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Dzień Sołtysa
Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa
pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia, wszelkiej pomyślności, dobrego
zdrowia oraz wielu radości. To dzięki Waszemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy
mieszkańcy Wsi czują się u siebie dobrze
i bezpiecznie. Wasza pomoc i praca jest
potrzebna i doceniana. Przyjmijcie proszę
wyrazy uznania i szacunku za trud i zaangażowanie jakie wkładacie na rzecz lokalnych społeczności. Drodzy Opiekunowie
i Gospodarze Wsi, życzę Wam dużo zadowolenia, wytrwałości oraz wielu sukcesów i satysfakcji z podejmowanych wyzwań. Niech Wasza codzienna praca służy kolejnym pokoleniom i będzie dobrym
przykładem do naśladowania.
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na PSL,
Lepszym
PSL
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Pozytywne rekomendacje dla polskiej gospodarki
Oceny i rekomendacje
zawarte w XIII raporcie
OECD nt. stanu polskiej
gospodarki to najważniejsze
zagadnienia
omówione
podczas
spotkania wicepremiera
Janusza Piechocińskiego z Sekretarzem Generalnym OECD Ángelem
Gurrią. Oficjalna prezentacja tegorocznego
raportu miała miejsce
podczas
konferencji
prasowej 10 marca 2014
r. w MG.
Wicepremier Janusz Piechociński podkreślił, że
oceny ekspertów OECD,
będące wynikiem niezależnej analizy, stanowią źródło ważnej informacji o naszej gospodarce. - Rola rekomendacji
jest tym większa, iż są
one brane pod uwagę
nie tylko przez państwa
członkowskie OECD, ale
również przez krajowe i
międzynarodowe instytucje finansowe – powiedział.
Sekretarz
Generalny
OECD Ángel Gurria potwierdził, że ostatnie kilkanaście lat to okres znaczącego wzrostu gospodarczego, dochodów i jakości życia ludności Polski. W opinii ekspertów

OECD, zagrożenia dla naszej gospodarki pozostają
zasadniczo zrównoważone.
– Ma to miejsce dzięki poprawie sytuacji w strefie
euro oraz prawidłowemu
działaniu nadzoru finansowego – ocenił Ángel Gurria.
Zaznaczył jednak wyraźnie,
że w celu pełnego wykorzystania potencjału gospodarczego Polski konieczne
będą dalsze reformy, m.in. z
zakresu polityk rynku pracy i
konkurencji.
W opinii wicepremiera
Piechocińskiego wiele inicjatyw podejmowanych w Polsce w ostatnim okresie wychodzi naprzeciw rekomendacjom OECD. – Dotyczy
to m.in. ważnych reform
na rynku pracy i działań
na rzecz ułatwienia warunków prowadzenia działalności gospodarczej, które
realizujemy m.in. poprzez
uproszczenie przepisów,
redukcję obowiązków administracyjnych i poprawę
jakości stanowionego prawa – powiedział.
Wicepremier Janusz Piechociński oraz Sekretarz
Generalny OECD Ángel
Gurria wzięli również udział
w Forum Debaty Publicznej
„Gospodarka konkurencyjnej Polski: rekomendacje
reform”, organizowanym

przez Kancelarię Prezydenta RP.
XIII raport OECD nt. stanu polskiej gospodarki poddaje ocenie takie dziedziny
życia
społecznogospodarczego Polski, jak:
polityka fiskalna, polityka
monetarna, stan sektora finansowego, reforma systemu emerytalnego. Szczególną uwagę poświęcono
dwóm tematom przewodnim przeglądu – rynkowi
pracy oraz konkurencji.
Raport obejmuje okres
od marca 2012 r. (publikacji
poprzedniego, XII raportu
OECD nt. stanu polskiej gospodarki) do lutego 2014 r.
Opracowanie ekspertów
Sekretariatu OECD odzwierciedla poglądy państw
członkowskich OECD i nawiązuje do wyników dyskusji przeprowadzonej w trakcie przeglądu gospodarczego Polski na forum Komitetu OECD ds. Przeglądów
Gospodarki i Rozwoju
(EDRC), który odbył się w
Paryżu 6 lutego 2014 r.
Podczas przeglądu Polskę
reprezentowała delegacja,
na czele której stał Andrzej
Dycha, Podsekretarz Stanu
w MG.

