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Piszcie do nas...
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• Pomoc dla Józefa Gruszki
• 139 rocznica urodzin

50
To juŜ 50 „Ludowiec Mówi…”. Jubileuszowy numer to czas na słowa wdzięczności
i podziękowania wobec wszystkich, dzięki
którym nasz biuletyn był i jest bogaty w
aktualne informacje, wobec wszystkich,
którzy do nas piszą i pomagają nam.
Przez ten prawie rok, nieprzerwanie co tydzień, publikowaliśmy na naszych łamach
to co dotyczy naszego Stronnictwa. Pokazujemy Waszą aktywność na szczeblu lokalnym, centralnym, jak równieŜ działania
naszych przedstawicieli w Parlamencie
Europejskim. Zachęcamy do aktywności i
do tworzenia klonów Ludowca. Widzimy
Waszą aktywność w tym zakresie. W jednym z najbliŜszych Ludowców zaprezentujemy Wasze biuletyny informacyjne.

Wincentego Witosa
• Z Wizytą w Otwocku
• Przyszłość polskiego rolnictwa
• FML Wołomin
• FML Brodnica
• Znalezione na Facebook’u
• PSL Lokalnie
• Stałe rubryki

Nam zaleŜy
na PSL,
Lepszym
PSL…
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1% podatku dochodowego dla Józefa Gruszki

KoleŜanki, Koledzy,
8 lat temu Kolega Józef Gruszka doznał wylewu krwi do mózgu. śeby mógł dochodzić do zdrowia nadal potrzebna jest rehabilitacja, która niestety jest bardzo
kosztowna.
Zwracamy się do Was z prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego w rozliczeniu za 2012 rok na rzecz Józefa Gruszki – byłego Posła na Sejm RP. Aby to
uczynić, naleŜy w zeznaniu rocznym PIT wpisać:
FUNDACJA VOTUM Organizacja PoŜytku Publicznego
0000272272 kwota 1%
98 1500 1067 1210 6009 2168 0000
1% dla Józefa Gruszki na leczenie i rehabilitację
śmudna i kosztowna rehabilitacja sprawia, Ŝe w ciągu tych prawie 8 lat Józef małymi kroczkami robi postępy. Dalsze leczenie polega na bardzo intensywnej i
systematycznej rehabilitacji, która pomaga w dochodzeniu do sprawności. Rehabilitacja ta jest bardzo kosztowna. Dzięki dotychczasowej pomocy w ubiegłym
roku Rodzina Posła mogła zapewnić choremu pobyt na turnusach rehabilitacyjnych w Ośrodku VOTUM w Krakowie.
PomóŜmy razem Koledze Józefowi
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139 rocznica urodzin Wincentego Witosa

22 stycznia delegacja
PSL z szefem partii Januszem Piechocińskim
na czele złoŜyła kwiaty
pod pomnikiem Wincentego Witosa na placu Trzech KrzyŜy w
Warszawie.
Politycy
PSL uczcili w ten sposób 139 rocznicę urodzin i imieniny Wincentego Witosa.
Januszowi Piechocińskiemu towarzyszyli m.in.: wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak, szef
klubu PSL Jan Bury, poseł Marek Sawicki, poseł
Józef Racki oraz inni
działacze Stronnictwa .
Prezes PSL powiedział,
Ŝe chciałby podziękować
Witosowi za wielkie wska-

