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Polskie Stronnictwo Ludowe to partia skuteczna, która potrafi załatwiać sprawy. Mi•
Zasada dwóch ternistrowie PSL współpracują systemowo dla
minów
dobra Polski i Polaków. Razem z ministrem • Znalezione na Facebook’u
Władysławem Kosiniakiem – Kamyszem
walczymy o rynek samochodowy w Polsce. • Stałe rubryki
Na nikogo się nie obraŜamy, rozmawiamy
ze wszystkimi i szukamy optymalnych rozwiązań. Takie jest nowe Stronnictwo, partia Nam zaleŜy
na TAK.
na PSL,
Jestem zbudowany merytorycznością członLepszym
ków Naczelnego Komitetu Wykonawczego.
PSL…
Rozmawiamy duŜo i często o przyszłości
PSL. NKW będzie jeszcze bardziej merytoryczne i wydolne. Podzielenie zadań juŜ
przynosi efekty.
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Na Święta i Nowy 2013 Rok
ZbliŜające się Święta BoŜego Narodzenia to pora wyjątkowa dla nas wszystkich, jest czasem nadziei, radości, ale takŜe refleksji i zadumy. W tym szczególnym okresie chcemy być blisko
siebie, w gronie najbliŜszych nam osób, nie zapominając przy tym o ludziach samotnych i potrzebujących pomocy.
Proszę przyjąć Ŝyczenia spokojnych, rodzinnych Świąt BoŜego Narodzenia, pełnych ciepła
i nadziei. Niech pomyślnie wypełniają się wypowiedziane przy wigilijnym stole, a takŜe w sylwestrową noc. Na nadchodzący Nowy Rok Ŝyczę zapału, energii i optymizmu, wielu sukcesów, realizacji ambitnych planów w szczęściu i zdrowiu. Niech zbliŜający się 2013 rok spełni najskrytsze
marzenia i przyniesie same dobre dni. Z radością zaśpiewajmy "...Podnieś rękę, BoŜe Dziecię!
Błogosław Ojczyznę miłą!...".
Z ludowym Pozdrowieniem,
Janusz Piechociński
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Gospodarki
Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego

Zapraszam do obejrzenia Ŝyczeń: http://www.youtube.com/watch?v=I9j7MbFHaYo
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Jarubas: Oszołomieni
1.człowiek ślepo podporządkowany jakiejś idei
i wierzący w nią bezgranicznie. 2.ktoś zachowujący się nienormalnie”. Po tej krótkiej
definicji moŜna by
stwierdzić, Ŝe „oszołom”
to istota bez dystansu,
Słowa są naprawdę po- nie potrafiąca spojrzeć
tęŜne. Zwłaszcza, gdy- na daną rzecz z innej
by przyjrzeć się ich
perspektywy. Tkwiąca
znaczeniom i temu, jak tylko w jednym punkznaczenia te zmieniają cie, który dodatkowo zopod upływem czasu.
stał narzucony, z czego
MoŜna powiedzieć, Ŝe
sama nie do końca zdasłowa idą z duchem
je sobie sprawę. Jak by
czasu. Ale słowa są teŜ tego było mało, istota
niebezpieczne, zwłasz- będąca oszołomem, nie
cza te, których znacze- jest wstanie „zdawać
nie zostało zmienione. sobie z czegokolwiek
Weźmy na przykład
sprawy” poniewaŜ zosłowo „zajebisty”. Gdy- stała
by podejść do tego sło- „podporządkowana”, co
wa z wielką dozą dyza tym idzie – pozbastansu i pozytywnej
wiona wolnej woli. Nie
energii, gdyby chcieć
naleŜy się jednak tym
określać nim najpiękprzejmować, bo i tak
niejsze, euforyczne
nie jest tego świadoprzebłyski szczęścia, i
ma… JuŜ przynajmniej
tak nie uda się oddzie- raz w historii, w 1939
lić go od negatywnych roku świat był świadznaczeń i skojarzeń.
kiem wysypu oszołoPodobnym słowem jest mów na masową skalę.
„oszołom”. Zwróciłem
Wydaje mi się, Ŝe temana nie uwagę po lektu- tu nie trzeba rozwijać.
rze Polityki, wydanie z Jeśli ktoś jednak chciałby go zgłębić – odsyłam
tamtego tygodnia. W
do źródeł historycznych.
słowniku języka polskiego moŜemy przeczytać: „oszołom –

