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Minął kolejny
miesiąc swarów
SŁOWO OD REDAKTORA

Trudno się pogodzić.
Minął kolejny miesiąc swarów, kłótni i polemik. Choć tak długo jestem uważnym
obserwatorem naszej sceny politycznej, ciągle trudno mi się pogodzić z tą formą
dialogu. Pełnego oskarżeń, wzajemnego wytykania błędów i złych intencji. Za każdym
razem, gdy słyszę oskarżenia, gdy widzę tą pełną ekspresji mowę ciała wyrażająca
niechęć i dezaprobatę, zastanawiam się po co? Gdzie w tym wszystkim jest sens? Czy
przybędzie od tego miejsc pracy, czy łatwiej będzie się nam żyło? Czy szukający na siłę
poklasku politycy, mają jeszcze szansę wrócić zza tej cienkiej czerwonej linii, której zda
się przekraczać nie należy? I czy można ją jeszcze dalej przesunąć? Gdzie była ona
dziesięć lat temu, a gdzie jest dzisiaj?
Akceptowalne kompromisy.
Dzisiaj to my, w głównej mierze, pokazujemy inny ton dyskusji, przekazując treści
merytoryczne, szukając kompromisów i pozytywnych rozwiązań. Stawiając sobie
i innym za cel nadrzędny dobro Polski. Tworząc racjonalną i kompetentną alternatywę
dla nawykowego wykrzykiwania NIE. Piechociński, Kosiniak – Kamysz, Kalemba,
rzesze samorządowców i zwykłych działaczy PSL tworzą ten pozytywny wizerunek
polityka odpowiedzialnego i zaangażowanego. Niezmiernie się cieszę, że jestem
członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Być może konserwatywnego w swoim
rdzeniu, być może nazbyt poważnego w poruszanych tematach. Bez chęci tworzenia
medialnych problemów, dających poklask. Ale pełnego odpowiedzialności za Państwo,
ludzi, czyny i słowa. Gdzie tocząca się wewnętrzna dyskusja powoduje wypracowanie
rozwiązań kompromisowych, może nie w pełni zadowalające wszystkich. Ale
akceptowalnych.
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Trudno się przebić.
Wiem jak trudno przebić się z merytorycznym przesłaniem przez kakofonię haseł, którymi szafują inne ugrupowania
polityczne. Czym bowiem jest nawoływanie do wytężonej pracy i szukania wspólnych rozwiązań wobec szukania winnych
katastrofy smoleńskiej, związków partnerskich, krzyża w Sejmie, radarów itd.? Szczególnie, gdy tak wielką wagę media
przywiązują do konﬂiktów światopoglądowych czy personalnych. W sytuacji, gdy tak nudne i niezrozumiałe jest mówienie o gospodarce, o działaniach
zmierzających do restrukturyzacji rynku zatrudnienia, o zmianach we wspólnej polityce rolnej.
Ale czy to ma powodować, że mamy się zmieniać? Wręcz przeciwnie! Naszym obowiązkiem jest podtrzymanie wizerunku poważnej partii politycznej.
Partii ludzi pełnych szacunku dla innych i ich poglądów, dla ciężkiej pracy i chęci zmian na lepsze. To winno być nadal naszym celem.
Pokazujmy się!
Musimy jednak uczyć się komunikować ze społeczeństwem. Pokazywać nasze działania i promować nasze pomysły. Pamiętajmy, róbmy dobrze
i chwalmy nasze czyny. Istniejące blogi, twittery, gazety musza żyć. Trzeba tworzyć nowe. PSL jest nowoczesny nie przez to, że najważniejsi politycy
używają tabletów czy smartfonów. Dzisiejszy PSL jest nowoczesny poprzez rzesze nowoczesnych polityków i członków. Nasze działania musimy umieć
pokazać. Piszcie, publikujcie chodźcie do lokalnych mediów. Pokazujcie swoje osiągnięcia. To pokaże wyborcom jacy jesteście. To pokaże wyborcom jaki
jest PSL. Mówiąc brutalnie: co dzień musimy się sprzedawać. Ale poprzez pokazywanie pozytywnych działań i sukcesów. Bez tego nie znajdziemy
uznania i poparcia. A bez tego nie będziemy mogli zmieniać otoczenia. Walka o zmiany w Polsce staje się nie tylko prawem ale
i obowiązkiem każdego obywatela. Niech te słowa Witosa przyświecają nam na co dzień. Walkę traktujmy w przenośni, zmiany bardzo poważnie. Wierzę,
że jesteśmy w stanie wiele zmienić.
Andrzej Kopeć

Tomasz Jędrzejczak sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
KRAJ

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk w dniu 26 lutego 2013 r. powołał Kolegę Tomasza Jędrzejczaka na
stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Tomasz Jędrzejczak od grudnia 2012 r. był szefem gabinetu politycznego ministra gospodarki Janusza
Piechocińskiego, od wczoraj reprezentuje PSL w KPRM.
Absolwent socjologii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Ukończył też studia podyplomowe z zakresu pośrednictwa nieruchomościami,
rolnictwa i z zarządzania zespołem i na Akademii Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Warszawskiego.
Pracował m.in. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi i zajmował się funduszami unijnymi
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy i Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Później zajął się
doradztwem w zakresie PR i pozyskiwaniu środków unijnych.
Był także wykładowcą w Wyższej Szkole im. Bogdana Jańskiego, gdzie prowadził zajęcia m.in. z negocjacji
i psychologii w zarządzaniu.
www.psl.org.pl

W PSL – przy najważniejszym organie
decyzyjnym partii, czyli Naczelnym Komitecie
Wykonawczym – powstało właśnie Koło
KRAJ
Marketingu Politycznego i Public Relations. –
Będziemy ustalać strategię marketingową naszej partii. Będziemy uczyć
korzystania z Twittera, Facebooka i prowadzenia dobrych blogów – mówi
Tomasz Jędrzejczak (PSL), szef koła i minister ds. kontaktów Kancelarii
Premiera z parlamentem. Dodaje, że dziś koło ma 25 członków, ale chce mieć
więcej. Przez najbliższe kilka miesięcy będą uświadamiać członków partii, jak
ważna jest komunikacja z elektoratem przez media społecznościowe. –
Prezes Janusz Piechociński jest mistrzem korzystania z Facebooka i chcemy,
żeby nasi działacze poszli w jego ślady – mówi Jędrzejczak. Od trzech lat
działa inne statutowe „środowiskowe koło” PSL. Nazywa się Koło Służby
Zagranicznej i szkoli działaczy z protokołu dyplomatycznego z nadzieją, że uda
się wychować i rozesłać po świecie ambasadorów przywiązanych do tradycji
www.polityka.pl
ludowej.

PSL stawia na PR

Odpowiedziałem na apel prezesa
Piechocińskiego
ROZMOWA

Rozmowa z posłem
Andrzejem Dąbrowskim, który w styczniu przeszedł z
Solidarnej Polski do Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Prezes Janusz Piechociński od dawna dążył do stworzenia
siły politycznej, która działałaby na rzecz narodowego
pojednania i skutecznie rozwiązywałaby problemy Polaków.
Stronnictwa, które będzie oparte na spuściźnie ruchu ludowego,
a jednocześnie będzie formacją prawdziwego centrum. PSL stoi
przed szansą rozszerzenia swojej formuły z ludowej
w chadecką.
więcej str. 3
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129. rocznica narodzin Macieja Rataja
POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

W

fot. www.wikipedia.org

luty
m mija 129. rocznica narodzin
Macieja Rataja – czołowego
polityka ruchu ludowego okresu
międzywojennego. Przy tej okazji warto
przytoczyć notkę biograﬁczną postaci.

