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LUDOWIEC MÓWI...
„A Polska winna trwać wiecznie…”
Wincenty Witos
Dziękujemy za kaŜdy głos, sms, list i e-mail.
Piszcie do nas...
Janusz Piechociński W numerze:

„Od przeszłości do przyszłości
ustroju samorządu powiatowego”
Z inicjatywy posła Piotra Zgorzelskiego,
w miniony poniedziałek w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja
zorganizowana przez sejmową Komisję
Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Związku Powiatów Polskich. Reforma z 1 stycznia 1999 r. wprowadziła 3-stopniową strukturę podziału
terytorialnego - województwo, gminy i
właśnie powiaty. Zamiast 49 województw
zostało 16. Przez te kilkanaście powiaty
zmieniają i rozwijają lokalne społeczności. Funkcjonują jako najwięksi pracodawcy. Kreują i finansują inwestycje. Budują wspólnotę, uczą jak szanować Małe
Ojczyzny. Krzewią demokrację samorządową.

• Jarubas pisze
• Piechociński o OZE
• Andrzej Grzyb
• Siekierski o pakcie fiskalnym
• Górski pisze
• Zjazd Krajowy FML
• Koło środowiskowe PSL
• Znalezione na Facebook’u
• PSL lokalnie
• Stałe rubryki

Nam zaleŜy
na PSL,
Lepszym
PSL…
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Jarubas: „Nie” dla Unii dwóch prędkości
wyraźnie podkreślają
nasi eurodeputowani
(m.in. Czesław Siekierski i Jacek Saryusz – Wolski podczas
czwartkowego
„Spotkania Europejskiego” w Wojewódzkim Domu Kultury w
Kielcach). Głosowanie nad budŜetem, do
którego szykuje się
PE, moŜe przecieŜ
zakończyć się decyzją
na „nie”. Z całą pewnością batalia o unijny
budŜet 2014- 2020
jeszcze się więc nie
zakończyła. Podobnie
jak walka o to, by UE
nie podzieliła się na
unię dwóch prędkości
– tę złoŜoną z krajów
strefy euro i tę tworzoną przez państwa
spoza niej. Samo pojawienie się tego typu
pomysłów nic dobrego nie wróŜy. Przed
naszymi politykami
stoi więc wielkie zadanie, by nie dopuścić
do takiego podziału, a
juŜ na pewno, by Polska nie znalazła się w
tej „drugiej unii”.

chwalą Polskę za skuteczne wydawanie funduszy w ramach obecnej perspektywy finansowej, choć sami często
mamy do tej skuteczności wiele uwag (mówiła
o tym minister ElŜbieta
Bieńkowska w ostatnim
wywiadzie dla Gazety
Wyborczej). Dzięki funduszom unijnym Polska
jest juŜ innym krajem
niŜ pięć lat temu i kaŜdy,
kogo stać na obiektywizm, musi to przyznać.
Ale teŜ nie ma co udawać, Ŝe wszystko wychodzi nam idealnie.
Chodzi tylko o to, by korzystać z doświadczeń i
wyciągać wnioski na
przyszłość, poprawiając
to, co wymaga korekty.
Dotyczy to równieŜ naszego regionalnego podwórka. I tak do tego
podchodzimy, przygotowując dokumenty i szykując się do wykorzystania unijnej pomocy w ramach kolejnego budŜetu
UE.

BudŜet Unii Europejskiej na lata 20142020 będzie pewnie
ostatnim tak korzystnym dla Polski. 73
miliardy euro na politykę spójności i 28,5
miliarda euro na
Wspólną Politykę
Rolną to naprawdę
sukces Polski, niezaleŜnie od tego, jakie
zdanie na ten temat
lansuje prezes Prawa i Sprawiedliwości.
Polska dostaje więcej, mimo iŜ przyszły
budŜet Unii Europejskiej będzie pierwszy
raz w jej historii
mniejszy od poprzedniego. Wszystko to
oczywiście pod warunkiem, Ŝe kompromis z trudem wypracowany przez szefów
państw UE na szczycie w Brukseli, nie
zostanie odrzucony
www.jarubas.pl
przez Parlament EuA wracając do pienięropejski. A takiej
pewności nie ma, co dzy – unijni eksperci
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„Energia odnawialna szansą dla gmin”