zanie, Ŝe Polacy razem w obszarach walki z bezromogą więcej.
bociem, walki o lepszą produkcję, lepszą jakość, inno- Temu wybitnemu przy- wacyjną gospodarkę, lepszą
wódcy, premierowi składa- demokrację, uczciwszą demy tu hołd, ale jednocze- mokrację, uczciwszą i rzetelśnie bierzemy na siebie niejszą debatę publiczną kolejny raz wielkie zobo- zaznaczył szef ludowców.
wiązanie, Ŝe Polska winna
trwać wiecznie, Ŝe demo- Wincenty Witos to historyczkracja i parlamentaryzm ny przywódca ruchu ludowemoŜe być lepszy, a władza go, trzykrotny premier Rzenie tylko chce, ale musi czypospolitej Polskiej. Był
słuŜyć ludziom - podkre- męŜem stanu, który kierował
ślił.
się niezłomnymi zasadami.
Był wierny tradycji Ruchu LuSzef PSL zaapelował teŜ o dowego i wiedział, Ŝe mąbudowanie
drze i dobrze rządzić moŜna
"obywatelskiego patrioty- tylko i wyłącznie wtedy, gdy
zmu dnia codziennego".
znamy problemy innych, a te
moŜna poznać rozmawiając i
- Dzisiaj najwaŜniejsze spotykając się z ludźmi.
jest, by polityki nie rozgrzewać, a chłodzić. Roz- www.psl.org.pl
grzewać zaś i mobilizować
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Posiedzenie Prezydium TK poświęcone projektowi ustawy o szczególnych
rozwiązaniach na rzecz ochrony miejsc pracy
Minister Pracy i Polityki
Społecznej
przedstawił
Prezydium
Komisji projekt
ustawy
o
szczególnych rozwiązaniach na rzecz ochrony
miejsc pracy, związanych
z łagodzeniem skutków
spowolnienia
gospodarczego lub kryzysu
ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.
Szczegóły
zaprojektowanych rozwiązań systemowych zaprezentował wiceminister Jacek Męcina. Proponowana regulacja ma na
celu wprowadzenie rozwiązań wspierających zatrudnienie u przedsiębiorcy bezpośrednią pomocą finansową ze środków Funduszu
Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych na dopłaty do wynagrodzeń dla
pracowników zagroŜonych
zwolnieniami oraz utrzymanie zatrudnienia i zapobieganie zwolnieniom zagroŜonych pracowników w sytuacji trudności pracodawcy
związanych z pogorszeniem się warunków prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze przejściowym i rokujących poprawę w okresie 12–stu
miesięcy.
Projektowana
ustawa przewiduje świadna
na:
czenia
na:
• częściowe zaspokojenie
wynagrodzeń
pracowniczych za czas przestoju
ekonomicznego,
• częściowe zrekompensowanie obniŜenia wymiaru
czasu pracy, pracy, pracy,
• opłacenie składek na
ubezpieczenia
społeczne

pracowników naleŜnych od wartościowo w ciągu 6-ściu kopracodawcy od przyznanych lejnych miesięcy z 12-stu mieświadczeń.
sięcy poprzedzających dzień
złoŜenia
wniosku,
Pomoc, o której mowa w • brak zaległości w zobowiązaustawie, w okresie od dnia niach
publicznoprawnych
i
wejścia w Ŝycie ustawy bę- składkach na Fundusz Pracy,
dzie
pomocą
publiczną • brak przesłanek do ogłoszenia
udzielaną na zasadach po- upadłości,
mocy de minimis. Wypłaca- • przedłoŜenie uproszczonego
nie świadczeń następowało- planu naprawczego obejmująby nie dłuŜej niŜ przez okres cego jeden rok, uprawdopodob6-ściu miesięcy w okresie niającego poprawę kondycji fi12-stu miesięcy od dnia pod- nansowej przedsiębiorcy w
pisania umowy o wypłatę przypadku przedsiębiorców zaświadczeń lub - w przypad- mierzających korzystać z rozkach określonych projekto- wiązań ustawy dłuŜej niŜ 6 miewaną ustawą - przez okres sięcy.
12-stu miesięcy w okresie
18-stu miesięcy od podpisa- Po zawarciu umowy przez marnia umowy o wypłatę świad- szałka województwa z przedczeń. Świadczenia wypłaca- siębiorcą, środki na świadczene będą do wysokości 100 % nia przekazywane będą na razasiłku, o którym mowa w chunek przedsiębiorcy, który
art. 72 ust. 1 ustawy z dnia zobowiązany zostanie do nie20 kwietnia 2004 r. o promo- zwłocznej wypłaty ich pracownicji zatrudnienia i instytucjach kom oraz odprowadzenia naleŜrynku pracy (aktualnie jest to nych składek na ubezpieczenia
kwota 794,20 zł) i udzielane społeczne i zaliczek na podatek
będą przez marszałka woje- dochodowy od osób fizycznych.
wództwa na podstawie zawartej przez niego umowy z Przedsiębiorca, który zawarł
przedsiębiorcą na wniosek umowę o wypłatę świadczeń
przedsiębiorcy, i finansowa- nie będzie mógł wypowiedzieć
ne przez Ministra Pracy i Po- umowy o pracę z przyczyn nielityki Społecznej ze środków dotyczących pracownika: praFunduszu Gwarantowanych cownika:
• w okresie lub w okresach poŚwiadczeń Pracowniczych.
bierania
przez
pracownika
Projekt ustawy określa na- świadczeń określonych w prostępujące warunki (wymogi) jekcie oraz oraz oraz oraz
uzyskania przez przedsię- • w okresie lub w okresach
biorcę określonego w projek- przypadających bezpośrednio
towanej ustawie wsparcia: po okresie lub okresach pobie•
osiągnięcie
średniego rania świadczeń - nie dłuŜej
spadku obrotów gospodar- jednak niŜ przez łączny okres
czych
(w
szczególności 3-ech miesięcy.
spadku zamówień, sprzedaŜy) nie mniej jednak niŜ o
20%, liczonego ilościowo lub www.psl.org.pl
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Z wizytą w Otwocku
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Europosłowie walczą o przyszłość polskiego rolnictwa
Europosłowie z komisji
rolnictwa zagłosowali nad
pakietem raportów dotyczących
przyszłego
kształtu Wspólnej Polityki
Rolnej (WPR). Reforma
ma na celu wzmocnienie
konkurencyjności
europejskiego rolnictwa na
rynku
światowym.
- RóŜnice w wielkości dopłat
bezpośrednich będą zmniejszone, jednakŜe nieznacznie. Nie została przyjęta poprawka, która proponowała
przyznawanie dopłat według
jednolitej stawki na hektar.
JednakŜe udało się utrzymać dotychczas funkcjonujący, uproszczony system
płatności bezpośrednich.
Nadal teŜ będziemy walczyć
o to, by w końcu płatności
były sprawiedliwe - powiedział europoseł PSL Jarosław Kalinowski. Kalinowski.
Europosłowie opowiedzieli
się równieŜ za wsparciem
dla młodych rolników. - To
bardzo waŜne w obliczu starzejącej się i wyludniającej
wsi. Młodzi rolnicy oprócz
premii z drugiego filaru
otrzymają dodatkowo wyŜsze o 25% dopłaty bezpośrednie Pozytywne jest tak-