Mikołaj Rataj
Maciej Rataj przyszedł na świat 19 lutego
1884 roku we wsi Chłopy w niezamożnej
rodzinie chłopskiej. Sytuacja bytowa
rodziców zmuszała młodego Macieja do
podejmowania pracy w gospodarstwie. Już
od dziecięcych lat przejawiał
zainteresowanie słowem pisanym –
czytywał„Wieńca” i „Pszczółkę” – pisemka
wydawane przez ks. Stojałowskiego.
Wojciech Rataj, ojciec Macieja, zauważył
potrzebę kształcenia swojego syna. Jego
syn rozpoczął edukację od szkółki ludowej w
rodzinnej wsi, następnie uczęszczał do
czteroklasowej szkoły w Komarnie,
kontynuując naukę w gimnazjum
humanistycznym we Lwowie. Po otrzymaniu
świadectwa dojrzałości, nastoletni Maciej
podjął studia na Wydziale Filozoﬁcznym
Uniwersytetu Lwowskiego, obierając
ﬁlozoﬁę klasyczną jako kierunek studiów.
W czasie trwania studiów działał
w Towarzystwie Szkoły Ludowej im.
Tadeusza Kościuszki. Zaangażował się
również w działalność w ramach Polskiego
Stronnictwa Ludowego. Studia ukończył
w 1908 r. W 1909 roku ożenił się z Bolesławą
Wiczyńską.
Swoje życie zawodowe związał z pracą
w szkole. Początkowo w gimnazjum we
Lwowie. Jednak trudna sytuacja materialna
spowodowała, że Rataj w 1913 roku został
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nauczycielem prywatnym jednego z synów
księcia Witolda Czartoryskiego. Z relacji
swojego ucznia, Rataj jawi się jako niezwykle
wymagający oraz zdyscyplinowany belfer,
czego urzeczywistnieniem były bardzo dobre
wyniki podopiecznego.
Rozłam w Polskim Stronnictwie
L u d o w y m
w 1913 roku spowodowało
przejście Rataja do
nowopowstałego PSL
„Piast”. W roku 1918
zaproponowano mu posadę
nauczyciela w Zamościu, to
zaś spowodowało jego
przybliżenie do PSL
„Wyzwolenia, które
posiadało bardziej
rozwinięte struktury na
Zamojszczyźnie, niż ww.
„Piast. Działalność
polityczna Rataja
prowadzona pod koniec roku
1918, podnosząca sprawę
usytuowania warstw
chłopskich, spowodowała
powierzenie mu funkcji
komisarza ludowego na
powiat biłgorajski przez
ówczesnego ministra spraw
wewnętrznych Rządu
Ludowego. PSL-owiec tej
propozycji nie przyjął.
Wynikiem wyborów do
Sejmu Ustawodawczego
przeprowadzonych
w styczniu 1919, Maciej
Rataj został posłem.
Pracował wówczas
w k o m i s j a c h d o t . o ś w i a t y, s p r a w
zagranicznych oraz komisji instytucyjnej.
Przyczynił się tym do swojego wkładu w
kształt Konstytucji Marcowej (1921) oraz
nowej ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu
(1922). Zjednoczenie PSL „Piast” oraz PSL
„Wyzwolenia” spowodowało wyniesienie
Rataja na wiceprzewodniczącego Klubu PSL
pod koniec 1919 roku. Przywrócenie
samodzielnego Klubu „Wyzwolenia”, a co za
tym idzie rozłam w partii, zbliżyło jednak
Rataja do Klubu „Piasta”.
Rok 1920 przyniósł Ratajowi
członkostwo w Radzie Obrony Państwa organie parlamentarno-rządowym, który
miał decydować o sprawach związanych
z prowadzeniem wojny i zawarciem pokoju
z Rosją Radziecką. Powołanie przez
J. Piłsudskiego dnia 24 lipca 1920 r.
koalicyjnego gabinetu spowodowało objęcie
przez Macieja Rataja teki ministra wyznań
religijnych i oświecenia publicznego.
Maciej Rataj został ponownie wybrany do
Sejmu w wyniku wyborów parlamentarnych
przeprowadzonych w listopadzie 1922 roku.
Dzięki głosom prawicy, został wybrany na
marszałka Sejmu. W myśl 40. artykułu
Konstytucji Marcowej, marszałek Sejmu
zastępował prezydenta, w razie niemożności
sprawowania urzędu lub w razie opróżnienia
prezydenta RP… W szesnaście dni po
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zaprzysiężeniu na marszałka, Maciej Rataj
przejął obowiązki głowy państwa z powodu
zamachu dokonanego na Gabrielu
Narutowiczu. Dnia 20 grudnia przekazał
władzę prezydencką w ręce Stanisława
Wojciechowskiego.
Maciej Rataj był pierwszoplanową
postacią w poufnych rozmowach, które
przyczyniły się do powstania II rządu
Wincentego Witosa.
W wyniku zamachu stanu
przeprowadzonego przez Józefa
Piłsudskiego, Maciej Rataj po raz kolejny
stanął na czele II RP. 14 maja 1926 r.
Wojciechowski przekazał mu uprawnienia
prezydenta. Obowiązki te pełnił przez okres
niecałego miesiąca – do 4 czerwca, kiedy to
Ignacy Mościcki został wybranym na urząd
prezydenta przez Zgromadzenie
Narodowego.
W roku 1928 ponownie został wybrany
przez obywateli do sejmu II kadencji RP.
Zajął wówczas pozycję sprzeciwiającą się
rządom sanacyjnym. Wybory do sejmu III
kadencji nie dały mu mandatu poselskiego.
W tym czasie Rataj rozpoczął działania
zmierzające do zjednoczenia polskiego
ruchu ludowego, czego efektem było
powstanie Stronnictwa Ludowego (28 lutego
1931 r.). Rataj wszedł wówczas w skład
Naczelnego Komitetu Wykonawczego SL-u.
Został również redaktorem „Zielonego
Sztandaru” (organu prasowego
skonsolidowanego ugrupowania ludowego).
Rezygnacja z mandatu poselskiego przez
Wincentego Witosa, zmuszonego do
emigracji, spowodowała jego zajęcie przez
Rataja. Od lutego 1935 r. sprawował funkcję
prezesa Naczelnego Komitetu
Wykonawczego SL. Kiedy Witos wrócił do
Polski, Rataj przekazał mu władzę w SL-u.
Konsekwencją tragicznych wydarzeń
z września 1939 roku były narodziny
konspiracji ludowej. Maciej Rataj był
zwolennikiem jednolitej podziemnej
organizacji wojskowej, zaangażował się
w działania Głównej Rady Politycznej przy
Służbie Zwycięstwu Polski. Działał
w Stronnictwie Ludowym „Roch”.
W listopadzie 1939 roku został aresztowany
przez Niemców, zwolniony na początku
następnego roku. Po uwolnieniu
zorganizował Centralne Kierownictwo
Ruchu Ludowego.
Maciej Rataj nie doczekał się wolnej
Polski powstałej w ramach powojennego
układu sił geopolitycznych. Został
rozstrzelany 21 czerwca 1940 r.
Drogę, jaką przeszedł Maciej Rataj a była ona niezwykła - dobrze charakteryzuje
list do córki. Pisze w nim: Dużo przeszedłem
w swoim życiu i to, co pisać będę, to jest
wynik moich bardzo nieraz przykrych
doświadczeń. Tobie chciałbym choć w części
oszczędzić szukania dróg po ciemku, na co
ja byłem skazany. Bo musiałem sobie szukać
dróg sam, sam się wychowywać.
Norbert Klimkowski
żródło: A. Kołodziejczyk, Maciej Rataj 1884-1910,
Warszawa 1991
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Tomasz Jędrzejczak -sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów
KRAJ

fot. www.facebook.com/jedrzejczaktomasz

Zarządzania im. Leona
Koźmińskiego w Warszawie.
Ukończyłem również
Akademię Rozwoju
Regionalnego na
Uniwersytecie Warszawskim
w EUROREG, w tej
jednostce akademickiej
ukończyłem również studia
podyplomowe pt. Akademia
Ewaluacji. Od lutego 2008
roku piszę doktorat z
socjologii polityki na SGGW
(z wolnej stopy). Moją pracę
zawodową rozpocząłem
jeszcze na studiach. Byłem Walne zebranie delegatów Forum Młodych Ludowców
telemarketerem, ankieterem
woj. świętokrzyskiego Adama Jarubasa.
i chwytałem się różnych prac dorywczych. W
Miesiąc później wicedyrektorem biura
połowie 2004 roku zacząłem pracę w
poselskiego Janusza Piechocińskiego. W
Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2011 zostałem wykładowcą w Wyższej
Pracowałem tam przez półtora roku. W 2006
Szkole im. Bogdana Jańskiego, prowadzę
roku w maju rozpocząłem pracę w
zajęcia m.in. z negocjacji i psychologii w
Wojewódzkim Urzędzie Pracy, gdzie w 14
zarządzaniu. W tym czasie
miesięcy doszedłem do stanowiska
współpracowałem również z PESA Pojazdy
specjalisty do spraw programów. W lipcu
Szynowe Bydgoszcz i KOW SA Do PSL
2007 zostałem przeniesiony do
wstąpiłem w połowie 2007 roku. Pisuję
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania
felietony na stronę www.fml.pl i czasami do
Programów Unijnych. Później
gazety „Forum Młodych”. Regularnie
współprowadziłem spółkę doradczą Maxprof
publikuję w dwumiesięczniku „Realia… i co
Consulting. Następnie prowadziłem ﬁrmę
dalej”. Współprowadziłem kampanię
JTK Consulting. Podobnie jak Maxprof, była
samorządową i parlamentarną w powiecie
to ﬁrma doradcza, która specjalizowała się w
pułtuskim. W 2009 roku zarządzałem
pozyskiwaniu funduszy unijnych i
sztabem wyborczym kandydata do
prowadzeniu
Parlamentu Europejskiego Janusza
kampanii PR,
Piechocińskiego. W 2010 roku skutecznie
także dla
szefowałem sztabowi kandydatowi na
polityków i
burmistrza Białej Rawskiej. W 2012 roku
samorządow
pracowałem przy kampanii wewnętrznej
c ó w. W e
Janusza Piechocińskiego na prezesa
wrześniu
Polskiego Stronnictwa Ludowego. W grudniu
2009 roku
2012 roku zostałem szefem gabinetu
rozpocząłem
politycznego ministra gospodarki. Interesuję
pracę w CU
się marketingiem politycznym i teorią
Profesja, jako
administracji oraz socjotechniką. Lubię
specjalista
oglądać i grać w piłkę nożną, a także dobre
ds. badań
komedie, ze szczególnym uwzględnieniem
rynku pracy.
komedii Stanisława Barei. Bardzo lubię
W tym samym
podróżować i jeść szarlotkę.
miesiącu
zostałem
asystentem
marszałka

Olimpiada młodych producentów rolnych w SGGW
Tekst pochodzi z bloga Tomasza Jędrzejczaka www.jedrzejczak.blog.onet.pl
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rodziłem się 7 grudnia 1981 roku w
Rawie Mazowieckiej, na 6 dni
przed rozpoczęciem Stanu
Wojennego w Polsce. Pochodzę z
miejscowości Zoﬁów, małej miejscowości w
gminie Biała Rawska, w powiecie rawski, w
województwie łódzkim. Szkołę średnią
ukończyłem w 2001 roku. W tym samym roku
rozpocząłem studia socjologiczne w Szkole
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie. W 2004 roku złożyłem egzamin
licencjacki, rozpoczynając studia
uzupełniające na tej samej uczelni. W tym
samym czasie ukończyłem dwuletnie
studium informatyczne w Rawie
Mazowieckiej. W czasie studiów pełniłem
funkcję prezesa i wiceprezesa Kola
Uczelnianego Związku Młodzieży Wiejskiej.
Byłem Członkiem Rady Wydziały
Ekonomiczno-Rolniczego. W roku 2006
zdałem egzamin magisterski w zakresie:
socjologia polityki i stosunków
międzynarodowych. Jeszcze w tym samym
roku ukończyłem podyplomowe studia z
zakresu pośrednictwa nieruchomościami w
Wyższej Szkole Finansów Handlu i
Finansów Międzynarodowych. W 2007 roku
zrobiłem studia podyplomowe z rolnictwa
realizowane przez Centrum Doradztwa
Rolniczego i SGGW. W lipcu tego samego
roku ukończyłem ponadto studia
podyplomowe z zarządzania zespołem w
Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i
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Odpowiedziałem na apel prezesa Piechocińskiego
fot. arch. A. Dąbrowski