www.mg.gov.pl

Numer 107

Str. 3

Rekompensaty dla producentów trzody
W związku z trudną sytuacją w sektorze wieprzowiny z powodu wykrycia 2 przypadków
wirusa ASF u dzików
przy granicy z Białorusią - minister Kalemba
poprosił komisarza ds.
rolnych o pilne spotkanie w sprawie podjęcia
odpowiednich działań.
W dniu wczorajszym
(06.03. br.) minister S.
Kalemba spotkał się z komisarzem D. Ciolosem by
omówić aktualną sytuację
na rynku wieprzowiny w
Polsce, a szczególnie w
strefie z ograniczeniami.
Minister Kalemba przedstawił bardzo trudną sytuację producentów świń w
Polsce w wyznaczonej
strefie z ograniczeniami
dla producentów trzody w związku z ASF u 2 dzików. Minister zwrócił się
o pomoc finansową KE w
postaci rekompensat dla
producentów trzody - w

sytuacji wprowadzonych
ograniczeń na tym rynku i
załamania się cen na trzodę. Zawnioskował również
o wprowadzenie innych
nadzwyczajnych środków
dla producentów trzody na
pozostałym obszarze Polski, w tym dopłat do prywatnego przechowywania oraz
subsydiów eksportowych.
W sprawie podjęcia natychmiastowych działań Polska
wystosowała do Komisji Europejskiej stosowny wniosek .
Komisarz, po wysłuchaniu argumentów strony polskiej oraz analizie danych
ilustrujących obecną, trudną
sytuację w Polsce, podjął
decyzję o wprowadzeniu na
terenie objętym ograniczeniami rekompensat dla producentów trzody i przygotowaniu podstaw prawnych
KE w tym zakresie.
Program rekompensat dla
rolników będzie stosowany
od daty wprowadzenia
ograniczeń
na wyznac z o n y m
przepisami
obszarze
Polski. Producenci
trzody z tej
wyz n ac z onej strefy,
na podstawie
faktur
za sprzedane tuczniki
w
okresie

od 18 lutego br. będą otrzymywali rekompensaty.
W najbliższych dniach Komisja Europejska we
współpracy ze stroną polską, wyda odpowiednie
przepisy prawne dla udzielenia pomocy finansowej
polskim rolnikom.
Montaż finansowy dla rekompensat udzielonych rolnikom zakłada równy udział
obu stron - czyli 50% funduszu pochodzić będzie z
UE i 50% z budżetu krajowego.
Jest to wyraźny sygnał
dla producentów trzody i
pozostałych podmiotów
sektora wieprzowiny do
przyspieszenia działań , w
tym skupu – na obszarze
wprowadzonych ograniczeń .
W zakresie wprowadzenia pozostałych instrumentów komisarz D. Ciolos zapewnił, że sytuacja sektora
wieprzowiny jest przedmiotem stałych analiz i monitorowania ze strony KE i w
zależności od rozwoju sytuacji na tym rynku będą podejmowane dalsze odpowiednie działania.
Po raz kolejny informujemy, że stada świń w Polsce są całkowicie wolne
od wirusa ASF. Mięso i
przetwory z wieprzowiny
są całkowicie bezpieczne
dla zdrowia konsumentów.