Ŝe utrzymanie programu
"Młody rolnik" - powiedział
europoseł PSL Czesław Siekierski, wiceprzewodniczący
komisji
rolnictwa.
Komisja rolnictwa przyjęła
zapisy mówiące o tzw. zazielenieniu łagodząc propozycje
KE. Małe gospodarstwa w
ogóle nie będą objęte tą zasadą, te w przedziale od 10
ha do 30 ha będą musiały
mieć dwie uprawy, a powyŜej
30 ha trzy. Udało się równieŜ
zmniejszyć wyłączenie gruntów rolnych na tzw. powierzchnie ekologiczne. Zaproponowane przez KE 7%,
zmniejszono do 3% w pierwszym roku trwania reformy i
do 5% w drugim roku. Po
tym okresie KE zdecyduje o
ewentualnym zwiększeniu tej
powierzchni do 7%. - Zaakceptowana została takŜe nasza poprawka, by rośliny
wiąŜące azot np. rośliny
strączkowe, zaliczyć do powierzchni ekologicznych dodał europoseł Kalinowski.
Inna przyjęta poprawka dotyczy definicji pojęcia aktywnego rolnika, która zakłada, Ŝe
środki na wsparcie będą trafiały do rolników, którzy rzeczywiście prowadzą działalność
rolniczą.

Wsparcie otrzymali równieŜ mali rolnicy. Wszystkie gospodarstwa, które otrzymują poniŜej
1500 euro dopłat będą automatycznie włączone do programu,
a jeśli nie będzie im on odpowiadać, będą mogły z niego
zrezygnować. Stworzono takŜe
moŜliwość ustalania ryczałtu
dla małych gospodarstw w powiązaniu z jego powierzchnią.
- Przyjęte poprawki w sposób
istotny poprawiają i wprowadzają trochę normalności reformie
WPR. Znalazły się jednak
wśród nich niekorzystne rozwiązania dotyczące II filaru. AŜ
25% II filara ma zostać przeznaczone na działania środowiskowo-klimatyczne oraz rolnictwo ekologiczne. Ponadto podtrzymano
likwidację
kwot
mlecznych z rokiem 2015, a
przedłuŜono kwotowanie cukru
do 2020r., co sprzyja rolnikom,
ale zwiększy koszty w przemyśle spoŜywczym i wydatki konsumentów - dodał Czesław SieSiekierski.
kierski.
Końcowe głosowanie plenarne
Parlamentu Europejskiego w
sprawie WPR będzie miało
miejsce najprawdopodobniej w
marcu tego roku.
www.andrzejgrzyb.eu
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Kandydatka PSL w przedterminowych wyborach
na Burmistrza Białego Boru

śyczymy sukcesu w Wyborach
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Znalezione na Facebook’u
Zaprasza
Piski Dom Kultury

Starosta Jędrzejowski
Edmund Kaczmarek

Zaproszenie na IV Turniej
Szachowy ZMW Lubojenka
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I Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Forum Młodych Ludowców
Powiatu Wołomińskiego
W dniu 18 stycznia 20113 r. w Wołominie odbył
się I Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Forum Młodych Ludowców
powiatu
wołomińskiego. Organizacja działająca na ziemi wołomińskiej od 2008 r. skupia
wokół siebie 29 członków w wieku od 18 do
35 lat. W trakcie zjazdu
deklaracje członkowskie
wypełniły 3 osoby stając
się zarazem kolejnymi
młodymi ludowcami naszego powiatu.
Zjazd poprowadził Prezes Powiatowy FML Patryk Stolarski, a wśród
zaproszonych
gości