I tu chciałoby się powiedzieć mrocznym tonem:
„tymczasem w polskiej polityce…” Niestety, ostatnio ma miejsce rzecz potworna. Mało tego, Ŝe słowo „oszołom” na siłę próbuje się wcisnąć w pozytywne ramy znaczeniowe,
to jeszcze grupa osób swoje oszołomstwo za wszelką
cenę chce przekuć w cnotę.
Ok., moŜna zrozumieć, Ŝe
jako jednostki pozbawione
wolnej woli osoby te nie są
w stanie pojąć w jakim
znalazły się połoŜeniu.
Ale, tak sobie dumam, czy
ktoś nie mógłby im po cichutku podpowiedzieć, Ŝe
to tak do końca nie jest
„cool” i nigdy nie będzie?,
Ŝe zbłądziły, Ŝe się marnują, Ŝe szkoda ich potencjału, inteligencji, doświadczenia, Ŝe to wszystko na
nic, Ŝe nic nie zostanie z
tego, Ŝe zrobią sobie lub
komuś krzywdę, bo kiedy
raz wsiądą do pociągu z
popsutym układem hamulcowym, pociągu którym rządzi szalony maszynista, Ŝe kiedy pociąg ruszy, to nawet jeśli się opamiętają, jeśli w ogóle jest
to moŜliwe… Tu scena się
urywa i moŜemy tylko
wpatrywać się czarny
ekran.
jarubas.pl
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Wielkopolskie Zaduszki Mikołajczykowskie
W przededniu 46. rocznicy
śmierci byłego premiera i prezesa PSL Stanisława Mikołajczyka wielkopolscy Ludowcy
uczcili jego pamięć - 8 grudnia w Poznaniu, 9 grudnia w
Dobrzycy.
W Poznaniu obchody rozpoczęto
uroczystą Mszą Św. w kościele
pw. Św Wojciecha, następnie
poczty sztandarowe przemaszerowały na Cmentarz ZasłuŜonych
Wielkopolan, gdzie przed grobem
Cecylii i Stanisława Mikołajczyków zgromadzeni złoŜyli kwiaty i
znicze. Wśród osób oddających
hołd byłemu premierowi i prezesowi PSL byli m.in. Wicemarszałek Sejmu RP Eugeniusz Grzeszczak, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba,
Prezes Zarządu Wojewódzkiego
PSL Województwa Wielkopolskiego, Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb, Wicewojewoda Wielkopolski Przemysław
Pacia oraz Prezes Towarzystwa
im. Stanisława Mikołajczyka,
Wicemarszałek Woj. Wlkp. Wojciech Jankowiak.
Minister Stanisław Kalemba w
swoim wystąpieniu wspominał
zmarłego w tym roku wybitnego
działacza PSL Edwarda Dębowskiego - wieloletniego Prezesa
Towarzystwa im. Stanisława Mikołajczyka. Współpracował On
bezpośrednio z Premierem i Prezesem PSL Stanisławem Mikołajczykiem. Był członkiem Batalionów Chłopskich i inicjatorem
sprowadzenia śp. Premiera do
Poznania oraz postawienia Jego
pomnika.
Podczas uroczystości wręczono
równieŜ medale Pamiątkowe za
Zasługi dla Ruchu Ludowego im.
Stanisława Mikołajczyka: Urszuli
Kaczmarek, Romanowi Okupniakowi, Markowi Ścigaj, Romanowi
Komisarkowi oraz Stanisławowi
Adamskiemu.
Więcej na: wielkopolskie.psl.pl
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Piech oci ński : Zas ada dw óc h t er m inów

Piechociński: Zasada dwóch terminów

Propozycja:
wprowadzenie do systemu prawnego zasady, zgodnie z
którą tylko dwa razy
w roku
kalendarzowym mogą wchodzić
w Ŝycie przepisy mające
wpływ
na podejmowanie
i wykonywanie działalności gospodarczej
(np.
1
stycznia
i 1 czerwca).
Wskazane jest uregulowanie
przedmiotowej
kwestii
na
poziomie
ustawowym (w ustawie o
swobodzie
działalności
gospodarczej), w celu objęcia zasadą wszystkich
inicjatyw legislacyjnych,
w tym takŜe tych, których wnioskodawcą są
inne podmioty niŜ Rząd.
Proponowane
wyjątki
od zasady:
- Koszty (dla przedsiębiorców lub budŜetu państwa) opóźnienia wejścia
w Ŝycie aktu prawnego
przekraczają korzyści,
- Nadrzędny interes publiczny (np. zdrowie i
bezpieczeństwo publiczne, klęski Ŝywiołowe),