ROZMOWA

Andrzej Dąbrowski

Andrzej Kopeć: „Ja odpowiedziałem na apel prezesa
Piechocińskiego, który zapowiadał tworzenie szerokiej formacji
chadeckiej. Wierzę, że taką formacją jest i jeszcze bardziej
będzie PSL”. Upłynął nieco ponad miesiąc od wypowiedzenia
przez Pana tych słów. Pojawił się projekt PSL-PJN Centrum dla
Polaków. Czy to Pana zdaniem właściwy kierunek?
Andrzej Dąbrowski: Oczywiście. To dobry znak, że partie
polityczne starają się ze sobą rozmawiać i wspólnie zmieniać polską
rzeczywistość. Prezes Janusz Piechociński od dawna dążył do
stworzenia siły politycznej, która działałaby na rzecz narodowego
pojednania i skutecznie rozwiązywałaby problemy Polaków.
Stronnictwa, które będzie oparte na spuściźnie ruchu ludowego,
a jednocześnie będzie formacją prawdziwego centrum. PSL stoi
przed szansą rozszerzenia swojej formuły z ludowej w chadecką.
Wartości chrześcijańsko-ludowe, a także stworzenie silnego
i nowoczesnego Państwa są ważne dla wielu Polaków. Wiedzą o tym
również koleżanki i koledzy z PJN-u. Jestem głęboko przekonany, że
to dopiero początek tworzenia się silnego centrum na polskiej scenie
politycznej.
AK: Na łamach PS. Lidera trwa dyskusja W którą stronę? Jak
Pan myśli w którą stronę powinien pójść PSL. Czy powinniśmy
skupiać się na problemach wsi i jej mieszkańców, czy też, nie
zapominając o wsi, ukierunkowywać się na inne grupy
społeczne?
AD: Wieś i jej mieszkańcy zawsze pozostaną najważniejsi dla
PSL-u. Trzeba jednak pamiętać o zmianach w strukturze społecznej
naszego kraju. Wielu ludzi młodego i średniego pokolenia
związanych uczuciowo z polską wsią mieszka dziś w miastach.
Stronnictwo musi się rozwijać i poszerzać swój elektorat, dlatego
potrzebne jest otwarcie na nowe grupy społeczne. PSL musi być
ekspansywny. Wyjść do ludzi, którzy wyznają podobne wartości nie
tylko w sferze ideowej ale również gospodarczej i społecznej. Jest
wiele osób, które mają już dość politycznej chucpy i ciągłego
happeningu, a którzy sądzą że polityka powinna służyć rozwojowi
gospodarczemu Polski i zapewniać bezpieczeństwo socjalne jej
obywatelom. Stronnictwo jest gwarantem zdrowego rozsądku i
racjonalności w polityce.
AK: Zdaję sobie sprawę, że to bardzo krótki okres czasu, żeby
oceniać. Ale, pozwoli Pan, że zadam pytanie: czy dzisiaj, zrobiłby
Pan to samo?
AD: Bez wątpienia postąpiłbym tak samo. Powody dla których
przeszedłem do Polskiego Stronnictwa Ludowego pozostają
aktualne. Jak w każdej formacji politycznej zdarzają się konﬂikty
i nieporozumienia, ale to rzecz naturalna. Dzięki przejściu do PSL-u
mogę współtworzyć chrześcijańsko-demokratyczną partię, której
istnienia zawsze bardzo brakowało mi na polskiej scenie politycznej.
Wierzę, że mimo niechęci wielu środowisk do naszego projektu
stworzenia silnego centrum, uda nam się w niedalekiej przyszłości
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być trzecią, a następnie pierwszą siłą polityczną w Polsce.
AK: Pozwolę sobie zadać jeszcze jedno pytanie,
dotyczące Pana przejścia do PSL. Jak została Pana decyzja
przyjęta w Klubie SP, i jak Pan czuje się w nowym miejscu?
Czy „aklimatyzacja” przebiega pomyślnie?
AD: Solidarna Polska zawsze będzie mi bliska. W procesie jej
współtworzenia, poznałem mnóstwo wspaniałych ludzi z którymi
do dzisiaj utrzymuję bardzo dobry kontakt i to nie tylko na stopie
zawodowej, ale i koleżeńskiej. Jednak nasze cele polityczne
w pewnym momencie zaczęły być zupełnie różne. Ja byłem
zwolennikiem pójścia w stronę centrum, a większość moich
koleżanek i kolegów chciało tworzyć partię twardo prawicową.
Natomiast aklimatyzacja w Polskim Stronnictwie Ludowym
przebiega świetnie. Jestem mile zaskoczony tak wielką chęcią
współpracy ze strony moich nowych koleżanek i kolegów. Można
powiedzieć że w PSL-u czuję się jak w domu.
AK: Gdyby miał Pan wskazać najistotniejsze elementy
porozumienia ponad podziałami, które potraﬁą połączyć
Polaków, co by to było? Które z nich dają szansę
zbudowania szerokiej koalicji w Sejmie, tak, aby nie były to li
tylko puste słowa?
AD: To jest dobre pytanie. W dzisiejszych czasach, kiedy
społeczeństwo podzielone jest tak bardzo jak jeszcze nigdy
wcześniej, trzeba szukać możliwości porozumienia. Trzeba skupić
się na prawdziwych problemach dzisiejszej Polski i działać dla jej
wspólnego dobra. Takimi wspólnymi projektami ponad wszelkimi
podziałami z pewnością powinny być rozwój gospodarczy, walka
z bezrobociem, biedą i wykluczeniem społecznym oraz
powstrzymanie emigracji młodych często dobrze wykształconych
rodaków. Te zagadnienia szczególnie w dobie kryzysu powinny być
najważniejsze dla polskiego parlamentu i rządu. Na tych problemach
powinniśmy skupić cały wysiłek bo tego oczekują od nas Polacy.
AK: Pracując w Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki
Regionalnej na pewno zetknął się Pan z kwestią Janosikowego.
Jak Pan postrzega tę sprawę, część samorządów nawołuje do
zmiany nie tylko wysokości obciążeń ale i, a może głównie,
zasad przyznawania środków?
AD: Jestem przeciwny likwidacji Janosikowego. Polska
w obecnym stanie jest zbyt mocno zróżnicowana pod względem
gospodarczym, społecznym a przede wszystkim pod względem
zamożności obywateli. Często wynika to, nie ze skuteczności władz
lokalnych lecz np. posiadania złóż kopalnych. Dlatego uważam, że
utrzymanie Janosikowego jest konieczne do kontynuowania polityki
zrównoważonego rozwoju naszego kraju.
AK: Sytuacja w dolnośląskim PSL jest trudna, choć
stanowiska się zbliżają. Jak Pan ją ocenia i czy podejmował Pan
działania zmierzające do zawarcia kompromisu?
AD: Sytuacja w dolnośląskim PSL-u jest trudna. Głównym
problemem są ambicje niektórych działaczy i różnice w wizji
funkcjonowania Stronnictwa.
Jednak wszyscy musimy zdać sobie sprawę, z tego że czasami
należy zrezygnować z własnych ambicji dla dobra Stronnictwa.
Musimy skupić się na realizacji celów, które sobie wyznaczyliśmy.
Trzeba pamiętać, że od wiosny 2014 r. zaczyna się wielki maraton
wyborczy. Czekają nas wybory do Parlamentu Europejskiego,
samorządów lokalnych, wybór Prezydenta RP oraz wybory
parlamentarne. Najbliższe trzy lata zadecydują jaka będzie nasza
pozycja na polskiej scenie politycznej. Ja jestem zwolennikiem
konsensu i szerokiego porozumienia ponad podziałami i do tego
namawiam moje koleżanki i kolegów na Dolnym Śląsku. Przecież
jesteśmy po to, by służyć Polsce i Polakom. Aby przekonać do siebie
ludzi musimy skończyć z kłótniami i wziąć się do ciężkiej pracy, bo
tylko dzięki niej możemy odnieść sukces.
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Odpowiedziałem na apel prezesa Piechocińskiego cd
ROZMOWA

fot. arch. A. Dąbrowski

drużyny celnie traﬁali Janusz Sybis
oraz Aleksander Socha. Piękne
bramki, piękne spotkanie, wspaniały
doping. Rewanżu w Moskwie już
niestety nie mogłem zobaczyć na
żywo, ale wspaniała bramka strzelona
przez Ryszarda Tarasiewicza dała nam
zwycięstwo i awans do kolejnej rundy.
Od tego czasu jestem wiernym kibicem
Śląska Wrocław, bez względu na
wyniki, ligę w której gramy, czy pozycję
w tabeli. Bo ze swoim klubem jest się
całym sercem na dobre i na złe.
AK: Interesuje się Pan historią
i polityką. Z którymi ideami utożsami
się Pan najbardziej?
AD: Okres który najbardziej
fascynuje mnie w historii to
średniowiecze. To wtedy, wbrew temu
co mówią niektórzy dzisiejsi publicyści i
historycy, kultura chrześcijańska, a co
za tym idzie kultura europejska
rozwinęły się bardzo mocno.
Szczególnie z tego okresu interesują
mnie wyprawy krzyżowe i święta
inkwizycja. Kolejnym fascynującym
okresem był wiek XIX i XX. To wtedy
tworzyła się demokracja
i państwowość w znaczeniu jakim to
dzisiaj rozumiemy. Oczywiście były to
też lata okrutnych wojen i
totalitaryzmów, ale również czas
rozwoju cywilizacyjnego,
gospodarczego, społecznego
i politycznego.
Ale myślę, że o tych zagadnieniach
moglibyśmy rozmawiać godzinami
i zapewne w wielu kwestiach się
spierać. Więc może to materiał na
kolejny wywiad…

AK: Gdyby miał Pan w kilku
zdaniach przedstawić siebie, to …

AD: Jestem szczęśliwym
ojcem i mężem. W czynnej
polityce jestem stosunkowo od
niedawna bo od ok 10 lat.
Wcześniej pracowałem
w sektorze bakowym, handlowym
i reklamowym. Przez 6 lat
prowadziłem własną ﬁrmę
marketingową. Od 2005 jestem
związany zawodowo
z samorządem. Pełniłem funkcje
kierownicze zarówno
w samorządnie wojewódzkim jak
i gminnym. Jestem absolwentem
Wydziału Nauk Społecznych
Uniwersytetu Wrocławskiego na
kierunku politologia, specjalizacja
marketing polityczny. Urodziłem
się i do 2007 r. mieszkałem we
Wr o c ł a w i u . O b e c n i e j e s t e m
mieszkańcem Kłodzka, dlatego te
dwa miasta zajmują szczególne
miejsce w moim życiu. Jako Poseł
RP chcę jak najlepiej działać dla
dobra Polski i Dolnego Śląska.
AK: Jest Pan fanem piłki
nożnej, szczególnie Śląska
Wrocław. Skąd ta fascynacja
tym sportem? Który mecz
utkwił Panu szczególnie
w pamięci?
AD: Na pierwszy mecz zabrali
mnie rodzice. Był to rok 1982,
mecz Śląska Wrocław z Dynamo
M o s k w a o P u c h a r U E F A . Poseł Andrzej Dąbrowski z żoną i córką
Dramatyczne spotkanie, które
ostatecznie zakończyło się
remisem, chociaż po pierwszej połowie prowadziliśmy 2:1. Z naszej

AK: Dziękuję za rozmowę!