www.minrol.gov.pl
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Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym
10 marca 2014 r. w Brukseli odbyło się posiedzenia Rady UE ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw
Konsumenckich
(EPSCO) podczas którego
Rada
przyjęła Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) w sprawie Europejskiego
Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Celem
Funduszu
jest
ograniczenie najcięższych
form
ubóstwa,
przez
udzielanie niefinansowego
wsparcia osobom najbardziej potrzebującym poprzez pomoc żywnościową
lub podstawową pomoc
materialną oraz działania
na rzecz włączenia społecznego mające na celu
integrację społeczną osób
najbardziej
potrzebujących,którzy są zbyt oddaleni od rynku pracy, aby
skorzystać ze środków Europejskiego
Funduszu
Społecznego.
Państwa członkowskie
porozumiały się co do zasady odnośnie Decyzji Rady w sprawie Trójstronnego szczytu społecznego
do spraw wzrostu i zatrudnienia, która dostosowuje
decyzję Rady z 2003 r. do
zmian instytucjonalnych

wprowadzonych Traktatem z
Lizbony i jednocześnie odzwierciedla pozytywne wyniki
praktycznych doświadczeń
z w i ą z a n y c h
z
z funkcjonowaniem tego
Szczytu po 2010 r.
W trakcie posiedzenia odbyły się trzy debaty. Pierwsza z nich była poświęcona
Semestrowi Europejskiemu
oraz przygotowaniu do posiedzenia Rady Europejskiej,
która odbędzie się w dniach
20-21 marca 2014 r. Wiele
państw członkowskich podkreśliło rolę Semestru Europejskiego jako skutecznego
instrumentu koordynacji, planowania, wdrażania i monitorowania polityki gospodarczej. W trakcie debaty podkreślono konieczność kontynuacji działań na rzecz pogłębienia reform, zwalczania
bezrobocia,
aktywnego
udziału wszystkich zainteresowanych
podmiotów,
wzmocnienia
społecznego
wymiaru Unii GospodarczoWalutowej oraz zacieśnienia
współpracy między poszczególnymi konfiguracjami Rady.
Ministrowie podjęli również
temat bezrobocia osób młodych, w szczególności zaś
implementacji Gwarancji dla
młodzieży. Rada przyjęła także Wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie jakości
ram dla staży, który ma sta-

nowić wytyczne dla państw
członkowskich i ułatwić przechodzenie z etapu zdobywania wykształcenia do etapu
życia zawodowego, a tym
samym przyczynić się do
zwiększenia szans młodzieży na rynku pracy.
Ponadto, Komisja Europejska
zaprezentowała Komunikat w sprawie
głównych celów strategii
„Europa 2020”, który zawiera
podsumowanie dotychczasowych osiągnięć, a zarazem przedstawia wnioski do
dalszych działań na rzecz
trwałego, zrównoważonego i
włączającego
wzrostu.
Przedstawiciele
państw
członkowskich podkreślili, że
Strategia wnosi wartość dodaną, ale wskazali na trudności z realizacją niektórych
jej celów wskutek kryzysu
gospodarczego. Podkreślono konieczność kontynuacji
wysiłków na rzecz wzrostu,
zatrudnienia i włączenia społecznego.
Prezydencja grecka poinformowała o osiągnięciu
podczas tzw. trilogów porozumienia z Parlamentem Europejskim w sprawie projektu
dyrektywy wykonawczej dotyczącej delegowania pracowników.

www.mpips.gov.pl
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Daul, Juncker i Bono
W pierwszym dniu Kongresu delegaci wybierali
następcę zmarłego w
ubiegłym roku przewodniczącego EPL, wielokrotnego premiera Belgii, Wilfrieda Martensa.
Wybrany został Joseph
Daul, obecny przewodniczący Grupy EPL w
Parlamencie
Europejskim.
W dniu tym również przemawiali
liderzy
partii
wchodzących w skład
EPL i będący w swoich
krajach w opozycji. Największą uwagę przykuły
jednak przemówienia Witalija Kliczki i Julii Tymoszenko – ikon ostatnich
wydarzeń na Ukrainie. Witalij Kliczko podkreślił, że
przed Ukrainą stoją wielkie wyzwania, i że Ukraina
musi również przejść proces reform, jaki przeszły
sąsiednie państwa takie
jak Polska, Czechy, Węgry, czy kraje bałtyckie.
Należały one kiedyś do
bloku wschodniego, a dzisiaj są członkami UE.