- Ewidentne luki prawne,
- Przepisy wdraŜające
prawo UE, gdyby zagroŜony był termin transpozycji.
Celem
jest
poprawa
funkcjonowania przedsiębiorstw,
w szczególności
mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw oraz zwiększenie stabilności systemu
prawa
i w konsekwencji zwiększenie zaufania obywateli i przedsiębiorców do
państwa. Dzięki regulacji przedsiębiorcom będą
mogli bardziej racjonalne planować działalność, skrócić czas
poświęcony na analizę
i dostosowanie się
do nowych przepisów
oraz obniŜyć koszty
wykonywania działalności gospodarczej.
Zakładając oszczędności
czasu w przedsiębiorstwach do 3 godzin miesięcznie moŜna uzyskać
oszczędność w wysokości ok. 1,3 mld zł
rocznie w skali wszystkich przedsiębiorstw.

piechocinski.blog.onet.pl

W ankiecie przeprowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki wśród
przedsiębiorców 66% ankietowanych przyznało,
Ŝe liczba dokonywanych
zmian
w prawie
jest
„częsta” i „bardzo częsta”.
Ponad 85% badanych odpowiedziało za zmianami
prawa 1 – 2 razy w roku.
Z kaŜdą kadencją rośnie
liczba
uchwalanych
ustaw (IV Kadencja 894 uchwalone ustawy,
V Kadencja
384
(kadencja skrócona), VI
Kadencja – 952).
Zasadę „dwóch terminów”
wejścia w Ŝycie przepisów
dla biznesu
realizuje
Wielka Brytania, Francja, Holandia i Litwa.
Dodatkowo
rozwaŜają
Czechy i Szwecja.
Ministerstwo Gospodarki
współpracuje w zakresie
przedmiotowego projektu
z Rządowym
Centrum
Legislacji.
Propozycja została przyjęta do wykazu Prac Legislacyjnych Rady Ministrów przez Zespól ds.
Programowania
Prac
Rządu (nr ZD 40).
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Zasługi Czesława Gartycha dla „Ziemi Monieckiej”
Czesław Gartych urodził się
31 X 1923 r. w Konstantynowie,
gromada Łyntupy, pow. Nowoświęciany
k/Pińska
(dawny
ZSRR). Jego rodzice, Katarzyna
i Paweł Gartychowie, mieszkali
w Pińsku, mieli dwóch synów.
Tam teŜ Czesław uczęszczał do
gimnazjum. W czasie II wojny
światowej obu braci Niemcy wywieźli na roboty do Niemiec.
Pracowali niewolniczo na kolei
za Berlinem, mieszkali w baraku. Umiera matka. Bracia zostają sierotami. Po wojnie w
1945 r. wracają obaj do Polski,
Czesław osiedla się w Brańsku
na Białostocczyźnie Podejmuje
pracę w Urzędzie Gminy. Tu
poznaje Stanisławę Zawadzka.
W lipcu tegoŜ roku biorą ślub.
W Brańsku przychodzą na świat
dzieci: Danuta i Zbigniew.
W roku 1948 St. Cz. Gartychowie przenoszą się do Bielska
Podlaskiego. Czesław uczy się w
szkole średniej, którą kończy
matura. Rodzina powiększa się
o kolejnego syna — Leszka. Czesław wiąŜe się ze Zjednoczonym
Stronnictwem Ludowym. Kolejnym miejscem zamieszkania
jest Wysokie Mazowieckie i stanowisko kierownika Wydziału
Finansowego Prezydium PRN.
Czasy trudne, praca odpowiedzialna, brak u miejscowych
notabli chęci do „działania", a
nawet przypinanie kierownikowi łatki „wroga władzy ludowej"
powodują, Ze Czesławowi nie
bardzo odpowiada to środowisko
i z zadowoleniem przyjmuje propozycje przeniesienia się do pracy w nowo powstałym powiecie
monieckim. W lutym 1958 r. na
sesji zostaje wybrany przewodniczącym Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Mońkach. W 1968 r. na Uniwersytecie Warszawskim broni pracę
nt. „Czynniki i efekty aktywizacji powiatu monieckiego" i uzyskuje stopień magistra.
Przez pierwsze powojenne
lata, poza elektryfikacja, nie