znaleźli się kol. Władysław Krysik Prezes Zarządu Powiatowego PSL, kol.
Andrzej Siarna – Wiceburmistrz Miasta Radzymin
oraz kol. Dariusz Grajda
wyznaczony przez Zarząd
Wojewódzki PSL do opieki
nad młodymi ludowcami w
powiatach wołomińskim,
otwockim i piaseczyńskim.
Po złoŜeniu sprawozdania
i skwitowaniu ustępujących władz wybrano w
drodze głosowania nowe
Zarząd organizacji powiatowej - Prezesem Zarządu
ponownie został Patryk
Stolarski. Dodatkowo wybrano równieŜ delegatów
na Zjazd Wojewódzki

FML: Michała Zawadzkiego, Damiana Kowalskiego,
Piotra Jaworskiego oraz
Patryka Stolarskiego.
Nowy Zarząd to teŜ nowe
wyzwania na nadchodzącą
kadencję w szczególności:
rozbudowa istniejących lub
budowa organizacji w gminach w których jeszcze ich
nie ma, aktywne włączanie
się w działalność i Ŝycie
powiatu oraz integracja z
organizacjami FML powiatów sąsiadujących.

Patryk Stolarski
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Zjazd Powiatowy Forum Młodych Ludowców
W niedzielę 20 stycznia
2013 r. w Brodnicy odbył się Zjazd Powiatowy
Forum Młodych Ludowców powiatu brodnickiego.
W Zjeździe uczestniczyło 17 delegatów, którzy
ze swego grona wybrali
Prezesa Zarządu Powiatowego FML w osobie kol. Przemysława
Górskiego. Został wybrany jedenastoosobowy skład Zarządu Powiatowego FML i trzyosobowa Komisja Rewizyjna oraz dziesięciu

delegatów na Zjazd Wojewódzki, który odbędzie
się 2 lutego w Brodnicy.
W Zjeździe uczestniczyli
zaproszeni goście: Zbigniew Sosnowski Poseł
na Sejm RP, Prezes Zarządu
Wojewódzkiego
PSL oraz Wiceprezesi
Zarządu
Powiatowego
PSL: Ryszard Bober,
Danuta Grzyb i Roman
Pytlasiński.
W dyskusji zostały poruszone: wyniki wyborcze
członków FML-u w wyborach
samorządowych, problemy mło-

dych ludzi w obecnych czasach, wybory w PSL i rola
członków FML w poszczególnych gremiach i strukturach. Omówiono przedsięwzięcia, w których FML
brał czynny udział. Władze
FML zapewniają, iŜ nowa
kadencja teŜ będzie bogata
w róŜnego rodzaju wydarzenia.

Przemysław Górski

PSL
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Redakcja:
Tomasz Jędrzejczak
Tel.: 604 319 354
E - mail:
tomaszjedrzejczak@interia.pl
Robert Orzechowski
Tel.: 508 462 945
E - mail:
orzechowski.r@gmail.com
PSL to najstarsza historycznie i najbardziej patriotyczna formacja o
wielkim potencjale. De facto jedyna w pełni demokratyczna formacja
na
polskiej
scenie
politycznej.
Witosowe
przesłanie
„A Polska winna trwać wiecznie” - to najlepsze zdefiniowanie obywatelskiej słuŜby i powinności, aktualne na kolejne pokolenia. Ale
teŜ z „młodymi naprzód trzeba iść, po Ŝycie sięgać nowe”. Stąd w
przestrzeni krajowej i unijnej polityki, nie tylko PSL musi nadąŜać za
wyzwaniami współczesności i przyszłości. Jednocześnie wobec
tych młodych postawiłem wielkie wymagania. Nie zadawala nas kilka
procent, nie godzimy się na politykę kłótni i wrogości. Chcemy polityki wartości i wartości w polityce. Z szacunkiem odnosimy się do
innych. Odbudowujemy wspólnotę Polski celów i działań. PSLowskie CENTRUM moŜe i musi być skuteczną odpowiedzią na cyniczny, bezproduktywny konflikt dla konfliktu, który proponują Polsce i Polakom inni. Ci co się juŜ zorientowali, Ŝe nasza propozycja i
sposób działania moŜe skutecznie odmienić polską politykę, juŜ zaczęli wyszydzać naszą i moją postawę .”Pokora”, „ Romantyczny lemoniadowy”, „kłania się za nisko” - słucham
i czytam. Jeszcze bardziej te złośliwości
pchają mnie, moich kolegów do działania i
spotkań z Polakami. Na te spotkania przychodzą setki, często tysiące ludzi i widzę w
zachowaniach, postawie, reakcjach - zrozumienie i akJanusz Piechociński
ceptację.
janusz@piechocinski.pl