Andrzej Wojciech Dąbrowski (ur. 25 grudnia 1972 we Wrocławiu) – polski polityk i samorządowiec.
W 2002 ukończył politologię na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, a w 2009
studia podyplomowe na tej samej uczelni w zakresie samorządu terytorialnego. Zatrudniony w administracji
publicznej, został dyrektorem Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. Zaangażował się
w działalność polityczną w ramach Prawa i Sprawiedliwości, stanął na czele powiatowych i miejskich władz
tego ugrupowania. Został także działaczem Klubu „Gazety Polskiej” i PCK.
Radny Powiatu Kłodzkiego (2010-2011), Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość,
Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji i Turystyki w Radzie Powiatu Kłodzkiego. W latach 2005-2007
członek Rady Osiedla Szczepin - Wrocław, aktywnie wspierający Klub „Gazety Polskiej” w Kłodzku: wspólne
organizowanie obchodów rocznicy katastrofy smoleńskiej 10.04.2011 oraz comiesięcznych projekcji
ﬁlmowych Klubu „Gazety Polskiej” i PiS. W latach 2005-2007 radny i wiceprzewodniczący zarządu RO Szczepin we Wrocławiu, 2005-2009 członek
rady społecznej Dziennego Dziecięcego Ośrodka Psychiatrii i Zaburzeń Mowy we Wrocławiu, 2009 członek rady konsultacyjnej MZK, w latach
2009-2011 przewodniczący komitetu organizacyjnego „Charytatywnego Balu Liderów Ziemi Kłodzkiej”. Członek Polskiego Czerwonego Krzyża
w Kłodzku. Odznaczony Honorowym Krzyżem Sybiraków przez Zarząd Główny Związku Sybiraków w Warszawie.
W wyborach samorządowych w 2010 bezskutecznie kandydował na burmistrza Nowej Rudy, uzyskał natomiast mandat radnego powiatu
kłodzkiego. Został przewodniczącym klubu radnych PiS. W wyborach parlamentarnych w 2011 bez powodzenia startował z 4. miejsca na liście
Prawa i Sprawiedliwości w okręgu wałbrzyskim, otrzymując 4188 głosów. Uzyskał jednak mandat poselski w miejsce Bogdana Święczkowskiego,
który nie złożył ślubowania w związku z odmową zrzeczenia się funkcji prokuratora w stanie spoczynku. Andrzej Dąbrowski zadeklarował objęcie
mandatu i przystąpienie do KP Solidarna Polska. 17 listopada 2011 złożył ślubowanie poselskie. Zaangażował się w budowę struktur powstałej
w 2012 partii Solidarna Polska. 10 stycznia 2013 związał się jednak z Polskim Stronnictwem Ludowym, zostając posłem tego ugrupowania.
Praca: Sektor bankowy (PKO BP), branża handlowa (Mineral S.C.), consulting (R&R consulting, RDR konsulting), media („Halo Wrocław”),
przez sześć lat właściciel ﬁrmy reklamowej ”Celtic”. Były dyrektor wydziału w Departamencie Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego, a później dyrektor Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji (jednostka zatrudnia ponad stu pracowników,
zarządza krytą pływalnią, kompleksem sportowym: boiska, korty, basen odkryty, przystań kajakowa, place zabaw, hotel, domki kempingowe,
schronisko młodzieżowe, ponadto odpowiada za promocję i komunikację społeczną miasta Kłodzka).
Zainteresowania: historia, polityka, media, literatura, marketing, sport (od najmłodszych lat fan piłki nożnej i Śląska Wrocław).
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W którą stronę? Głos w dyskusji
PSL był, jest i powinien być partią LUDOWĄ tak jak sama
W k t ó r ą s t r o n ę ? C z y nazwa wskazuje. Moim zdaniem nie ma już miejsca
wszyscy w tą samą...?
w sektorze prawicy, PSL powinien być dobrze wyważonym
W poprzednim numerze PS.Lidera były już dwie centrum szanującym różne poglądy ścierające się
ciekawe wypowiedzi, a jak słusznie zauważył A.Kopeć nie w naszym społeczeństwie. Dziś na prawicy działają dwie
tak bardzo odległe ale jednak...? Choć moim zdaniem duże formacje i sporo mniejszych ugrupowań marzących
przedstawiające zupełnie różny kierunek działania, który z o przekroczeniu progu wyborczego. Moim zdaniem nie ma
nich wybrać, który jest atrakcyjniejszy, który ciekawszy dla tam już miejsca dla PSL. Co nie znaczy, że mamy
wyborcy PSL? Ciężko jest dyskutować o partii nie będąc odrzucać uniwersalne wartości głoszone przez te
jej członkiem to nakłada oczywiste ograniczenia. środowiska. Wartości, które wprost wynikają z nauki
Z drugiej strony pozwala jednak na pewien „luz” społecznej kościoła, to oczywiste dla każdego
wypowiedzi i całkiem nieskrepowane wyrażanie opinii. Bo zdroworozsądkowego obywatela. Stąd z pewnym
choć nigdy nie byłem członkiem stronnictwa to z d z i w i e n i e m a m o ż e n a w e t z a ż e n o w a n i e m
przynajmniej poprzez dawną działalność w ZWM czuję się obserwowałem swego czasu umizgi skierowane do
związany z ruchem ludowym i chciałbym również prawej strony sceny politycznej. Zapewne jest tam wielu
wartościowych działaczy i polityków, część z nich należy
przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie.
zachęcać do współpracy w ramach PSL. Myślę jednak, ze
Może na początek spróbujmy zadać pytanie kto jest
od tych niektórych jastrzębi jesteśmy naprawdę zbyt
wyborcą PSL i dla kogo stronnictwo jest atrakcyjnym
daleko i powinniśmy być bardzo ostrożni próbując
politycznym partnerem.
współpracować z byłymi szeryfami, którzy tak naprawdę
Chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że nie są to nie maja nic do zaproponowania poza ciągłym parciem na
wyłącznie mieszkańcy obszarów wiejskich, zresztą wieś tzw. „szkło”.
niestety głosuje w wyborach poniżej średniej krajowej jeśli
Obecny szum informacyjny dotyczący sytuacji
chodzi o frekwencję i chyba niekoniecznie na PSL. Biorąc
w naszym kraju powoduje, że media i część polityków
choćby pod uwagę liczbę oddanych głosów w ostatnich
przedstawiają w pierwszej kolejności sprawy zupełnie
wyborach parlamentarnych to z dużym uproszczeniem
błahe i poboczne pozwalające jedynie na tzw. ucieczki do
można powiedzieć, że tylko 80% gospodarstw wiejskich
przodu. To co wydaje się ważne zostaje gdzieś z tyłu
oddało po jednym głosie na PSL! A przecież w Polsce jest
zupełnie niezauważone, niestety to nie przekłada się na
1,5 mln gospodarstw, a modelem dominującym
słupki wyborcze. I tu moim zdaniem ogromna rola PSL by
gospodarstwo rodzinne jak podał M.Dyngus. Co wcale nie
przedstawiać społeczeństwu rzetelną wiedzę na tematy,
przekłada się na liczbę głosów w trakcie wyborów
które są ważne dla obywateli. Rzetelny przekaz informacji
oddanych przez zwolenników PSL. Zapewne by
być może trudny i pracochłonny pozwoli pokazać co jest
zdiagnozować problem należałoby przeprowadzić
tak naprawdę ważne, gdzie są priorytety i jakie tematy
wnikliwą analizę preferencji wyborczych mieszkańców
należy przedstawiać opinii publicznej, w tym widzę
obszarów wiejskich, to zapewne będzie zadaniem
szczególną rolę PSL.
powstającego Instytutu im. Macieja Rataja. Dziś nie ma już
Uważam, że należy w sposób szczególny skupić na
miejsca na zgadywanki, spekulacje, widzimisię,
sprawach
gospodarczych w myśl popularnego hasła
potrzebna jest rzetelna wiedza dotycząca sformułowania
„Gospodarka
Głupcze”. Jestem przekonany, że mało osób
nowych zadań stojących w tym zakresie przed PSL tak by
zdaje
sobie
sprawę,
iż ciężka praca mieszkańców wsi
stać się atrakcyjnym podmiotem dla wyborcy. Wiele lat
miała
ogromy
wpływ
na to gdzie nasz kraj obecnie się
moich własnych obserwacji jak i rozmów z mieszkańcami
znajduje.
To
także
wieś
przyjęła na siebie ciężar zmian
obszarów wiejskich skłania mnie ku tezie, że
systemowych
związanych
z przemianami gospodarczymi.
dotychczasowy program partii nie był interesujący dla tych
Wieloletnie
doświadczenie
mieszkańców wsi jak
wyborców lub nie był może w sposób interesujący
pracować
na
tzw.
swoim
było
przykładem dla rozwoju
przedstawiony. Jest dla mnie fenomenem sytuacja
naszego
kraju.
To
dzięki
determinacji
naszych dziadków
w której wyborca w trakcie wyborów samorządowych
w
Polsce
udało
się
zachować
własność
prywatną. Tylko
głosuje na przedstawicieli PSL, OSP czy innych
dlatego
wielu
przedsiębiorców
mogło
po
przemianach
organizacji związanych z ruchem ludowym a w trakcie
śmiało
rozwijać
swoje
pomysły.
Bo
bardzo
często ten
wyborów parlamentarnych oddaje absolutnie inaczej swój
pierwszy
zaczyn
dla
rozwoju
przedsiębiorczości
był
głos. Czy to taka nasza wrodzona przekorność
transferowany
z
obszarów
wiejskich
bądź
na
nich
się
w społeczeństwie, że wiemy co dobre dla nas tu w gminie u
odbywał.
To
tu
powstawały
małe
przedsiębiorstwa,
które
siebie a z wielką polityką to już nie chcemy mieć nic
wspólnego. Lepiej niech to towarzystwo skacze sobie do dają prace mieszkańcom wsi i wpływają na zmiany
gardeł z dala od nas w Warszawie nomen omen na ulicy struktury zatrudnienia na tych obszarach. Dlatego też
uważam, że jedynie pozytywna praca w tym kierunku
Wiejskiej.
może pozwolić na właściwy rozwój wsi i małych
Trzeba też jasno postawić kolejne pytanie, jaką
miejscowości.
formacją ma być Polskie Stronnictwo Ludowe? Wiele się
Czas zweryﬁkuje nasze postępowanie w tym zakresie,
dziś na temat mówi i choć z każdy głos w tej sprawie jest
bardzo interesujący to niestety osobiście nie mogę się ważne tylko by umiejętnie wykorzystać obecną sytuacje.
zgodzić z tezą, że PSL ma być partią cento-prawicową.
Paweł Janik
PAWEŁ JANIK
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Widziane z Grodziska
FELIETON JERZEGO FIJAŁKOWSKIEGO
„ G d y n a
Gromnicę mróz –
rozbierz chłopie
sanie i na górę
złóż. Gdy na
Gromnicę z dachu
ciecze, to się zima jeszcze powlecze”. Tak
mawiała moja Mama, wspaniała, mądra,
wielkopolska chłopka. Wiele takich mądrości
po Mamie dostałem. Jak dotąd większość
sprawdza się. Także to. Najwyraźniej na
wiosnę idzie. A 2 lutego, czyli na Matkę Boską
Gromniczną jak pamiętam wyjazd z garażu
z okrutnych śniegów oczyszczać musiałem.
Teraz śnieg topnieje na szczęście nie
gwałtownie, bo nocą jednak poniżej zera
temperatura spada i może powódź w tym
roku nas ominie, ale i tak i Grodzisk i inne
miasta na Zachodnim Mazowszu inna
wiosenna plaga dotyka. Z resztą, chyba to na
szczęście przenośnia. Bo tam gdzie czarne
plamy pośniegowe dają się widzieć, także
znajomy smrodek zaczął się unosić. To
odchody naszych czworonożnych pupilów,
zima w śniegu zamrożone, teraz aromatem
całą okolice napełniają. To też świadomy
znak wiosny.
Telefon od wicepremiera
Jakoś tak w połowie miesiąca wieczorem,
gry pracowałem nad kolejnym, tradycyjnie
subiektywnym i stronniczym felietonem, do
mojej macierzystej rozgłośni radiowej
zadzwonił telefon:
- Hej tu Janusz Piechociński
- Słyszę i witam, Panie Premierze
- Daj Pan spokój z tym premierem!
Dzwonię, bo nie dojadę. Naprawdę tak