odnotowano na tych terenach większych dokonań. Dopiero pojawienie
się Cz. Gartycha i jego inicjatywy
„powiały optymizmem" w sensie
przyspieszenia działań na rzecz
rozwoju Moniek i poszczególnych
gmin w powiecie. Postawił na ludzi. Rozbudził wśród społeczeństwa
inicjatywę, zmienił stosunek człowieka do róŜnych inicjatyw i poczynań władzy terenowej, co skutkowało w krótkim okresie (19541964) zmianę oblicza „Ziemi Monieckiej".

Na pierwszy plan poszły drogi.
Apel Gartycha o zwózkę z pól kamieni na budowę dróg został przyjęty przez rolników z aplauzem. W
Mońkach z dróŜnikami i podległym
mu personelem urzędu sam wytyczał trakty przyszłych ulic. W
szczerym polu powstały ulice: Niepodległości, Tysiąclecia, Marii Konopnickiej, Wyzwolenia, PCK i
inne w rejonie szpitala.
Więcej na: pslmonki.weebly.com
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Nowe Inicjatywy PSL
Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PSL Jan Bury na konferencji prasowej
podsumował działalność Klubu w 2012 roku oraz przedstawił, główne kierunki działalności
na
nadchodzący
2013 rok. W konferencji brali
udział: Eugeniusz
Grzeszczak - Wicemarszałek Sejmu
oraz AndŜelika MoŜdŜanowska - Senator RP.
1) projekt ustawy o wsparciu
finansowym gmin o ograniczonych moŜliwościach rozwojowych ze względu na połoŜenie w granicach obszarów o szczególnych walorach
przyrodniczych:
Ustawa wprowadza nowy element w mechanizmie finansowania gmin (w oparciu o istniejące
rozwiązania prawne uregulowane w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego),
w których granicach administracyjnych połoŜone są obszary o
szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione - mechanizm subwencji środowiskowej jako środowiskowej części
subwencji ogólnej. Wprowadzenie rozwiązań proponowanych
przez PSL pozwoli nie tylko wyrównać ubytki w dochodach własnych gmin, na których terenach
znajdują się znaczne powierzchnie obszarów, co doprowadzi do
wyrównania poziomu Ŝycia ich
mieszkańców ze względu na
większe moŜliwości finansowania zadań własnych przez gminy, ale zmian wynikających z
wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w szczególności z połoŜeniem nacisku na zabezpieczenie
interesów osób korzystających z
działek (osoby starsze, emeryci i
renciści, ale tez rodziny z dziećmi). PSL dostrzega szczególną
rolę, jaką pełnią ogródki działkowe w Ŝyciu sporej części społeczeństwa, szczególnie tego które
zamieszkuje duŜe miasta (hałas,

szkodliwe warunki bytowe,
smród, stres). Projekt ustawy
będzie regulować zasady zakładania, funkcjonowania i likwidacji
rodzinnych ogrodów działkowych,
a takŜe prawa i obowiązki działkowców oraz zasady ich zrzeszania w oparciu o zasadę dobrowolności zrzeszania się i pluralizmu
związkowego.
2) projekty aktów normatywnych dotyczące ratownictwa
medycznego:
Projekt ustawy o wykonywaniu
zawodu ratownika medycznego i
samorządzie zawodowym ratowników medycznych wraz z aktami
wykonawczymi. Celem projektu
jest uregulowanie i uporządkowanie statusu prawnego ratownika
medycznego w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego i
poza tym systemem w szczególności wykonywania zawodu ratownika medycznego w czasie
transportów międzyszpitalnych,
zabezpieczenia imprez masowych, w jednostkach OSP, PSP,
TOPR, WOPR, GOPR, a takŜe w
jednostkach podległych MON i
MSW, które dotychczas nie były
przedmiotem szczegółowych regulacji prawnych. W trosce o bezpieczeństwo pacjenta, projekt
zawiera nowy zakres leków i procedur medycznych, który ratownik medycznych moŜe wykonywać samodzielne lub pod nadzorem lekarza. Projekt ustawy
określa prawa i obowiązki ratownika medycznego przy wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych. W projekcie ustawy
zawarto
regulacje dotyczące
utworzenia samorządu zawodowego ratowników medycznych,
która to grupa spełniając przesłanki zawodu zaufania publicznego, jako jedyna spośród zawodów medycznych nie posiada własnego samorządu zawodowego.
3) projekt ustawy o zdrowiu
publicznym:
PSL z początkiem 2013 roku