Drugi dzień Kongresu był
poświęcony wyborowi głównego kandydata EPL na stanowisko przyszłego szefa
Komisji Europejskiej. Kandydatem tym, który również zostanie
ogólnoeuropejską
twarzą kampanii wyborczej
EPL został wybrany były
wieloletni premier Luksemburga Jean Claude Juncker.
Otrzymał on 382 głosy delegatów. Jego konkurent, komisarz ds. rynku wewnętrznego Michel Barnier uzyskał
245 głosów.
W dniu tym również przemawiali europejscy przywódcy, wśród nich Antonis Samaras, premier Grecji, przewodniczącej obecnie w Radzie UE, gospodarz spotkania, premier Irlandii Enda
Kenny, kanclerz Angela Merkel i premier Donald Tusk.
Swoje wystąpienie poświęcił
on potrzebie rozwiązania
kryzysu na Ukrainie. Przemawiający po nich przewodniczący KE Jose Manuel
Barroso podkreślił drogę,
którą UE przeszła w ostatnich latach, od czasu gdy

wieszczono rozpad strefy
Euro czy dezintegrację całej
Unii. „Dzisiaj strefa Euro jest
uznawana za oazę spokoju”,
powiedział. Według niego ta
zmiana była możliwa dzięki
rządom premierów pochodzących z EPL, prowadzących rozsądną politykę i
przeprowadzających w swoich krajach trudne reformy.
Specjalnym gościem drugiego dnia Kongresu był Bono, pochodzący z Irlandii
lider grupy U2, od wielu lat
zaangażowany społecznie i
politycznie. W swoim wystąpieniu apelował do przywódców UE o to by skupiając
się na kwestiach politycznych i gospodarczych nie
zapominali o człowieku i o
uczuciach. Za ważny sukces
ostatnich lat uznał walkę UE
z korupcją.
- Traktaty są ważne, ale
nas nie definiują – potrzebna jest nam również
europejska dusza - powiedział.

www.andrzejgrzyb.eu

LUDOWIEC MÓWI...

Str. 6

XIV Międzynarodowe Targi Ferma Bydła
W Łódzkiej Atlas Arenie w terminie 28 luty
do 2 marca odbyły
się XIV Międzynarodowe Targi Ferma Bydła
oraz XVII Targi Ferma
Świń i Drobiu.To jedne
z największych w Polsce imprez branżowych
przeznaczonych dla hodowców bydła, trzody
chlewnej oraz drobiu.
Przez kilkanaście lat
targi organizowane były w hali Arena w Poznaniu jako dwie odrębne imprezy. Później
postanowiono zorganizować je w jednym terminie i przenieść do
łódzkiej Atlas Areny ze
względu m.in. na dwukrotnie większą powierzchnię wystawienniczą i nowoczesną infrastrukturę hali.

Na potrzeby imprezy, obok
hali Atlas Areny postawione
zostały wielkie namioty, w
których prezentowany był
m.in. sprzęt rolniczy. Z roku
na rok zwiększa się też liczba wystawców spoza naszego kraju. Na tegorocznej
imprezie swoje stoiska miały firmy m.in. z Włoch, Danii, Holandii czy Hiszpanii. Na targach można było
zobaczyć nie tylko sprzęt
potrzebny do hodowli czy
produkcji, ale również m.in.
pasze, leki i preparaty weterynaryjne, wyposażenie
budynków
inwentarskich,
materiały hodowlane i siewne, środki czystości.
W trakcie trzydniowej imprezy odbywały się także
wykłady specjalistów z zakresu hodowli bydła, trzody
chlewnej i drobiu czy żywienia zwierząt. Uczestnicząc

w nich, można było dowiedzieć się m.in. o wpływie
żywienia krów mlecznych
na ich długość życia, jak
poprawić odporność cieląt,
o innowacjach w produkcji
pasz z użytków zielonych,
perspektywie powrotu do
stosowania mączek zwierzęcych w żywieniu zwierząt gospodarskich itp.
Oczywiście nie zabrakło
również stoiska Związku
Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników,
na którym nasi działacze
udzielali informacji na temat działalności ZZCNMR ,
i udzielali merytorycznych
porad dla młodych rolników
odnośnie możliwości rozwoju gospodarstw młodych
rolników. Przewodniczący
Zarządu Wojewódzkiego w
Łodzi kol. Adam Michaś
uczestniczył również aktywnie
w
debacie
dotyczącej nowego
PROW na lata 2014-2020,
podczas której, zgłosił wiele krytycznych uwag odnośnie nowego programu. W
debacie tej wzięła również
udział pani Krystyna Gurbiel- podsekretarz stanu w
Ministerstwie Rolnictwa i
Rozwoju Wsi.