gazeta

informacyjna

przywalony robotą jestem, że nie dam rady.
Wiem, że jest do pogadania toteż daję słowo,
że gdy tylko dziurę w obowiązkach znajdę, to
na dwa dni wcześniej zadzwonię. A za
nieobecność w najbliższy poniedziałek
przepraszam.
Nie ukrywam, że nieco się wzruszyłem.
Trzeci poniedziałek miesiąca to tradycyjnie
dzień w którym z Januszem Piechocińskim
się spotykałem. Ale teraz wobec nowych i
rządowych i partyjnych obowiązków, nawet
mu o tym nie przypominałem. On sam
pamięta. O naszych słuchaczach i o nas
wszystkich z Grodziska i Zachodnie
Mazowsze zamieszkujących.
Z dużej chmury mały deszcz ...
Rozmowa odbyła się parę dni po tym jak
premier Donald Tusk wróciwszy z Brukseli
triumf naszej polityki w postaci budżetu
europejskiego i naszego w nim udziału
ogłosił. A na koniec pamiętnej konferencji
prasowej zmiany w rządzie zapowiedział.
Ruszyła więc giełda nazwisk ministrów do
wymiany. Minister Kosiniak-Kamysz – PSLowski minister lekko koalicjantów uspokoił,
że zmiany ich nie dotkną. Więc siłą rzeczy na
okoliczność koalicyjny wicepremier też
pytany był „ Wiem jakie zmiany będą, ale
dałem premierowi słowo, że nie wyręczę go
w ich ogłoszeniu”. Lojalność jest wspaniałą
cechą. Niestety nie częsta u polityków.
Gdy więc nadszedł ten dzień i premier
ogłosił zamiast trzęsienia ziemi ledwie
kosmetyczną korektę spowodowaną
odejście do ambasady szefa swojej
k a n c e l a r i i To m a s z a A r a b s k i e g o i
uzupełnieniem wakatu po nim
dotychczasowym ministrem Spraw
wewnętrznych Jackiem Cichockim oraz
powołania na jego miejsce człowieka o
wielkim nazwisku – Bartłomieja
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Sienkiewicza, pomyślałem sobie, że znów z
dużej chmury maleńki deszczyk. Gdy jednak
premier ogłosił powołanie Jacka Wincenta
Rostowskiego, ministra ﬁnansów na
wicepremiera pomyślałem ze jednak
niekoniecznie. I to wcale nie dlatego, że jak
natychmiast napisały media centralne,
opozycyjne zwłaszcza, że premier kolejny
raz upokorzy koalicjanta powołując
wicepremiera z własnej partii, gdy
dotychczas to Janusz Piechociński był
jedynym jego zastępcą. I tym samym osłabił
jego pozycję. Z mojego, grodziskiego punktu
widzenia biorąc pod uwagę to co na początku
napisałem o mojej rozmowie
z wicepremierem, to dobrze. Może częściej
znajdzie czas na wizytę u nas, gdy
obowiązkami z wicepremierem Rostowskim
się podzieli.
O lojalności ...
Wspominałem jednak także o lojalności
Piechocińskiego,gdyż swoją wiedzą
o planowanych zmianach z mediami
podzielić się nie chciał. Szkoda, że premier
Tusk, a miał właśnie okazję, nie zrewanżował
się, choćby odwołując z kancelarii premiera
Ewę Kierzkowską o co od dawna Janusz
Piechociński postuluje. A premier od dawna
to ignoruje. Teraz była okazja. I to, jeśli już
doszukujemy się ingerencji premiera
w wewnętrzne sprawy partii koalicyjnej
niepokoić może. Gdyby to uczynił teraz,
uszanowałby wicepremiera
Piechocińskiego. I opozycja nie miałaby się o
co czepiać. I martwić się, że koalicja rządowa
trzeszczy.
To tyle dziś. A jak Pan Bóg da doczekać,
napiszę o niepokojach jakie gdy słyszę
o kłopotach Adventure World Warsaw.
Jerzy Fijałkowski

Pozwolenie na budowę parku
GRODZISK MAZOWIECKI

Starosta powiatu grodziskiego wydał pierwsze
pozwolenia na budowę Parku Rozrywki Adventure Worls Warsaw, Pozwolenia
wydane są dla Hoteli Grand Resort, Family Aqua, Parku Wodnego Aqua Dome
oraz Parku Tematycznego.
Zanim zaczną się prace budowlane pozwolenia budowlane muszą się
uprawomocnić co następi w przypadku braku sprzeciwu wszystkich stron
postępowania w przeciągu 2 tygodni.
AK

Mały biznes w małych miejscowościach

Redakcje „Rzeczpospolitej” i „Gazety Giełdy
Parkiet” pragną poinformować o trwającym
KONKURS
KONKURSIE NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN.
Konkurs ma na celu wspieranie przedsiębiorczości, przeznaczony jest dla do młodych ludzi
z małych miejscowości; mikroprzedsiębiorców, którzy sami chcą prowadzić działalność gospodarczą lub zamierzają zatrudnić do 5 osób a planowany biznes ma stać się dla nich
stałym źródłem utrzymania.
Będziemy przyjmować zgłoszenia zarówno od początkujących, którzy nie mają nawet zarejestrowanej ﬁrmy, jak i od tych, którzy już
działają na rynku, ale brakuje im pieniędzy na podbój nowych branż. Partnerem Strategicznym Konkursu i fundatorem nagród jest Bank
Pocztowy.
Dla Zwycięzców przewidziano nagrody pieniężne w wysokości 50 tys., 20 tys. i 10 tys. za zajęcie trzech pierwszych miejsc oraz
roczną opiekę ﬁrmy doradczej dla każdego z laureatów.
Swoje prace konkursowe od 5 stycznia 2013 r. mogą zgłaszać ludzie młodzi (20-35 lat), studiujący lub prowadzący działalność gospodarczą, mieszkający w miejscowościach do 50 tysięcy mieszkańców. Zgłoszenia przyjmowane będą do 20 marca 2013 r. pod adresem:
Presspublica Sp. z o.o. , ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konkurs Mały Biznes w małej miejscowości”.
Więcej informacji na stronie www.pslgrodzisk.pl
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i zagranicznym
„ m e k k o m
turystycznym”.
Może jedynie
tym, że nikt tutaj nie zostanie zadeptany przez
tłum. Problem w tym, że niewielu o tym wie.
Myślę zarówno o tych, którzy mogliby do nas
przyjeżdżać, jak i o mieszkańcach, którzy
powinni korzystać z dobrodziejstw Leadera dla
rozwoju własnych, turystycznych biznesów.
Chcąc zrealizować nasze cele korzystamy
z sił, mądrości i zaangażowania beneﬁcjentów
p r z e d s i ę w z i ę ć - m i e s z k a ń c ó w, ﬁ r m ,
stowarzyszeń i samorządów. Służą temu
działania w ramach odnowy wsi, tworzenia i
rozwoju mikroprzedsiębiorstw, różnicowania
w kierunku działalności nierolniczej oraz
realizacja małych projektów.
PB: - Na czym polega podejście Leader
na obszarach wiejskich?
WC: - Jest taki stary żart mówiący o tym, że
jeśli spotka się dwóch Polaków, by uzgodnić
ważne kwestie, to pojawią się trzy różne zdania
na ten temat. A my mamy aż trzy
współdziałające sektory: publiczny, społeczny
i g o s p o d a r c z y, d o t e g o k a ż d y z n i c h
reprezentowany przez wielu członków.
Wydawać by się mogło, że to mieszanka
wybuchowa, tymczasem Leader - jako sposób
rozwiązywania ważnych spraw lokalnych - po
prostu się sprawdza. Pojawiają się chętni,
którzy zagospodarowują środki przeznaczone
na działania w dziedzinach ważnych dla nas
wszystkich. Często są to pomysły świetne,
niekonwencjonalne, bo mieszkańców mamy
naprawdę pomysłowych. Rezultatów tych
działań też nie sposób przecenić,
a najważniejszy z nich taki, że zaczyna się
chcieć. To w uśpionych społecznościach
znaczy naprawdę wiele.
Poza tym, dzięki podejściu Leader dociera
do nas, że w okolicy nic się nie dzieli na gminne
i prywatne, bo środki zainwestowane dzięki
realizacji programu służą nam wszystkim. Tak
jest zwłaszcza w wypadku przedsięwzięć
realizowanych w ramach małych projektów
i odnowy wsi. Z kolei mikroprzedsiębiorstwa
i różnicowanie mają wpływać na rozwój
gospodarczy obszaru LGD - to też niezmiernie
istotne. Zaczynamy w końcu doceniać
szanować i racjonalnie wykorzystywać lokalne
zasoby. Szkoda tylko, że w obecnym rozdaniu
Leadera na wszystkie te działania mamy tak
mało środków.
PB: - Jakie imprezy, konkursy, kiermasze
itp. organizuje Stowarzyszenie?
WC: - Każda LGD ma do dyspozycji pewną
pulę środków na funkcjonowanie oraz
aktywizację. Z tych pieniędzy są opłacani
pracownicy stowarzyszenia i funkcjonowanie
biura. Organizujemy również bezpłatne
szkolenia dla wszystkich, którzy chcą
skorzystać ze środków Leadera. To są niełatwe
pieniądze do uzyskania. Konkursy
czy kiermasze są ﬁnansowane
przez stowarzyszenie i często przez
nie organizowane dlatego, że dzięki
nim po pierwsze informujemy o
naszym istnieniu i działaniu, a po
drugie w ten sposób zachęcamy
mieszkańców do aktywności.
Pięcioletnią tradycję ma „Dzień

Lokalna Grupa motywuje do działania
GRODZISK MAZOWIECKI

Z Witoldem
Czuksanowem p r e z e s e m
Stowarzyszenia
LGD „Ziemia
Chełmońskiego
”, rozmawia
Przemysław
Borowy
Przemysław
Borowy - Jaka
była geneza
powstania
Stowarzyszenia
LGD „Ziemia