Warszawa, dn. 20.02.2013 r.
Ministerstwo Gospodarki
Szanowni Państwo!
Temat dzisiejszej debaty to w
zasadzie oczywista prawda o
szansie na rozwój, jaką tworzy
projekt ustawy o OZE. Jednak
fakt, Ŝe konferencja ta nie tylko ma miejsce w Sali ,,Pod
Kopułą”, ale została teŜ objęta
patronatem Ministra Gospodarki potwierdza, Ŝe poszukiwanie alternatywnych rozwiązań współczesnych problemów jest dla nas priorytetem.
Odnawialne Źródła Energii to
nie moŜe być wyłącznie chwilowa moda na Ŝycie w zgodzie
z naturą. To musi być nowy
sposób myślenia o rozwiązaniach, w których tkwi ogromny
potencjał energetyczny i finansowy, a jednocześnie przyszłość energii elektrycznej
oraz cieplnej. Jestem przekonany, Ŝe w tym przypadku sojusz technologii i natury będzie mieć swój wymiar nie tylko ekologiczny, ale takŜe społeczny i ekonomiczny.
Stworzenie regulacji dedykowanej wyłącznie energetyce
odnawialnej jest odpowiedzią
na potrzeby wprowadzania

nowatorskich rozwiązań podyktowanych szybkim rozwojem
rynku energii elektrycznej, ciepła i chłodu, a takŜe konieczności wdroŜenia do polskiego systemu prawnego przepisów dyrektywy 2009/28/WE promującej wykorzystanie OZE.
Obecny kształt projektu tej
ustawy to rezultat szerokich
konsultacji z środowiskami eksperckimi, jak równieŜ z partnerami społecznymi. To regulacja,
która ma słuŜyć nam wszystkim
- dlatego tak istotny był dialog
towarzyszący jej tworzeniu.
Projekt ustawy o OZE to część
pakietu energetycznego, który
w najbliŜszym czasie powinien
być przedmiotem prac Rady
Ministrów, aby z końcem pierwszego kwartału mógł być przekazany do Sejmu RP w celu
kontynuacji procesu legislacyjnego.
Odnawialne źródła energii są
dzisiaj - wobec kurczących się
zasobów naturalnych surowców
energetycznych – szansą na
ich uzupełnienie, a w przyszłości moŜe nawet zastąpienie.
Zgodnie z unijną dyrektywą zobowiązaliśmy się osiągnąć 15
proc. udział OZE w bilansie
energetycznym do 2020 roku.

Tak więc Ŝyjemy w dobie, gdy zielona energia rzeczywiście staje
się alternatywą dla energii konwencjonalnej. W przyszłości odnawialne źródła energii mogą stanowić istotny udział w bilansie energetycznym poszczególnych gmin,
czy nawet województw naszego
kraju. Mogą przyczynić się do
zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego regionu, a zwłaszcza
do poprawy zaopatrzenia w energię na terenach o słabo rozwiniętej
infrastrukturze energetycznej. Potencjalnie największym odbiorcą
energii ze źródeł odnawialnych
moŜe być rolnictwo, a takŜe
mieszkalnictwo i komunikacja.
Szczególnie dla regionów dotkniętych bezrobociem, odnawialne źródła energii stwarzają realne moŜliwości w zakresie powstawania nowych miejsc pracy. Natomiast tereny rolnicze, które z uwagi na silne zanieczyszczenie gleb, nie nadają się do uprawy roślin jadalnych, mogą być wykorzystane do
uprawy roślin przeznaczonych do
produkcji biopaliw. Istnieje niemal
powszechna zgoda, Ŝe rozwój
energetyki opartej na źródłach odnawialnych moŜe przyczynić się
do rozwiązania wielu problemów
ekologicznych stwarzanych przez
współczesną energetykę.
Więcej na:

piechocinski.blog.onet.pl
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Konkurs proekologiczny
Dbanie o środowisko to nasze wspólne zadanie. Promowanie zachowań proekologicznych jest jednym
z elementów zachęcających
do zmiany naszego myślenia w tym zakresie. Dlatego
zachęcam
Państwa
do
wzięcia udziału w konkursie ogłoszonym przez Komisję Europejską - powiedział Poseł Grzyb.
Komisja Europejska ogłosiła
konkurs na inicjatywy niskoemisyjne,
zachęcając
„kreatywnych i innowacyjnych
uczestników” z całej Unii Europejskiej do zaprezentowania swoich ekologicznych pomysłów.