www.zzcnmr.pl
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Finał Krajowy Olimpiady Młodych Producentów Rolnych
2014
W dniach 6-7 marca 2014r. odbył
się Finał Krajowy XXXII Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Pierwsza część Finału
miała miejsce w Świętokrzyskim
Ośrodku Doradztwa Rolniczego
w Modliszewicach, do której zakwalifikowało się 71 osób z całej
Polski. Finaliści musieli rozwiązać pisemny test składający się
z 50 pytań. 30 uczestników, którzy uzyskali najwyższą liczbę
punktów z testu zostało zakwalifikowanych do części praktycznej Olimpiady. Po podsumowaniu punktów z testu i części
praktycznej 10 osób z najwyższą
liczbą punktów zostało zakwalifikowanych do Ścisłego Finału,
który odbył się następnego dnia
w Kielcach.
Druga część Finału Krajowego
odbyła się 7 marca 2014r. w sali
Omega Centrum Kongresowego
Targów Kielce, którą rozpoczął o
godz. 11.30 Dariusz Suszyński –
Prezes Zarządu Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej uroczyście
witając przybyłych gości. Wśród
nich znaleźli się min: Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i
Rozwoju Wsi – Pani Zofia Szalczyk, Marszałek Województwa
Świętokrzyskiego - Pan Adam Jarubas, Poseł na Sejm RP – Pan
Andrzej Gross, Poseł na Sejm RP
– Pan Mirosław Pawlak, Wojewódzki Komendant OHP w Kielcach - Pan Jerzy Górski, Prezes
Krajowej Rady Izb Rolniczych Pan Wiktor Szmulewicz, Prezes
Agencji Nieruchomości Rolnych –
Pan Leszek Świętochowski, Prezes Targów Kielce - Pan Andrzej
Mochoń, Zastępca Prezesa Agencji Rynku Rolnego – Pan Lucjan
Zwolak, Przedstawiciel Głównego
Inspektoratu Pracy w Warszawie –
Pan Krzysztof Bielecki, przedstawiciele sponsorów, instytucji rządowych i samorządowych, prasy lokalnej i ogólnopolskiej oraz członkowie komisji konkursowej w skład
której weszli: dr hab. inż. Sylwester

Tabor, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - Przewodniczący Komisji, dr hab.
inż. Dariusz Kwaśniewski, Uniwersytet
Rolniczy w Krakowie - Członek Komisji, dr inż. Urszula Malaga-Toboła,
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Członek Komisji, dr inż. Urszula Sadowska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - Członek Komisji, Pan Rafał
Wiatrowski, KRUS Kielce - Członek
Komisji, Pan Hubert Żerniak, ŚODR
Modliszewice - Członek Komisji, Pan
Tomasz Staniec, Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach - Członek Komisji
Po powitaniu oraz wystąpieniach gości
i członków Komisji, wyczytano nazwiska 10 finalistów, którzy uzyskali najlepszy wynik części praktycznej oraz
testu. Do ścisłej finałowej 10-tki zakwalifikowali się:
Pan Roman Bathelt, 20 lat, Rolnik z
Jawora, woj. śląskie, Pan Maciej Chlebowski, 22 lata, Student Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
woj.
mazowieckie,
Pan Wojciech Gierszewski, 31 lat,
Rolnik z Nowej Wsi, woj. pomorskie,
Pan Tomasz Gołaszewski, 21 lat,
Student Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, woj.
podlaskie, Pan Michał Hładki, 25 lat,
Rolnik z Kamienia Wielkiego, woj. lubuskie, Pan Dawid Krawczyk, 24 lata,
Rolnik z Jeżowej, woj. śląskie,
Pan Kamil Kurowski, 23 lat, Rolnik z
Broniszewa,
woj.
podlaskie,
Pan Kacper Nowak, 21 lat, Rolnik ze
Zduńskiej Dąbrowy, woj. łódzkie, Pani Agnieszka Siemieniuk, 27 lat, Rolnik
z Brzózek, woj. pomorskie oraz
Pan Tomasz Wiciak, 26 lat, Rolnik z
Kowalowic, woj. opolskie
Uczestnicy finałowej 10-ki losowali
zestawy składające się z 3 pytań, na
które udzielali przed Komisją ustnej
odpowiedzi. Każdy Członek Komisji
indywidualnie oceniał wypowiedź Finalisty, przyznając mu odpowiednią liczbę punktów. Ostateczna ilość punktów
uzyskanych przez Uczestnika była
sumą ocen wszystkich Członków Komisji. W wyniku podsumowania lista
najlepiej ocenionych Finalistów przedstawia się następująco: Tomasz Goła-

