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LUDOWIEC MÓWI...
„A Polska winna trwać
wiecznie…”
Wincenty Witos

Bądźmy
Razem

Numer

40 numerów Biuletynu
Kongresowy
Dzięki Wam

Drodzy Ludowcy. Ten numer jest wyjątkowy. Od 40
tygodni wydajemy w redakcji 3-osobowej Ludowca
Mówi… Przez długi czas zastanawiałem się mocno,
czy to co jest zawarte na tych stronach, przesłać do
Was. Doszedłem jednak do wniosku, że ta wiedza
Wam się należy. Powinniście wiedzieć co się dzieje w
Polskim Stronnictwie Ludowym. Musicie wiedzieć,
że o tych rzeczach nie wiedzą (przynajmniej tak mówią), członkowie statutowych organów Stronnictwa,
w tym organy kontrolne. W poprzednich dwóch numerach dowiedzieliście się, że jest spółka i fundacje
w siedzibie PSL przy Kopernika w Warszawie.
Wiem, że podniosą się głosy ludzi sprzyjających
obecnemu Kierownictwu, że szkodzę naszej partii.
Musicie to jednak wiedzieć. Na Kongresie musimy
się oczyścić z takiej polityki. Wróćmy do polityki
wartości i zachowajmy wartości w polityce.

ZMIANA
17 Listopada
2012

Nam zależy
na PSL,
Lepszym
PSL…
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Zobaczcie to
jeszcze raz

LUDOWIEC MÓWI...

Moja Wizja Prezesury - Kielce, Sierpień 2012

http://www.youtube.com/watch
?v=6aVBmfPKZd4&feature=related
Wystąpienie na Zjeździe w Lublinie

http://www.youtube.com/watch?v=8F9r_3A6oJM&feature=plcp
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Najlepsze fragmenty
Wystąpienie na Zjeździe w Kielcach

http://www.youtube.com/watch?v=jsDaNsC8VqQ&feature=plcp
Wystąpienie na Zjeździe Łódzkim w Dobieszkowie

W ostatnim tygodniu poprosiliśmy 130 losowo wybranych delegatów wojewódzkich (Dobór kwotowy) o wskahttp://www.youtube.com/watch?v=7to9Msla6XE&feature=plcp
zanie na kogo będą glosować.
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Bolesne
to, ale trzeba o tym szczerze napisać...

LUDOWIEC MÓWI...

W sobotę dostaniecie do rąk numer kongresowy naszej wspólnej gazety
Zielony Sztandar. Piszę wspólna, bo jest przez nas finansowana.
Jednak w tym numerze nie dowiecie się, że jest 2 kandydatów. Nie dowiecie się, że startuje Janusz Piechociński. Jedynym kandydatem jest Waldemar Pawlak.
Mamy wywiad z Prezesem na 2 strony. Niemal w każdym pytaniu zawarta
jest teza o tym jaki prezes jest wielki i niezastąpiony.
Mamy wypowiedzi jego świty. A więc wybierając Waldemara Pawlaka wybierasz Józefa Szczepańczyka i jego wielkie zarobki, wskazujesz na Ewę
Kierzkowską, która będąc posłanką żyła z większej pensji z NKW, zgadzasz się na Jolantę Fedak, która przegrywając wybory na posła, w nagrodę dostała 3 Rady Nadzorcze.
A oto o czym jeszcze nie napisał Zielony Sztandar:
Józef Szczepańczyk
2010 - Oświadczenie Majątkowe
http://bip.powiat.kielce.pl/Artykul-Szczepanczyk-Jozef,23080,23080.html
2011- Oświadczenie Majątkowe
http://bip.powiat.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/24830/Szczepa%
C5%84czyk_J%C3%B3zef.pdf
Ewa Kierzkowska
2008 - Oświadczenie Majątkowe
http://orka.sejm.gov.pl/osw6.nsf/($All)/
CBA1B603A452B9AEC12575A8004F4C55/$File/OSW2_155.pdf
2009 - Oświadczenie Majątkowe
http://orka.sejm.gov.pl/osw6.nsf/%28$All%
29/63FD7C93F6325A7AC125771400571756/$File/OSW3_155.pdf?
OpenElement
Jolanta Fedak
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i GW
http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/zarzad-i-rada-nadzorcza/radanadzorcza/
Kostrzyńsko Słubicka SSE
http://www.krs-online.com.pl/kostrzynsko-slubicka-specjalna-strefa-krs62760.html
Zielonogórski Rynek Rolno Towarowy
http://www.krs-online.com.pl/zielonogorski-rynek-rolno-towarowy-s-a-krs82375.html
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Jak to jest?
Pozwólcie, że przemilczymy innych. Jest tego dużo i Wy o
tym wiecie, albo się domyślacie. Teraz już rozumiecie, że
Ci którzy żyją z takiego PSL, jaki jest, ani nie zachowają
kultury rywalizacji, ani nie przestrzegają etyki przedwyborczej. Dla nich nie ważny jest okręt, a nawet ster, ważna jest tylko kasa. „Kasa Misiu Kasa”, a nie „Człowiek
Jest Najważniejszy”. Tak odczytuję te postawy.
Jak długo jeszcze tak będzie? Nie bójcie się więc dokonania zmiany. Postawcie na transparentność i uczciwość. Postawcie na nowych ludzi. Przeciwstawcie się tym, którzy
chcą łamać Wasze charaktery. I mówią w sprawach majątkowo-finansowych Stronnictwa: Nic się nie stało. Ja jeszcze raz wskazuję: Stało się stało i to nie mało.
Zmieńmy to Razem już w sobotę. Wystarczy jeden głos.
Wystarczy, że zakryjecie jedną ręką kartkę i długopis, a
drugą oddacie głos. Wybierzecie zmianę. Wybierzecie wyrugowanie takich praktyk z naszego kochanego Stronnictwa.