Elektryczny rower
„Konkurs to doskonała okazja, aby nie tylko dyskutować
o zmianie klimatu. Zgłaszając
projekty, uczestnicy pomogą
nam pokazać, Ŝe tworzenie
świata, jaki lubimy, i klimatu,
który nam odpowiada, jest
zadaniem wykonalnym, na
które moŜemy sobie pozwolić. Nie sprawi to bynajmniej,
Ŝe nasze Ŝycie stanie się szare i monotonne” – stwierdziła
Connie Hedegaard, komisarz
UE ds. działań w dziedzinie
klimatu.

Projekty mogą być bardzo róŜnorodne – moŜe to być przykładowo rower o napędzie
elektrycznym słuŜący do transportu towarów, innowacyjny
proces produkcyjny zmniejszający emisję gazów cieplarnianych i wysokość rachunków za
energię, czy zrównowaŜone
rozwiązania w zakresie budownictwa lub ogrzewania.
Projekty mogą być zarówno
małe jak i duŜe, przedstawione
przez osoby prywatne lub organizacje mające siedzibę w
państwie członkowskim UE.
Niskoemisyjne projekty moŜna
zgłaszać przez trzy miesiące.
Na tropie niskoemisyjnych
rozwiązań
Konkurs „Świat jaki lubisz” jest
częścią przyjętej przez Komisję Europejską kampanii działań w dziedzinie klimatu pod
tym samym tytułem i ma słuŜyć „wytropieniu” najlepszych
rozwiązań klimatycznych w
Europie. Komisja zamierza w
ten sposób stworzyć platformę
wymiany doświadczeń i dobrych praktyk z róŜnych zakątków kontynentu. W maju i
czerwcu na specjalnej stronie
internetowej http://world-youlike.europa.eu/en/ będzie moŜna zagłosować na najbardziej
kreatywny i inspirujący projekt
spośród tych, które znajdą się
na
liście
finalistów.

Konkurs jest częścią kampanii
„Świat jaki lubisz. Klimat, który Ci
odpowiada”. Jak informuje Komisja celem kampanii jest zaprezentowanie istniejących oszczędnych
rozwiązań zbliŜających nas do
osiągnięcia unijnego celu zakładającego zmniejszenie do 2050 r.
emisji gazów cieplarnianych o 80
- 95 proc., a takŜe zachęcanie do
opracowywania nowych rozwiązań.
"20-20-20"
Priorytetem unijnej polityki energetycznej w latach 2014-2020
będzie zapewnienie bezpieczeństwa dla obywateli, ochrona klimatu oraz zabezpieczenie dostaw
surowców energetycznych – mówił komisarz UE ds. energii Guenther Oettinger podczas zeszłorocznej konferencji w Warszawie.
Unia pracuje nad realizacją przyjętego w 2008 roku planu „20-2020”. Według niego do 2020 r.
emisje CO2 mają zmniejszyć się
w porównaniu do roku 1990 o 20
proc. W tym samym okresie
udział energii odnawialnej powinien zwiększyć się o 20 procent.
O 20 procent ma wzrosnąć takŜe
efektywność energetyczna.

www.andrzejgrzyb.eu
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Siekierski: Pakt fiskalny – geneza i załoŜenia
Pakt fiskalny zwany oficjalnie
Traktatem o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii
gospodarczej i walutowej to
kolejna próba odpowiedzi
państw UE na kryzys wspólnej
waluty. Przyjęcie paktu jest
powszechnie postrzegane, jako zwycięstwo Niemiec i kanclerz Angeli Merkel, która była
jego inicjatorką. Niemniej jednak dokument sam w sobie od
początku wzbudzał i nadal
wzbudza wiele kontrowersji
zarówno, jeśli chodzi o jego
załoŜenia, przewidywaną skuteczność czy teŜ formę przyjęcia. Aby lepiej zrozumieć przesłanki i okoliczności powstawania paktu fiskalnego naleŜy
przywołać wydarzenia poprzedzające jego podpisanie.

landia. W maju 2011 r. w podobny sposób uratowano Portugalię. Kiedy do tego doszły uzasadnione obawy o kondycję
m.in. Włoch i Hiszpanii – dwóch
duŜych gospodarek strefy euro
przyszłość wspólnej waluty stanęła pod znakiem zapytania.
Stało się jasne, Ŝe wart niespełna pół miliarda euro EISF nie
zdoła uratować Włoch czy Hiszpanii, tj. odpowiednio trzeciej i
czwartej gospodarki eurolandu,
których łączny PKB wynosi blisko 30% całego potencjału strefy euro.