szewski, Agnieszka Siemieniu, Dawid
Krawczyk, Roman Bathelt, Tomasz
Wiciak, Michał Hładki, Kamil Kurowski, Kacper Nowak, Wojciech Gierszewski i Maciej Chlebowski.
W czasie ogłaszania wyników, poszczególni laureaci otrzymywali nagrody. Janusz Dąbrowski – Dyrektor
Praskiej Giełdy Spożywczej wręczył
laureatowi
pierwszego
miejsca nagrodę w postaci laptopa marki
Dell. Nagrodę pieniężną w kwocie
2 000,00 złotych za zajęcie drugiego
miejsca
wręczyła
Pani
Janina
Pszczółkowska – Zastępca Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego. Nagrodę za miejsce III
– pilarkę spalinową marki Husqvarna
wraz z osprzętem wręczył Pan
Krzysztof Bielecki – Dyrektor Biura
Prewencji Głównego Inspektora Pracy.
Trójka zwycięzców otrzymała również aparat cyfrowy oraz drobne upominki od Agencji Rynku Rolnego, które wręczył Zastepca Prezesa Agencji
Rynku Rolnego – Pan Lucjan Zwolak.
Dodatkowo, każdy z Laureatów Ścisłego Finału otrzymał zestaw kluczy,
której sponsorem był Związek Młodzieży Wiejskiej, roczną prenumeratę
Tygodnika Zielony Sztandar, którego
sponsorem jest Tygodnik Zielony
Sztandar oraz drobne upominki od
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zwycięzca został uhonorowany pucharem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który wręczyła
Pani Podsekretarz Stanu w Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pani
Zofia Szalczyk oraz statuetką ufundowaną przez Tygodnik Zielony Sztandar, którą wręczyła Zastępca Redaktora Naczelnego Tygodnika Zielony
Sztandar – Pani Dorota Olech. Opiekunowie laureatów Finału Krajowego
OMPR 2014 otrzymali upominki w
postaci zestawów Pióro + długopis
ufundowane przez Krajową Radę Izb
Rolniczych.

www.zmw.pl
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Turniej piłki nożnej jednostek OSP z gminy Radzanowo
W turnieju udział wzięły drużyny reprezentujące jednostki
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Radzanowo. Warto podkreślić, iż turniej
został potraktowany przez
ochotników bardzo poważnie i
każda z jednostek wystawiła
swoją drużynę. Dzięki temu
turniej stał na naprawdę wysokim poziomie sportowym, a
zawodnicy w duchu fair play
walczyli o prestiż dla jednostki.
Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy, którzy często mieli spory dylemat komu kibicować. Rangę
wydarzeniu nadawała obecność
przedstawicieli Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP RP z Radzanowa na czele z Prezesem – Dru-