Nowe zasady w PSL:

jeden członek - jedna rada,

nie siejesz - nie zbierasz,

awans za zasługi, a nie z przyjaźni,

nie ma rozliczeń, kto był za kim na Kongresie,

wspólna praca, wspólne korzyści,

budowanie zaczyna się od zgody,

razem, to znaczy wszyscy razem, a nie uprzywilejowane grupy i osoby.
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Kim jest Janusz Piechociński...
Zobacz film

http://www.youtube.com/watch?
feature=player_embedded&v=FfhSYvRUcjQ
Znajdziesz mnie na:
piechocinski.pl - strona
piechocinski.blog.onet.pl - Blog Onet
januszpiechocinski.natemat.pl - Blog NaTemat.pl
twitter.com/Piechocinski - Twitter
januszpiechocinski.blip.pl - Blip
www.facebook.com/janusz.piechocinski - Facebook Profil
Facebook Poseł
Facebook Fanpage
janusz@piechocinski.pl
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Wiem, że lektura niniejszego Ludowca może być dla niektórych z
Was porażająca. Proszę Was nie mówcie o tym mediom i nikomu
poza Polskim Stronnictwem Ludowym.
W sobotę jest XI Kongres Stronnictwa. Jeżeli jeszcze nie wiecie na
kogo macie glosować to zapytajcie przyjaciół, znajomych i sąsiadów. Zapytajcie ich co musi się zmienić, żeby poparli w najbliższych wyborach PSL.
Jest dwóch kandydatów. Ludowiec Mówi… zauważył obydwu, nie
tak jak Zielony Sztandar, który widzi jednego. To dwie odmienne
wizje Stronnictwa.
Pierwsza wizja to brak programu, a prezes jako program sam w
sobie. To stagnacja i miałkość. To wybór otoczenia, które teraz
współrządzi w PSL.
Druga wizja to nowoczesny program zarządzania partią. To nadzieja na zmiany, to realna polityka i kreowanie wspólne szerokiego poparcia społecznego. To pozbycie się patologii, która zaczyna
przekraczać granice przyzwoitości.
Ja odwołuje się do idei Wielkiego Ruchu Ludowego. Walczę o partię na kilkanaście procent poparcia. A w przyszłości o
zwycięstwo w wyborach parlamentarnych. Razem możemy tego dokonać. Zagłosujcie za Lepszym Polskim
Stronnictwem Ludowym, za Lepszą Polską, zagłosujcie
za Lepszą Przyszłością.
Janusz Piechociński