Chełmońskiego”?
Witold Czuksanow: - Mamy historię
podobną do wielu innych Lokalnych Grup
Działania istniejących w Polsce i na Mazowszu.
To była inicjatywa lokalnych samorządów gmin,
w tym wypadku Baranowa, Grodziska
Mazowieckiego, Mszczonowa, Radziejowic,
Teresina i Żabiej Woli. Ta ostatnia gmina
podjęła się koordynacji prac nad tworzeniem
stowarzyszenia, a dodatkowo pilotowała
zawarcie porozumienia partnerskiego między
samorządami. Do inicjatywy włączyli się
mieszkańcy, lokalne stowarzyszenia i ﬁrmy.
Taki jest zresztą warunek istnienia każdej LGD
– partnerstwo trójsektorowe, którego zadaniem
jest opracowanie i wdrożenie lokalnej Strategii
Rozwoju. Środki na ten cel pochodzą
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. My
podejście Leader wdrażamy od 2009 roku, jako
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
(LGD) „Ziemia Chełmońskiego”. Ma ono
siedzibę w Żabiej Woli, ale dodatkowo
prowadzimy biuro terenowe w Teresinie. Dziś
grupa działa już na terenie 11 gmin, bo
dołączyły do nas Nadarzyn, Jaktorów, gmina
Sochaczew, Nowa Sucha i Rybno. Cały ten
teren zamieszkuje ponad 86 tysięcy
m i e s z k a ń c ó w, j e s t e ś m y w i ę c j e d n ą
z większych Lokalnych Grup Działania na
Mazowszu.
PB: - Na co jest ukierunkowana lokalna
strategia rozwoju stowarzyszenia?
WC: - Ma ona dwa cele ogólne, które
zostały zdeﬁniowane na etapie opracowywania
tego dokumentu. Pierwszym jest prowadzenie
działań służących rozwojowi kapitału
społecznego „Ziemi Chełmońskiego”. Aby ten
cel zrealizować organizujemy szkolenia,
imprezy integracyjne i promocyjne.
Finansujemy też budowanie narzędzi
służących integracji i komunikacji
mieszkańców obszaru. Są również
przewidziane przedsięwzięcia na rzecz
rozwoju infrastruktury społecznej dla integracji
i aktywizacji społeczności lokalnej.
Druga grupa przedsięwzięć służy
wykorzystaniu szansy jaką z jednej strony daje
nasze położenie blisko Warszawy, a z drugiej
nasza przyroda, zabytki i kultura. Idzie o to, by
je zachować oraz dobrze wykorzystać
dziedzictwo naszego obszaru. Krótko mówiąc:
wszystko dla mądrego i rozważnego rozwoju
turystyki, bo moim zdaniem obszar Ziemi
Chełmońskiego niczym nie ustępuje krajowym
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Szarlotki” w Żabiej Woli. Początkowo miał to
być lokalny piknik dla mieszkańców przy
sezonowym cieście z jabłek, a zrobiła się duża
impreza ze zbiórką pieniędzy na szlachetny
cel, w której bierze udział kilkaset osób.
Wspomagamy również organizację
„Małych Siemionaliów” – to przegląd
dziecięcych zespołów ludowych z naszego
obszaru, „Dzień Kukurydzy” w Skrzelewie, a od
2012. roku ruszyły "Chełmonalia" – impreza,
której celem jest konsolidacja obszaru LGD. W
roku ubiegłym odbywała się ona w Nowej
Suchej, a reprezentacje poszczególnych gmin
realizujących podejście Leader rywalizowały
z e s o b ą w r o b i e n i u p i e r o g ó w. N i e
najważniejsze jest kto te zawody wygrał. Dla
mnie najbardziej sympatyczne pozostaje to, że
mieszkańcy chcieli wspólnie spędzić czas.
Ponadto jesteśmy współorganizatorem
zawodów sportowych. Największym z nich jest
turniej siatkówki w Radziejowicach. Z kolei
efektem organizowanego od kilku lat konkursu
fotograﬁcznego „Ziemia Chełmońskiego” jest
wystawa prac i kalendarz przygotowywany
przez nasze stowarzyszenie. Wydanie na 2013
rok jest naprawdę śliczne.
PB: - Czy lokalna społeczność bierze
w tych imprezach aktywny udział?
WC: - Jeśli się ładnie poprosi… Czasami
mam wrażenie, że są tacy, którzy uważają, że
LGD jest po to, by coś za kogoś robić. To nie tak.
My zorganizowaliśmy się, aby każdy
mieszkaniec mógł korzystać z dobrodziejstw
Leadera, ale i dał coś od siebie. Takiego
podejścia będziemy konsekwentniej
przestrzegać. Generalnie z aktywnością jest
nieźle, ale mogłoby być lepiej.
PB: - Jakie są plany na najbliższą przyszłość?
WC: - Rok 2013 będzie ostatnim sezonem
naboru wniosków i przygotowań do kolejnego
rozdania środków. Mam nadzieje, że wielka
polityka się w Unii dogada i będziemy mieli
budżet na lata 2014-2020. Mówi się, że Leader
w nowym rozdaniu będzie w większym stopniu
realizowany przez Lokalne Grupy Działania. To
one mają go wdrażać, podpisywać umowy
z beneﬁcjentami, a może nawet rozliczać
projekty? W Unii Europejskiej opinia
o podejściu jest dobra: „tak wiele za tak
niewiele można w nim wykonać” - powiadają.
Osobiście mam nadzieję, że do programu
będzie można włączyć miasta położone za
miedzą, które obecnie ze środków Leadera nie
mogą korzystać. Myślę o Grodzisku
Mazowieckim, Żyrardowie, Sochaczewie,
może także Pruszkowie, bo obecnie projekty
muszą być realizowane tylko na terenie gminy.
Poza tym marzę o tym, aby stowarzyszenie
więcej działało dla naszego rozwoju
gospodarczego. Mam już nawet kilka
pomysłów, ale mówić o nich jeszcze za
wcześnie.
PB: - Dziękuję za rozmowę.
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Jaka przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej? – ujęcie rynkowe
KRAJ

W poprzednim numerze lidera przedstawiliśmy proponowane zmiany w ramach WPR głównie od strony programu rozwoju
obszarów wiejskim, restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa oraz dopłat bezpośrednich. W tym numerze pragniemy zwrócić uwagę na stronę
rynkową proponowanych zmian. Co proponują nowe przepisy legislacyjne Komisji Europejskiej dla polskiego rolnictwa i rynku rolnożywnościowego od strony rynkowej?
Dyskusja w sprawie reformy Wspólnej Polityki Rolnej weszła w decydującą fazę.
W października 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła pakiet 7 projektów aktów prawnych, które będą stanowiły rozporządzenia bazowe dla
unijnej polityki rolnej w nowych ramach budżetowych na lata 2014-2020. Cztery projekty dotyczyły najważniejszych problemów, tj.: dopłat
bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, wspólnej organizacji rynków rolnych, a także ﬁnansowani, kontroli i monitorowania WPR.
Wejście w życie nowych rozwiązań zaplanowano na 1 stycznia 2014 r. Co nowe rozwiązania proponują od strony rynkowej.
Różnorodność instrumentów
Najważniejsze propozycje zmian są następujące:
Interwencyjny zakup i sprzedaż – do zakupu interwencyjnego przewidziano: pszenicę zwyczajną, jęczmień, kukurydzę, ryż niełuskany,
masło, odtłuszczone mleko w proszku oraz produkty sektora wołowiny i cielęciny. Usunięto pszenicę durum, sorgo oraz cukier. Na rynku pszenicy
zwyczajnej, masła i odtłuszczonego mleka w proszku interwencja będzie miała charakter stały, natomiast w przypadku pozostałych
kwaliﬁkujących się produktów, interwencja może zostać otwarta przez KE, jeżeli wymaga tego sytuacja rynkowa. Zakup interwencyjny pszenicy
zwyczajnej, masła oraz odtłuszczonego mleka w proszku do wyznaczonych limitów będzie się odbywał po cenie interwencyjnej. Po przekroczeniu
tych limitów będą obowiązywały procedury przetargowe. Dla pozostałych produktów będzie obowiązywała wyłącznie procedura przetargowa.
Sprzedaż produktów zakupionych na cele interwencyjne może się odbyć tylko w przypadku.
Prywatne przechowywanie – produktami kwaliﬁkującymi są: masło, odtłuszczone mleko w proszku, cukier biały, oliwa z oliwek, włókno
lniane, produkty sektora wołowiny, wieprzowina, mięso baranie i kozie. Mechanizm będzie uruchamiany tylko w przypadku trudnej sytuacji
rynkowej dla wszystkich kwaliﬁkujących się produktów.
Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej – zbyt produktów zakupionych do celów interwencyjnych
będzie się mógł odbywać przez udostępnienie ich wśród osób najbardziej potrzebujących w UE. Usunięto przepis umożliwiający pozyskanie
produktów na rynku wspólnotowym. Zgodnie z zapisami projektu program dystrybucji żywności zostanie ustanowiony odrębnym
rozporządzeniem i prawdopodobnie ﬁnansowana z funduszu spójności.
Program „Owoce w szkole” – całkowity budżet programu uległ zwiększeniu (z 90 mln EUR do 150 mln EUR na rok szkolny), a udział
kosztów, do których przyznawane są płatności wzrośnie z do 75% lub do 90% dla regionów kwaliﬁkujących się na podstawie celu konwergencji
(w tym również dla Polski). Pozostawiono możliwość uzupełniania pomocy wspólnotowej przy pomocy płatności z budżetu kraju.
Program „Szklanka mleka” – przewiduje się utrzymanie unijnych dopłat do określonych produktów sektora mleka i przetworów mlecznych
dostarczanych dzieciom uczęszczającym do placówek oświatowych, do maksymalnej ilości 0,25 litra ekwiwalentu mleka. Pozostawiono również
możliwość uzupełnienia pomocy wspólnotowej przy wykorzystaniu dopłat krajowych. Nowym elementem mechanizmu jest wprowadzenie
wymogu przygotowania przez państwa członkowskie krajowej strategii dotyczącej jego wdrażania, podobnie jak to ma miejsce w programie
„Owoce w szkole”.
Pomoc w sektorze owoców i warzyw – podtrzymano pomoc przyznawaną do programów operacyjnych opracowywanych i składanych
w państwach członkowskich przez organizacje producentów, tworzące fundusze operacyjne Zakres programów pozostał niezmieniony, podobnie
jak wysokość pomocy ﬁnansowej UE. W regionach państw członkowskich, w których stopień zorganizowania producentów jest szczególnie niski,
projekt przewiduje również możliwość przyznania pomocy krajowej w wysokości do 80% składek wpłaconych na fundusz operacyjny.
Pomoc krajowa do uprawy orzechów – przewidziano możliwość udzielenia pomocy krajowej w wysokości do 120,75 EUR/ha rocznie
rolnikom produkującym migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy pistacjowe oraz chleb świętojański. Maksymalna powierzchnia dla
Polski, do której mogą zostać przyznane dopłaty wynosi 4,2 tys. ha.
Pomoc w sektorze wina – udzielana w ramach pięcioletnich krajowych programów wsparcia przygotowywanych przez państwa
członkowskie i zaakceptowane przez KE. Programy będą mogły obejmować jeden lub kilka spośród następujących środków: wsparcie w ramach
systemu płatności jednolitych, promocję w krajach trzecich, restrukturyzację i przekształcanie winnic, zielone zbiory, fundusze wspólnego
inwestowanie, ubezpieczanie zbiorów, inwestycje oraz destylację produktów ubocznych.
Pomoc w sektorze pszczelarskim – utrzymano program pomocy dla sektora pszczelarskiego, przyznawanej na podstawie trzyletnich
programów przygotowywanych przez państwa członkowskie. Wysokość wsparcia nie może przekroczyć 50% wydatków ponoszonych przez
państwa członkowskie na realizację tych programów. Ponadto przewidziano możliwość przyznania pomocy krajowej na rzecz ochrony pasiek
o niekorzystnych warunków strukturalnych lub naturalnych, lub w ramach programu rozwoju gospodarczego, z wyjątkiem płatności na cele
związane z produkcją lub handlem.
Wdrożenie reformy „Health Check” – projekt kontynuuje proces liberalizacji rynków rolnych, pozostawiając w mocy postanowienia
przeglądu WPR „Health Check” z 2008 r. W związku z tym utrzymano likwidację: mechanizmów wsparcia rynków skrobi ziemniaczanej, suszu
paszowego, słomy lnianej i konopnej oraz chmielu i jedwabników. Płatności powiązane z produkcją dotyczące tych produktów zostały włączone do
systemu płatności bezpośrednich, jako dobrowolny element wsparcia. Ponadto zlikwidowano dopłaty do mleka odtłuszczonego oraz
odtłuszczonego mleka w proszku przeznaczonych do produkcji pasz oraz kazeiny i kazeinianów, motywując to ich nieskutecznością.
Kwotowanie produkcji mleka – zgodnie z przeglądem WPR „Health Check” z 2008 r. pozostawiono w mocy likwidację mechanizmu, który
wygaśnie w 2015 r. Do 30 czerwca 2020 r. będą obowiązywały przepisy tzw. pakietu mlecznego, łagodzącego skutki likwidacji systemu, który
obejmuje możliwość stosowania obowiązkowych umów kontraktacyjnych oraz negocjowania cen przez organizacje producentów i ich zrzeszenia.
Kwotowanie produkcji cukru – system wygaśnie od 1 października 2015 r. Utrzymano przepisy dotyczące kwot na rynku cukru obowiązują
do końca roku gospodarczego 2014/2015. Projekt przewiduje jednak, że warunki umów dostaw pomiędzy plantatorami buraków cukrowych
i trzciny cukrowej oraz przedsiębiorstwami cukrowniczymi będą regulowane przez akty delegowane przyjmowane przez KE.
Handel zagraniczny – pozostawiono system pozwoleń na przywóz i wywóz produktów rolnych. Usunięto przepisy szczególne dotyczące
przywozu chmielu oraz specjalnego zabezpieczenia w przypadku przywozu wina. Pozostawiono także system refundacji wywozowych, które
będą mogły być przyznane do zbóż, ryżu, cukru, wołowiny i cielęciny, mleka i przetworów mlecznych, wieprzowiny, jaj oraz mięsa drobiowego.
Środki podejmowane w przypadku zakłóceń rynkowych – uwzględniono konieczność sprawnego i skutecznego reagowania na groźbę
wystąpienia zakłóceń na rynku, które mogą być spowodowane wahaniami cen lub innymi czynnikami. W takim przypadku KE będzie posiadała
uprawnienia do przyjęcia środków, które mogą na określony czas rozszerzyć lub zmienić elementy mechanizmów przewidzianych w projekcie
rozporządzeń oraz w całości
cd str.10
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lub części zawiesić należności celne przywozowe. Komisja może również przyjmować wyjątkowe środki wsparcia w przypadku wystąpienia na
rynkach wołowiny i cielęciny, mleka i jego przetworów, wieprzowiny, mięsa baraniego i koziego, jaj oraz mięsa drobiowego zakłóceń związanych
z chorobami zwierząt. Środki wsparcia przewidziano również w sektorze owoców i warzyw w ramach pomocy wspólnotowej oraz w sektorze wina przy
zastosowaniu płatności krajowej.
Finansowanie WPR
Wydatki rolne w dalszym ciągu będą ﬁnansowane z dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), które stanowią część budżetu ogólnego UE. Ze środków EFRG ﬁnansowane
będą w szczególności wydatki z I ﬁlara związane z regulacją i wspieraniem rynków rolnych, płatnościami bezpośrednimi, działaniami informacyjnymi i
promocyjnymi, zarządzaniem zasobami genetycznymi w rolnictwie, systemami informatycznymi rachunkowości rolniczej, systemami badań rolnych,
programem „Owoce w szkole” oraz „Szklanka mleka” oraz działaniami dotyczącymi chorób zwierząt i utraty zaufania konsumentów.
W dalszym ciągu brak jest możliwości ﬁnansowania ze środków EFRG wydatków związanych z kosztami administracyjnymi i kosztami
zatrudnienia ponoszonymi przez państwa członkowskie i beneﬁcjentów.Natomiast z EFRROW będą ﬁnansowane programy rozwoju obszarów
wiejskich oraz nagrody za innowacyjną, lokalną współpracę.
Proponowany budżet
Według wstępnego projektu wieloletnich ram ﬁnansowych na okres 2014-2020 dla
WPR przewidziano następujący budżet:
Ocena wybranych założeń pakietu legislacyjnego przez MRiRW od strony rynkowej