hem Jackiem Gackowskim oraz
przedstawicieli samorządu gminnego. Warto podkreślić, iż podczas
tego wydarzenia nie zabrakło również przedstawiciela Forum Młodych
Ludowców, silnie związanego z lokalnymi strażakami ochotnikami –
Prezesa Zarządu Gminnego Forum
Młodych Ludowców w Radzanowie
– Kolegi Sylwestra Ziemkiewicza.
Jako zawodnicy – członkowie
OSP w turnieju wystąpili również
nasi Koledzy: Michał Szymański i Łukasz Piórkowski z jednostki
OSP w Juryszewie oraz Paweł Gackowski z jednostki OSP w Radzanowie. Dzięki swojej grze wszyscy
wraz ze swoimi drużynami znaleźli
się na podium.
Dodatkowo przy obsłudze technicznej imprezy swój wkład mieli również przedstawiciele radzanowskie-

go Forum Młodych Ludowców, a
konkretnie: Kolega Sylwester Ziemkiewicz i Koleżanka Sylwia Rosińska.
Same rozgrywki przyniosły bardzo wiele sportowych emocji. Ostatecznie tabela przedstawiała się
następująco:
OSP Juryszewo, OSP Boryszewo
Nowe, OSP Radzanowo, OSP
Szczytno,
OSP Rogozino, OSP Woźniki.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i uczestnikom turnieju, ale
przede wszystkim gratulujemy pomysłodawcom i organizatorom. Mamy nadzieję, iż nie jest to ostatnie
tego typu przedsięwzięcie, a takie
ciekawe inicjatywy rozszerzą się
również na inne gminy powiatu.

www.fml.pl
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Festiwal Chlebów Świata
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Nowy adres siedziby PSL
Uprzejmie zawiadamiamy, że z dniem 3 czerwca 2013 r. zmieniliśmy adres siedziby Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Jednocześnie informujemy, że zmianie ulega jedynie adres - wszystkie pozostałe dane tj. nazwa, NIP, numery telefonów, a także adresy poczty elektronicznej
oraz strony internetowej pozostają bez zmian.

Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji na adres:

Naczelny Komitet Wykonawczy
Polskiego Stronnictwa Ludowego
ul. Piękna 3A
00-539 Warszawa

Numer 107
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Znalezione na Facebook’u
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Platforma Przedsiębiorców Klubu Parlamentarnego PSL
www.platforma-przedsiebiorcow.pl
To nowo opracowana strona internetowa, na której znajdują się propozycje dotyczące przedsiębiorczości zgłoszone przez KP PSL.
Na stronie znajduje się także formularz kontaktowy, tak aby to przedsiębiorcy mogli zgłaszać swoje pomysły na rozwiązania prawne czy
zmiany przepisów, celem usprawnienia działalności gospodarczej.
Na stronie znajdują się następujące propozycje KP PSL:
- powołanie Rzecznika Praw Przedsiębiorcy, który miałby bronić interesu przedsiębiorców w sytuacjach konfliktu z instytucjami publicznymi;
- zmiana Ordynacji podatkowej mająca polegać na zracjonalizowaniu i
zmniejszeniu uciążliwości kontroli urzędniczych u przedsiębiorców i
podatników;
- zmiana kodeksu postępowania karnego, polegająca na wprowadzeniu instytucji odszkodowania, za oczywiście bezpodstawne oskarżenie;
- zmniejszenie kosztów pracy poprzez wprowadzenie ulg dla pracodawców zatrudniających młodych ludzi.
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Polskie Stronnictwo Ludowe w ścisłej współpracy
z przedsiębiorcami przygotowało założenia do nowej Ordynacji Podatkowej. Zebraliśmy wiele uwag
i spostrzeżeń. Dokonaliśmy przeglądu europejskich
rozwiązań tak, aby w zgodzie z europejskim prawem
mieć najbardziej przyjazne otoczenie dla przedsiębiorczości i wreszcie nową Ordynację Podatkową,
napisaną z punktu widzenia potrzeb dobrego podatnika i dobrego przedsiębiorcy. Pojawi się zupełnie nowy sposób kontrolowania płacenia podatków, według którego
będzie się je zbierać, a
nie ścigać. Spodziewany termin przedłożenia
gotowej ustawy w parlamencie to jesień bieżącego roku.
janusz@piechocinski.pl, piechocinski.blog.onet.pl, piechocinski.pl, prezespsl.pl

