Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na oświadczenie Komitetu Organizacyjnego Dożynek Gminnych w Busku Zdroju pragnę wyjaśnić okoliczności tego nieprzyjemnego zdarzenia.
Zwyczajowo przyjęte jest, że podczas odbywających się uroczystości, osoby publiczne
zgłaszają się do organizatorów z prośbą o możliwość zabrania głosu. Tak też uczyniłam,
pełniąc funkcję Kierownika Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
w Busku - Zdroju, czułam się w obowiązku podziękować rolnikom za ich codzienny trud, za
codzienny chleb, który w wyniku ich pracy trafia każdego dnia na nasze stoły. Podczas mojej,
krótkiej rozmowy z Panem Burmistrzem Waldemarem Sikorą, poinformowałam go, że
odczytam również list Wicepremiera Rządu Ministra Jarosława Gowina, skierowany do
mieszkańców Buska - Zdroju. Z podobną prośbą w mojej obecność zwróciła się Pani Elżbieta
Kwiecień - Ząbek Kierownik Powiatowej Palcówki ARiMR w Pińczowie informując, że odczyta
list Pana Premiera Mateusza Morawieckiego skierowany do rolników.
Pan Burmistrz odmówił używając następujących słów „żadnych listów, żadnych politycznych
wystąpień...to niemożliwe"
Z przykrością muszę stwierdzić, że Oświadczenie Komitetu Organizacyjnego, za którym stoi
Pan Burmistrz to już nie mijanie się z prawdą, lecz celowa dezinformacja i kłamstwo!
Ze zdumieniem przeczytałam ten dokument, pod którym nie miał odwagi się nikt podpisać.
Publicznie więc proszę o przedstawienie składu tegoż komitetu, abym mogła podjąć dalsze
stosowne kroki.
Pragnę również Państwu wyjaśnić, że na żadnym etapie zaistniałej sytuacji, Pan Burmistrz
Sikora i nikt z obecnych nie wskazał potrzeby zwrócenia się do Komitetu Organizacyjnego.
Zwróciłam się bezpośrednio do Pana Waldemara Sikory jako burmistrza miasta, który
zapraszał na dożynki - jest to bowiem powszechna praktyka i forma okazania szacunku
włodarzowi miasta.
Pragnę nadmienić, że było wielu świadków tej rozmowy, którzy mogą poświadczyć zaistniałą
sytuację a których nazwisk tutaj nie użyje z czystej przyzwoitości.
Wszelkie niezbędne upoważnienia i pełnomocnictwa mogę okazać w dowolnym czasie i
momencie.
Jest mi niezmiernie przykro, że zostałam postawiona w takiej roli Jeszcze raz życzę Państwu
wszelkiej pomyślności, rolnikom zdrowia, sił i dobrej pogody. Do zobaczenia na dożynkach w
przyszłym roku, mam nadzieję, że w lepszej atmosferze. Busko - Zdrój to nasz dom, nasza
chluba. To miejsce naszej pracy i wszyscy wspólnie musimy dbać o jego rozwój i wizerunek.
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