Analizując propozycje KE dotyczące rynków rolnych MRiRW z punktu widzenia interesu polskich producentów negatywnie oceniło:
likwidacja kwotowania mleka (od 1 kwietnia 2015 r.) i cukru (do 30 września 2016 r.), przy zapewnieniu możliwości stosowania obowiązkowych
umów kontraktacyjnych i negocjowania cen przez organizacje producentów i ich zrzeszenia (mleko) i utrzymanie obowiązku podpisywania
porozumień branżowych (cukier);
zmiana mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania masła z obligatoryjnego na fakultatywny, w rezultacie czego mechanizm nie byłby
uruchamiany automatycznie każdego roku, jak to ma miejsce obecnie;
likwidacja mechanizmu dopłat do odtłuszczonego mleka w proszku, wykorzystywanego w produkcji pasz oraz do mleka odtłuszczonego
wykorzystywanego w produkcji kazeiny i kazeinianów oznacza, że nie będzie instrumentów pozwalających na szybką reakcję w przypadku
wystąpienia zakłóceń funkcjonowania rynku mleka w zakresie białka mlecznego;
brak aktualizacji (podniesienia), ze względu na rosnące koszty produkcji, poziomu cen referencyjnych mięsa i zbóż;
przeniesienie wsparcia organizowania się w grupy producentów sektora owoców i warzyw do II ﬁlara i pozostawienie wsparcia organizacji
producentów w I ﬁlarze komplikuje system wsparcia tego sektora; likwidacja pomocy inwestycyjnej dla grup producentów owoców i warzyw w obecnej
wysokości 75% kosztów kwaliﬁkowanych przy utrzymaniu pomocy administracyjnej (ograniczonej do 5 lat oraz procentowo i kwotowo).
Pozytywnie przez resort oceniono:
utrzymanie publicznej interwencji i dopłat do prywatnego przechowywania;
wprowadzenie fakultatywnego mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku;
rozszerzenie stosowania: (i) ogólnej klauzuli „kryzysowej” w przypadku ryzyka wystąpienia zakłóceń rynkowych, spowodowanych znacznymi
wzrostami / spadkami cen na rynku wewnętrznym lub rynkach zewnętrznych albo innymi czynnikami oraz (ii) mechanizmu wsparcia związanego
z utratą zaufania konsumentów, na wszystkie sektory ujęte w obecnej WOR;
dążenie do wzmocnienia pozycji producentów rolnych w łańcuchu żywnościowym poprzez: (i) rozszerzenie uznawania przez państwa
członkowskie organizacji producentów i ich zrzeszeń, jak również organizacji międzybranżowych, na wszystkie sektory ujęte w obecnej WOR; (ii)
specjalne podejście do celów WPR oraz producentów rolnych i ich związków w zakresie prawa dotyczącego konkurencji;
zachęta dla organizacji producentów, ich zrzeszeń i organizacji międzybranżowych do dostosowania podaży do wymogów rynku z wyłączeniem
wycofywania produktów z rynku, w odniesieniu do roślin i produktów pochodzenia zwierzęcego (z wyłączeniem mleka).
Marek Dyngus
(Na podstawie opracowań MRiRW i ARR)
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fot. Marzena Kuczyńska

Wizyta w Sejmie RP
GRODZISK MAZOWIECKI

W

drugim tygodniu ferii – dnia
5 . 0 2 . 2 0 1 3 r. d z i e c i z e
Środowiskowego Ogniska
Wychowawczego w Zabłotni zwiedzały
Sejm RP w Warszawie na zaproszenie
Klubu Parlamentarnego PSL.
Oprowadzający nas ze swadą
opowiadał o pracy posłów i senatorów,
ubarwiając opowieść ciekawostkami
z życia codziennego tej pracującej
machiny sejmowej. Dowiedzieliśmy się
,że praca parlamentarzystów nie polega
tylko na siedzeniu w fotelu poselskim, ale
na uczestniczeniu w pracach komisji
i podkomisji sejmowych oraz czytaniu
wielu stron propozycji ustaw. Poznaliśmy
kulisy poselskiego dnia podpatrując
posła udzielającego wywiadu na żywo
dziennikarzom TV. Dzięki temu czuliśmy
się wyjątkowymi gośćmi niemal widzami.
fot. Marzena Kuczyńska

Mogliśmy porównać przekaz telewizyjny ze swoimi wyobrażeniami
i wczuć się w jego atmosferę. Z galerii sejmowej widzieliśmy znane
twarze z telewizji, których spotkanie ,,na żywo‘’ wywołało dyskusję
o różnicach w przekazie mediów. Mieliśmy też możliwość przejść się
korytarzami sejmowymi do Sali Kolumnowej, gdzie każdy mógł
spróbować zabrać głoś do mikrofonu. Potem doszliśmy do holu
głównego gdzie znajdują się pamiątkowe tablice upamiętniające
posłów II Rzeczypospolitej, którzy zginęli w czasie II wojny światowej
i w Smoleńsku. Dłużej zatrzymaliśmy się przy tablicy poświęconej
wizycie Jana Pawła II 2002 r. w gmachu sejmu. Obejrzeliśmy też
gablotę z laskami marszałkowskimi symbolami władzy Marszałka.
Zwiedzanie zakończyliśmy obejrzeniem makiety wszystkich
zabudowań sejmowych i spacerem dookoła Sejmu. Na koniec
wychowankowie podziękowali oprowadzającemu wręczając
własnoręcznie wykonane pamiątki.
Dzięki tej wizycie dzieci przybliżyły sobie historię i współczesność
polskiego parlamentaryzmu dostając wspaniałą lekcję patriotyzmu.
Chcielibyśmy gorąco podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do
zorganizowania wyjazdu dzieci z Zabłotni do Warszawy. Dzięki
pomocy klubu dzieciaki mogły spędzić niezapomniany jeden dzień ferii w Warszawie.

fot. Marzena Kuczyńska

fot. Marzena Kuczyńska

Marzena Kuczyńska
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Grodziskie parki wyróżnione!

informacyjna

Wydarzy się w Grodzisku

GRODZISK MAZOWIECKI

KARTKA Z KALENDARZA

G
Źródło: www.grodzisk.pl

rodzisk Mazowiecki otrzymał specjalne wyróżnienie
w konkursie "Liderzy Wzrostu" w kategorii Innowacyjny
Projekt, za rewitalizację Parku Skarbków, Stawów Goliana
i Willi Radogoszcz. Statuetka została wręczona podczas I Konferencji
Inwestycyjnej Gmin Metropolii Warszawskiej „Miasto – Wizja –
Warszawa”, która miała miejsce 14 lutego w hotelu Westin
w Warszawie.

MARZEC

1
MARZEC

2
MARZEC

2
MARZEC

2
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Źródło: www.grodzisk.pl

Nagroda została przyznana przez spółkę medialną Eurobuild CEE,
wydawcę magazynu "Eurobuild Central & Eastern Europe" miesięcznika branży nieruchomości i budownictwa na terenie Europy
Środkowej i Wschodniej. Poprzez głosowanie internautów zostały
wybrane dwa projekty, w kategorii Spójna Strategia Rozwoju Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów, Brwinów- Milanówek- Podkowa
Leśna i w kategorii Innowacyjny Projekt – Rewitalizacja Centrum
Grodziska Mazowieckiego.
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Cieszę się, że zmiany, które następują w naszym mieście zostały
dostrzeżone i docenione – mówi burmistrz Grzegorz Benedykciński.
Dziękujemy wszystkim głosującym z powiatu grodziskiego i okolicznych
miast a przede wszystkim mieszkańcom gminy Grodzisk Mazowiecki.
Źródło: www.grodzisk.pl
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Tropem tajemnic miasta, cykl popularyzujący
nieznane lub słabo znane wątki historii Grodziska
godzina: 1800
Miejsce: Willa Radogoszcz, ul. Sienkiewicza 31
Departament poszukiwań rozkoszy doskonałej
godzina: 1800
Miejsce: Willa Radogoszcz, ul. Sienkiewicza 31
Warsztaty opowiadania w Radogoszczy
godzina: 1630
Miejsce: Willa Radogoszcz, ul. Sienkiewicza 31
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Ilość miejsc
ograniczona. Zapisy pod numerem telefonu 501 310 115.
Spotkanie autorskie z Danutą Wałęsą
godzina: 1600
Centrum Kultury, Sala Widowiskowa, ul. Spółdzielcza 9
Andropauza 2
godzina: 1730
Miejsce: Kino Centrum Kultury
ul. Spółdzielcza 9
„Kontrowersje: darwinizm czy kreacjonizm” wykład
dr Zdzisława Plessa
godzina: 1700
Miejsce: Willa Radogoszcz, ul. Sienkiewicza 31
„Wszystko o miłości” spotkanie z Elik Aime'e
godzina: 1800
Miejsce: Willa Radogoszcz, ul. Sienkiewicza 31
Słodki smak Wielkanocy – dawne i współczesne
menu świąteczne
godzina: 1700
Miejsce: Willa Radogoszcz, ul. Sienkiewicza 31
Eko-warsztaty
godzina: 1500
Miejsce: Centrum Kultury, sala lustrzana,
ul. Spółdzielcza 9
Mali Wielcy Tektonicy kreatywne - warsztaty architektury
Grodziska Mazowieckiego i okolic dla dzieci od 6 do 10 lat.
godzina 1300
Miejsce: Willa Radogoszcz, ul. Sienkiewicza 31