Podejmowane przez szefów
państw lub rządów wielokrotne
próby odzyskania zaufania rynków finansowych okazały się
nieskuteczne. Nie ulega wątpliwości, Ŝe głównym tego powoJak juŜ wspomniano idea pak- dem był raczej polityczny a nie
tu fiskalnego zrodziła się w epi- ekonomiczny charakter podejcentrum kryzysu zadłuŜeniomowanych działań. Ratingi
wego państw strefy euro. Za
państw strefy euro, mimo, Ŝe
jego początek uznaje się ponadal naleŜące do najwyŜszych
wszechnie ujawnienie stanu
na świecie zaczęły być w szybzadłuŜenia publicznego oraz
kim tempie rewidowane w dół.
deficytu budŜetowego Grecji
Kulminacyjny punkt nastąpił 13
wiosną 2010 r. Okazało się, Ŝe stycznia 2012 r., kiedy to agenrzeczywisty poziom długów
cja Standard and Poor’s obniŜyAten znacząco przewyŜsza
ła rating Francji oraz kilku innym
oficjalne dane rządowe. Przy
krajom europejskim. Symboliczokazji na jaw wyszło wieloletne znaczenie miała przede
nie fałszowanie statystyk oraz
wszystkim obniŜka najwyŜszego
ukrywanie trudnej sytuacji
moŜliwego ratingu (AAA) Francji
przez rząd grecki. Na problemy – postrzeganej do tej pory obok
Grecji błyskawicznie zareagoNiemiec jako filar stabilności
wały rynki finansowe windując wspólnej waluty.
koszty obsługi greckiego długu
i w krótkim czasie doprowaKoncepcja zacieśniania współdzając to państwo na skraj
pracy fiskalnej w Europie nie
bankructwa. Mimo stosunkowo jest nowa. Pomysły takie w
szybkiej reakcji pozostałych
przeszłości zgłaszał m.in. były
państw strefy euro w postaci
Prezes Europejskiego Banku
pomocy ze specjalnie na ten
Centralnego Jean-Claude Tricel utworzonego Europejskiechet oraz przedstawiciele Mięgo Instrumentu Stabilności Fidzynarodowego Funduszu Wanansowej (EISF) kryzys szyblutowego. Niemniej jednak do
ko rozprzestrzenił się na kolej- czasu kryzysu strefy euro polityne kraje eurolandu podkopując ka fiskalna była uznawana za
zaufanie do wspólnej waluty.
domenę suwerenności narodoW listopadzie 2010 r. pomocą
wej. Znamienne jest równieŜ to,
z EISF uratowana została IrŜe na chwilę obecną nie istnieje

unia fiskalna między niepodległymi
państwami. Prawdą jest jednak równieŜ to, Ŝe Unia Europejska juŜ
obecnie posiada pewne ograniczone uprawnienia z zakresu polityki
fiskalnej, jak choćby prawo określania minimalnego i maksymalnego
poziomu podatku VAT czy teŜ prowadzenie wspólnej polityki handlowej i celnej. Ponadto w ramach Unii
Gospodarczej i Walutowej obowiązuje uzgodniony w 1996 r. Pakt
Stabilizacji i Wzrostu określający
sankcje za nieprzestrzeganie tzw.
kryteriów konwergencji dla krajów
strefy euro. Kryteria te zostały określone w Traktacie z Maastricht i dotyczą m.in. konieczności utrzymywania deficytu budŜetowego na poziomie nie większym niŜ 3% PKB,
dług publiczny nie powinien przekraczać 60% PKB, średnia roczna
inflacja nie moŜe być wyŜsza o więcej niŜ 1,5% od stopy inflacji w
trzech krajach o największej stabilności cen i wreszcie średnia nominalna długoterminowa stopa procentowa nie powinna być wyŜsza o
więcej niŜ o 2% niŜ stopa w trzech
krajach o najniŜszej inflacji. UwaŜa
się, Ŝe właśnie nagminne nieprzestrzeganie kryteriów konwergencji
oraz obchodzenie systemu sankcji
przewidzianych w Pakcie Stabilizacji i Wzrostu były główną przyczyną
narastania nierówności między państwami członkowskimi, co doprowadziło do kryzysu zadłuŜenia w strefie euro. Znamienne jest, Ŝe wykroczeń dopuszczały się nie tylko słabsze państwa Południa, lecz równieŜ
liderzy integracji europejskiej i
obecni animatorzy polityki konsolidacji fiskalnej – tj. Niemcy i Francja.
Odpowiedzialność za zaistniałą sytuację ponosi równieŜ Komisja Europejska, która jako „straŜniczka
traktatów” posiadając odpowiednie
środki i słuŜby była zobowiązana do
pilnowania dyscypliny w gronie
państw członkowskich.
Więcej na:

piechocinski.blog.onet.pl
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Górski: UCZCIWA POLITYKA? CZY TO MOśLIWE?
Czy polityka moŜe myć uczci- cie,

ale niestety w ogromnej trudna sztuka kompromisów. A mo-

wa? Myślę, Ŝe najpierw naleŜy większości

juŜ na tzw. dole, Ŝe polityk moŜe być uczciwy tylko,

udzielić sobie odpowiedzi na czyli na poziomie samorządo- to my jesteśmy przyzwyczajeni do
pytanie, czy ludzie tworzący poli- wym. Jest to jakby naturalne, nieuczciwości? Na całe szczęście
tykę są uczciwi i czy potrafią mniejsza

kontrola

opiniotwór- w polskim rządzie wbrew pozorom

tworzyć struktury zapobiegające czych mediów, wzajemne kon- czasami, ale to tylko czasami trafiaróŜnego

rodzaju

naduŜyciom. takty i powiązania, które chronią ją się uczciwi, pracowici politycy.

Obserwując świat, który mnie ludzi popełniających przewinie- Politycy, dla których najwaŜniejsze
otacza dochodzę do wniosku, Ŝe nia. Oczywiście im wyŜej tym jest dobro kraju jak i jego obywateli.
uczciwych ludzi jest zbyt mało, większe pole do popisu, a takŜe Niestety takich osób jest mało i staby liczyć na przyzwoitą politykę. większa pokusa. Nie chce niko- nowią mniejszość. Większość poliW zdrowych strukturach pań- go urazić, ale myślę Ŝe będąc tyków myśli tylko i wyłącznie o sostwowych i wszędobylskich me- politykiem trudno jest zachować bie, dlatego teŜ tak waŜne jest to,
diach naleŜy upatrywać szansy, tzw. ?kryształową uczciwość?, by społeczeństwo aktywnie uczestna uczciwą politykę. Myślę, Ŝe przynajmniej w takiej formie w niczyło w kaŜdych wyborach.
nieuczciwość polityków nie po- jakiej rozumie tę definicję zwykły
wstaje np. w Sejmie, Sena- człowiek. Dla mnie polityka, to

www.przemyslawgorski.b
log.onet.pl

Numer 54

LUDOWIEC MÓWI...

Nowy Prezes Zarządu Krajowego FML
W sobotę 16 lutego 2013
r. w malowniczym Pałacu
Prymasowskim w Warszawie odbyło się V Walne Zebranie Delegatów
Forum Młodych Ludowców. Zebranie swoją
obecnością
zaszczycili
m. in. wicepremier, minister gospodarki, prezes
PSL - Janusz Piechociński, minister pracy i polityki społecznej - Władysław Kosiniak Kamysz,
posłowie do Parlamentu
Europejskiego - Czesław
Siekierski i Jarosław Kalinowski, poseł na Sejm
RP - Marek Sawicki.
Blisko 250 delegatów
udzieliło
skwitowania
ustępującemu Zarządowi
Krajowemu FML z prezesem Dariuszem Klimcza-

kiem na czele, dla którego
była to ostatnia kadencja
we władzach krajowych
FML. Funkcję prezesa Zarządu Krajowego pełnił od
17 września 2005 r. Kol.
Dariusz Klimczak zakończył swoje wystąpienie bardzo znanym i wymownym
zdaniem z drugiego listu
św. Pawła do Tymoteusza: " W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg
ukończyłem, wiary ustrzegłem."

kontrkandydat
Mirosław
Orliński z Sochaczewa,
najmłodszy radny sejmiku
województwa mazowieckiego - odpowiednio 100
głosów. MłodzieŜówkę PSL
z naszego województwa
reprezentowało 24 delegatów. W skład nowo wybranego zarządu Krajowego
FML z lubelskiej organizacji weszło trzy osoby. Mamy takŜe reprezentanta w
krajowej komisji rewizyjnej
FML.