rozpocznie prace nad projektem
ustawy, który w sposób całościowy
110
Baku
będzie odnosił
sięlecie
do problematyki
zdrowia publicznego,
zdrowia
polSpółdzielczego w
skiego społeczeństwa. Chcemy zaKielcach
gwarantować bezpieczeństwo zdrowotne obywateli odnosząc się do
ewentualnych zagroŜeń, takŜe tych
o charakterze cywilizacyjnym. Odrębna regulacja w przedmiotowej
sprawie jest konieczna równieŜ ze
względu na postępujące zmiany
demograficzne, tj. starzenie się
społeczeństwa. Widzimy potrzebę
aktywności państwa w dbaniu o
poprawę stanu zdrowia ogółu obywateli oraz poprawę świadomości
zdrowotnej.
4) projekt ustawy o zmianie
ustawy Prawo łowieckie
Powiększająca się populacja dzikich zwierząt coraz częściej wyrządza szkody na gruntach rolnych. W
ich wyniku pokrzywdzeni mogą
dochodzić odszkodowań. W momencie, kiedy szkoda została wyrządzona na gruntach rolnych, leŜących
na terenie obwodów łowieckich dzierŜawca lub zarządca obwodu
łowieckiego obowiązany
Otwarcie jest
Mu-do wynagradzania szkód wyrządzonych
zeum Dialogu
w uprawach i płodach rolnych
- najprzez dziki, Kultur
łosie, jelenie,
daniele i
sarny oraz przy
wykonywaniu
młodszego od- polowania. Poszkodowani podnoszą, iŜ
działu
odszkodowania
nie sąMuzeum
współmierne
Narodowego
w prodo poniesionych
strat. Zmiany
ponowane przez
PSL
mają
zwiękKielcach
szyć odpowiedzialność finansową
budŜetu państwa za szkody wyrządzone przez dziką zwierzynę.
5) Zespół Sprytnych Regulacji
Klub Parlamentarny zamierza powołać
kilkuosobowy
zespół
do opracowania zmian w prawie,
które ułatwią codzienne funkcjonowanie przeciętnemu Kowalskiemu.
ZałoŜenie jest banalne, ale genialne w ogólnym załoŜeniu - wprowadzić „sprytne" regulacje, ale genialne w ogólnym załoŜeniu.

Więcej na: psl.org.pl
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Znalezione na Facebook’u
Pierwszy odlot z Portu Lotniczego w Lublinie. Na pokład
wsiada Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman

Świąteczny charytatywny turniej piłkarski. DruŜyna FML
Mazowsze

Zaproszenie na Bal Sylwestrowy w Celestynowie
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http://janlopata.pl/
Mieczysław Łuczak

Blogi naszych posłów
Waldemar Pawlak
Janusz Piechociński
Eugeniusz Kłopotek
Gos Marek
Józef Racki
Mieczysław Kasprzak
Mirosław Pawlak
Stanisław Kalemba
Marek Sawicki
Andrzej Sztorc
Andrzej Grzyb
Jan Łopata
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Redakcja:
Tomasz Jędrzejczak
Tel.: 604 319 354
E-mail:
tomaszjedrzejczak@interia.pl
Robert Orzechowski
E-mail:
orzechowski.r@gmail.com
Po Nowym Roku zacznie się wielka przemiana w odbiorze Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wrócimy do silnej partii, która sprawnie gromadzi róŜne środowiska i grupy społeczne. Z kaŜdym chcę rozmawiać, kto ma pomysł na Polskę, na region, czy lokalną społeczność. Nie obraŜamy się na Ŝadne środowisko, które chce siąść do stołu negocjacji z Ludowcami. Jesteśmy partią otwartą.
Zapraszam stowarzyszenia, fundacje i inne
podmioty, które chcą współpracować. Chcą
realizować swoje dobre pomysły. Razem zbudujmy szerokie i nowoczesne, europejskie,
społecznikowskie, chadeckie Centrum.
Redakcja Ludowiec mówi… Ŝyczy
Wesołych Świąt i Dobrego Roku.
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