby interweniował w tej 
sprawie u premiera Mateusza Morawieckiego. 
Świętokrzyskie potrzebuje mocnego lobbingu 
i Marszałek powinien być osobą, wokół której taki 
dobry lobbing organizuje się, również w wymiarze 
ponadpartyjnym. Wierzę, że w przypadku tej spra-
wy uda się takie porozumienie zawrzeć i tych 600 
mln do nas wróci. Oczekuję większej aktywności 
Zarządu Województwa. 

Na koniec krótkie podsumowanie, jedno zdanie 
dlaczego powstała Koalicja Europejska i dlaczego 
warto na was głosować… ?
Jednym zdaniem to pewnie się nie da, ale posta-
ram się krótko. Po pierwsze Koalicja Europejska 
powstała, bo chcemy, aby Polska odzyskała znaczącą 
rolę w Europie. Po drugie – bo chcemy, aby PiS nie 
szkodził już demokracji w Polsce. Po trzecie – bo 
bezpieczniejsza Polska to Polska w Unii, a nie poza 
nią. Dlatego też każdy głos oddany 26 maja, a po-
tem jesienią, jest tak ważny dla przyszłości Polski 
i proszę o te głosy. Wielki Wybór to nie tylko ha-
sło – to fakt, to decyzja, którą każdy z wyborców 
powinien wziąć sobie do serca.

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

Prof. Stanisław Góźdź, dyrektor Świętokrzy-
skiego Centrum Onkologii w Kielcach

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 Marszałkiem, liczymy na nią 
też, gdy Adam Jarubas będzie mógł działać 
na rzecz naszego rolnictwa, w szczególności 
małych gospodarstw rolnych, pracując na 
forum Unii Europejskiej.
 
Prof. Jerzy Żmija -  ekonomista, rektor Uniwersytetu 
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 
(w kadencjach 2005–2008 i 2008–2012).

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 jesz-
cze 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 świętokrzyskie-
go, aby swoim uczestnictwem podkreślić rangę 
imprezy.  Dożynki miały standardowy przebieg. 
Zaczęły się nabożeństwem w miejscowym koście-
le. Wniesiono dożynkowe wieńce. Koła Gospodyń 

Wiejskich stanęły w szeregach 
i miejscowy proboszcz,  z całym 
dostojeństwem celebrował  litur-
gię. Po Mszy Świętej na niewielki 
plac przykościelny zajechało bo-
daj pięć bryczek z pięknie ustrojo-
nymi w paradną uprząż końmi. Za 
chwilę tłum prominentów wycho-
dzący ze świątyni skierował się ku 
tymże pojazdom, lecz w tym mo-
mencie na placyku przed kościo-
łem 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 bry-
czek,  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 na-
tychmiast: - a my wszyscy pójdźmy pieszo do 
remizy za bryczkami, bo to jest całkiem nieda-
leko”. Poprosiłem natychmiast swoją żonę Ire-
nę, 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

A wewnętrzne przyczyny powstania koalicji?
Zagrożona demokracja. Prokuratura, media publiczne, 
służby – działają coraz częściej w obronie władzy 
partii Kaczyńskiego, a nie dla dobra publicznego. 
Przykłady?
Czy wyobraża sobie Pan, żeby wobec polityka PO 
lub PSL padł publicznie zarzut o kopertę z 50.000 
tys. złotych, a prokuratura nie wezwałaby go nawet 
na przesłuchanie, chociażby w charakterze świad-
ka? Myślę, że bardziej prawdopodobne by było, że 
o 6 rano miałby wjazd do mieszkania. Tymczasem 
pan Kaczyński stawiany jest przez siebie, a co za 
tym idzie – przez prokuraturę – ponad prawem.
Koalicja Europejska chce przywrócić w Polsce pra-
worządność, przestrzeganie konstytucji, szacunek 
dla każdego obywatela. Dziś każdy widzi, że głów-
nym zadaniem prokuratury jest służenie władzy 
PiS. Sądownictwo się jeszcze broni i całe szczęście, 
bo gdyby się poddało, to żylibyśmy w ustroju 
autorytarnym zarządzanym przez Kaczyńskiego.
Czym w takim razie chciałby Pan zająć się w Par-
lamencie Europejskim? Czy sprawy samorządu 
terytorialnego to ten obszar? 
Tak, oczywiście, mam przecież olbrzymie doświad-
czenie w tym zakresie, które mogę tam spożytkować. 
Ale chciałbym zająć się w Parlamencie Europejskim 
także sprawami rolnictwa i obronności.
Jest pan wiceprezesem PSL, więc sprawy rolnictwa 
to oczywistość, a skąd zainteresowania tematyką 
obronną?
Tematyka obronna – to bezpieczeństwo, a to dotyka 

nas wszystkich. Obecny rząd, mimo propagandy 
sukcesu, bardzo zaniedbał ten obszar, zwłaszcza 
jeśli chodzi o budowę potencjału polskiego prze-
mysłu obronnego. 
Ale przecież rząd chwali się sukcesami w tej 
dziedzinie.
Kupowanie gotowego sprzętu, bez o� setu, z po-
minięciem wykorzystania potencjału polskich 
zakładów to wielki błąd. Dam przykład MESKA ze 
Skarżyska-Kamiennej. Fabryka ta powinna stać się 
kluczowym producentem amunicji, � larem produkcji 
systemów przeciwpancernych i przeciwlotniczych 
dla naszego wojska. Potencjał tych zakładów nie 
jest teraz w pełni wykorzystywany, a obecny rząd 
nic nie robi, aby MESKO rozwijało nowe techno-
logie. Dla przykładu, w ramach programu Homar 
kupowane będą gotowe rakiety Himars z USA, bez 
chociażby minimalnego udziału strony polskiej 
w ich produkcji.
Jak marszałek, który 12 lat rządził tym regionem, 
patrzy teraz na działania ludzi z PiS?
Przez długi czas zajmowali się tylko sobą i walką 
ze świętokrzyską Babą Jagą uważając, że godzi ona 
w wartości chrześcijańskie. Było to żenujące, bo 
jak byliśmy dziećmi, to kiedyś Baba Jaga nikomu 
nie przeszkadzała. 
A poważnych spraw do załatwienia jest bardzo dużo. 
Na ostatniej sejmikowej sesji apelowałem, aby nie 
przejść do porządku dziennego nad odebraniem 
przez rząd PiS prawie 600 mln zł na projekty ko-
lejowe w regionie. Mobilizowałem obecny Zarząd 

Przed nami Wielki Wybór – Przyszłość Polski   cd wywiadu z A.Jarubasem

Tylko silna, zjednoczona Europa może 
stać się podmiotem i graczem w rywa-
lizacji mocarstw na świecie. To co robi 
PiS, szkodzenie zjednoczonej Unii, peł-

zający polexit, szkodzi też Polsce.
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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. Uzdrowisko w Świętokrzyskim
6. W rękawie
7. Ogrzewa Ziemię

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

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

1.

4.

2.

3.

5.
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ZAWICHOST

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.

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