Nowym prezesem Zarządu
Krajowego Forum Młodych
Ludowców został Kol. Tomek Pilawka, pracownik
naukowy Instytutu Nauk
Ekonomicznych i Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Tomek otrzymał 147 głosów. Jego

Nowo wybranemu zarządowi z prezesem Tomkiem
Pilawką na czele gratulujemy wyboru. Jednocześnie
Ŝyczymy wielu sukcesów
na drodze rozwoju Forum
Młodych Ludowców.
www.psl.org.pl
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Koło środowiskowe PSL - Marketing polityczny i Public Relations
W dniu 20.02.2012 r. na
spotkaniu w Warszawie
powołano do Ŝycia nowe
koło środowiskowe Polskiego Stronnictwa Ludowego – Marketingu Politycznego i Public Relations. W zjeździe załoŜycielskim wzięło udział ponad 20 osób, kaŜdy z innym doświadczeniem zawodowym, wszyscy natomiast zmotywowani do
pracy nad poprawą wizerunku i metod komunikacji.
Impuls do spotkania pochodził od kolegi Tomasza
Jędrzejczaka.
Potrzeba

lepszego
wykorzystania
nowoczesnych
narzędzi
do budowania siły PSL w
nadchodzących wyborach
do Parlamentu Europejskiego oraz samorządowych – to są zadania jakie
postawili sobie członkowie
nowego koła. Koło to odpowiedź PSL na zmieniającą się rzeczywistość.
Mamy do czynienia ze
światem Facebook’a, z
narracją Twittera. Nasza
partia powinna się w tym
odnajdywać. Internet daje
takie moŜliwości, prasa,
radio i telewizja odpowied-

nio obsłuŜone teŜ dadzą bezpłatną informację takiej treści
– jakiej nadawca sobie Ŝyczy. Nowe koło wybrało władze. Prezesem został pomysłodawca przedsięwzięcia –
kolega Tomasz Jędrzejczak.
Na wiceprezesów zostali wybrani: Klaudia GrudziąŜ, Robert Orzechowski i Radosław
Konieczny. śyczenia powodzenia w tej jakŜe obiecującej inicjatywie wyraził kolega
Dariusz Klimczak – sekretarz
NKW PSL.
Radosław Konieczny
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Numer

PSL lokalnie
Zaproszenie na dyŜur poselski

Niedzielne koncerty w Wielkim Poście

Zaproszenie na bezpłatne
porady prawne

Numer 54
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Znalezione na Facebook’u
XII Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich

FML Opole

Z PSL rozliczysz PIT

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
„Zmiany mogą być zaskakujące”- powiedziałem kilka dni temu.
Atmosfera po konferencji Premiera w sprawie szczytu europejskiego zakończona deklaracją o zamiarze dokonania zmian w
Radzie Ministrów pokazała wymiar debaty publicznej, w której
decydują emocje albo sprawy personalne. Apeluję do mediów:
„dajcie na luz” odnośnie kolejnej planowanej na wakacje zmianie. Proponuję pogadajmy na powaŜnie - nie tylko mediom - ale
równieŜ politykom i obywatelom, o tym co najwaŜniejsze: pracy,
chlebie, produkcji i eksporcie. Z wielką konsekwencją w moim
Ministerstwie Gospodarki realizujemy „Debaty pod Kopułą”.
Zdaję sobie sprawę, Ŝe jakość i mechanizmy obywatelskiej kontroli procesów legislacyjnych, patriotyzm gospodarczy, funkcjonowanie aktywnych form pobudzania zatrudnienia, sprawy promocji polskiego eksportu, zaleŜności pomiędzy przedsiębiorczością a nauką, badaniami czy samorządem, są zdecydowanie
mniej ekscytującymi sprawami do debaty
i wypracowywania rozwiązań. Postarajmy
się jednak zmusić siebie do większego
wysiłku niŜ śledzenie i komentowanie:
kto, kiedy i jak zastąpi obecnych polityków, samorządowców, przedsiębiorców
czy liderów związkowych.
janusz@piechocinski.pl, piechocinski.blog.onet.pl, piechocinski.pl, prezespsl.pl