„LADY FOSSE 2”
godzina 1930
Miejsce: Kino Centrum Kultury
ul. Spółdzielcza 9
Wernisaż wystawy fotograﬁi Jakuba
Ćwieczkowskiego
godzina: 1800
Miejsce: Willa Radogoszcz, ul. Sienkiewicza 31
Koncert Joanny Kondrat
godzina 2000
Miejsce: Kino Centrum Kultury, ul. Spółdzielcza 9
Wiosenny koncert w Radogoszczy
godzina:1300
Miejsce: Willa Radogoszcz, ul. Sienkiewicza 31
24 marca 2013 Teatrzyk dla dzieci
godzina 1230
Miejsce: Kino Centrum Kultury, ul. Spółdzielcza 9
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Karta Dużej Rodziny w gminie Grodzisk Mazowiecki
GRODZISK MAZOWIECKI
Polsce od lat rodziny wielodzietne są faktycznie
dyskryminowane, szczególnie przez system
podatkowy i brak rozwiązań. Krzywdzące jest
również podejście do matek pracujących w domach, które nie
tylko nie otrzymują żadnego wsparcia ale traktowane są jako
osoby, które nic nie robią. Dlatego też, w celu polepszenia
warunków życiowych wielodzietnych rodzin, które są ważnym
elementem społeczności w Polsce, został wdrożony program
Karta Dużej Rodziny. Karta została wprowadzona nie tylko ze
względu pomocy ﬁnansowej, ale także dla pozbycia się
stereotypu, że za wielodzietnością kryje się patologia i ubóstwo.
Pierwszym miastem w Polsce, gdzie została wprowadzona
Karta był Wrocław w 2005 r. Gmina Grodzisk Mazowiecki
przystąpiła do programu w 2008 r. Uchwałą nr 368/2008 Rady

W

Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2008
roku.

fot. www.grodzisk.pl

Karta Dużej Rodziny jest pierwszym elementem lokalnej
polityki na rzecz rodziny realizowanej przez Radę Miasta
Grodziska, a zainicjowanej przez Związek Dużych Rodzin „Trzy
Plus”. Ponadto ważnym jest, że Grodzisk Mazowiecki jest
pierwszą gminą w Polsce, która przyznała Karty Dużej Rodziny
rodzinom z co najmniej trójką dzieci. W gminie zamieszkuje ok.
800 rodzin wychowujące trójkę bądź więcej dzieci, z tego ok.
300 ma czwórkę lub więcej, natomiast ok. 500 trójkę. Program
skierowany jest do rodzin z gminy Grodzisk Mazowiecki

Konferencja i debata na temat pomocy współczesnej rodzinie wielodzietnej

korzystających ze świadczeń rodzinnych, systemu pomocy
osobom uprawnionym do alimentów oraz systemu pomocy
społecznej, w których wychowuje się troje lub więcej dzieci
w wieku do 18 roku życia lub w przypadku kontynuowania nauki
do 24 roku życia.
Karta Dużej Rodziny stanowi zespół ulg dla wszystkich
członków rodzin wielodzietnych z gminy Grodzisk Mazowiecki
oraz jest przywilejem i udogodnieniem dla tych, którzy
podejmują się trudu wychowania licznego potomstwa. Dla
rodzin mających na utrzymaniu trójkę dzieci 50% zniżki

przysługuje: na basen, do kina oraz dla dzieci i młodzieży na
zajęcia organizowane przez Ośrodek Kultury, 25% na
świadczenia publicznych przedszkoli, wykraczające poza
podstawę programową, mające charakter usług opiekuńczobytowych. Natomiast dla rodzin posiadających co najmniej
czworo dzieci zniżka 50% przysługuje jak powyżej, przy czym
na świadczenia publicznych przedszkoli, wykraczające poza
podstawę programową, mające charakter usług opiekuńczobytowych rodzina otrzymuje 30% zniżki oraz bezpłatne
przejazdy komunikacją miejską. Przystąpienie do programu
w gminie cieszy się dużą popularnością. Z przeprowadzonych
statystyk wynika, że z Karty Dużej Rodziny 3+ 4+ w 2009 r.
skorzystało 311 rodzin, w 2010 r. 305 rodzin, natomiast w 2011 r.
399 rodzin. W sumie w ciagu3 lat zostało wydanych 5343 kart.
Każda rodzina wielodzietna zamieszkująca gminę Grodzisk

Mazowiecki pragnąca przystąpić do programu Karty Dużej
Rodziny powinna złożyć odpowiedni wniosek do Ośrodka
Pomocy Społecznej bądź do Urzędu Gminy w Grodzisku
Mazowieckim. Faktem, że Karta Dużej Rodziny zaczęła cieszyć
się dużym zainteresowaniem jest to, iż we wrześniu 2011 r.
odbyła się konferencja pn. „Polska dla rodziny” gdzie
współorganizatorem była gmina Grodzisk Mazowiecki. Udział
m.in. wzięli: żona Prezydenta RP Anna Komorowska, minister w
Kancelarii Premiera Irena Wóycicka, metropolita warszawski
kard. Kazimierz Nycz, pełnomocniczka rządu ds. równego
traktowania Elżbieta Radziszewska, burmistrz Grodziska
Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński, Związek Dużych
Rodzin „Trzy Plus”. Istotą konferencji był fakt, że rodzina jest
najlepszym środowiskiem, które zapewni rozwój Polski dlatego
należy ją szczególnie chronić, a nie dyskryminować. Jednym z
przykładów dobrze funkcjonującej polityki prorodzinnej było
zaprezentowanie gminy Grodzisk Mazowiecki, gdzie Karta
Dużej Rodziny jest rozwiązaniem na polepszenie warunków
życia rodzin wielodzietnych.
Akcja prorodzinna w gminie Grodzisk Mazowiecki ma na
celu wsparcie dzieci i młodzieży wychowujących się
w rodzinach wielodzietnych oraz polepszenia wizerunku tych
rodzin. Karta Dużej Rodziny jest pomocą dla dzieci i młodzieży,
aby wyrosły na ludzi prawych, wartościowych, użytecznych dla
społeczeństwa oraz żeby dorastały w dobrych, sprzyjających
rozwojowi warunkach. Gmina Grodzisk Mazowiecki pragnie
w jak najlepszy sposób zapewnić godne życie swoim
mieszkańcom. Za wdrożenie i realizację programu wsparcia
rodzin wielodzietnych, została w marcu 2012 roku
uhonorowana przez Fundację „Narodowego Dnia Życia”
nagrodą „Tulipany Narodowego Dnia Życia”, w kategorii
Samorząd Przyjazny Rodzinie.
Należy zaznaczyć, że podobne programy zostały już
wprowadzone np. we Francji, Luksemburgu czy Belgii,
regionalne czy wojewódzkie, tak jak w Austrii oraz miejskie we
Włoszech.
MR
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Problemy podtopień na terenach miejskich. Problem jednak do rozwiązania
PODTOPIENIA

R

ozrastanie się miast i miasteczek, związane z potrzebą udostępniania nowych terenów pod zabudowę
jednorodzinną, jak i segmentową, pokazało w ostatnich latach nasilający się problem podtapiania takiej zabudowy.
Nowe osiedla są często budowane na terenach, które wcześniej
miały zupełnie inne przeznaczenie, najczęściej rolnicze, a także
były one traktowane jako tereny zalewowe, gromadzące nadmiar
wód opadowych. W celu ich odpowiedniego przystosowania do
potrzeb rolniczych, bardzo często przeprowadzano na tych
terenach inwestycje melioracyjne dla polepszenia zdolności
produkcyjnej gleby. Sieci drenarskie i odprowadzające z nich
wodę rowy w dużej mierze rozwiązały problem nadmiernej ilości
wody w gruntach uprawnym. Wielu ludzi zapomniała o dawnej
charakterystyce tych terenów.
Jednak w latach 90-tych zaniedbano w dużej części konserwacje tych urządzeń. Wiązało się to też niestety z transformacją
ustrojową w Polsce i zaprzestaniem regularnych konserwacji
systemów odwadniających przez spółki wodne i przez właścicieli
gruntów z powodu braku środków ﬁnansowych oraz nieznajomości prawa wodnego dot. obowiązku konserwacji, a także często
z nieświadomym niszczeniem urządzeń, przy zagospodarowywaniu tych terenów. W dodatku zmiany agrarne w latach 90-tych
doprowadziły do tego, że na sporej części tych gruntów, często
o dość niskiej klasie ziemi, zaniechano upraw. Tereny te stały się
nieużytkami. Naturalną koleją rzeczy było to, że właśnie takie
miejsca, często atrakcyjnie położone, staną się obiektem
zainteresowania deweloperów, jak i inwestorów indywidualnych.
W dodatku były to lata dość suche.
Tak więc w bardzo wielu przypadkach nikt nie przejmował się
tym, że w jakimś celu, kiedyś zbudowano tam urządzenia
melioracyjne. Niestety, często dochodziło i dochodzi do przebudowy urządzeń wodnych bez koniecznych pozwoleń wodno
prawnych, które wykonywano niedokładnie i jak najtaniej co
doprowadziło do zmian stosunków wodnych na terenach
przyległych.
Gminy z powodu braku środków ﬁnansowych, często
zapominały o tym, że przeznaczając teren pod zabudowę należy
zadbać o odpowiednią infrastrukturę do odprowadzania wód
opadowych (w tym niestety niezwykle kosztowną kanalizację
burzową). To wszystko spowodowało, że nagle w Polsce,
problem podtopień zaczął być coraz bardziej dotkliwy.
Należy zadać sobie pytanie jak można zminimalizować skutki
wyżej opisanego problemu, mając na uwadze ograniczone
środki w budżetach gmin i świadomość ogromnych kosztów,
jakie pociąga za sobą budowa kanalizacji burzowych (często jest
to jedyne możliwe docelowe rozwiązanie problemu).
Jedynym rozsądnym rozwiązaniem wydaje się być wykorzystanie istniejących urządzeń melioracyjnych, mającym co
prawda w swoim pierwotnym przeznaczeniu służyć regulacji
gospodarki wodnej na terenach rolniczych.
Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że nawet po odrolnieniu
gruntów, te urządzenia podlegają ochronie na podstawie art. 65
Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz.
145), a na ich przebudowę należy uzyskać stosowne pozwolenia
wodno prawne wydawane przez miejscowe starostwa po
uzgodnieniu w Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń
Wodnych.
Bardzo często są zadawane pytania, na kim spoczywa
obowiązek konserwacji tych urządzeń oraz jaki organ jest władny
do sprawowania nad nimi nadzoru. Otóż zgodnie z Ustawą
Prawo wodne, obowiązek konserwacji takich urządzeń spoczywa na właścicielu nieruchomości na której znajduje się
urządzenie wodne. Sytuacja zmienia się jeżeli na danym
obszarze działa Spółka Wodna. Zgodnie z art. 178 nadzór nad
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Spółkami Wodnymi sprawuje Starosta, a nie Burmistrz.
Natomiast na podstawie art. 64, 64a oraz 64b Prawa wodnego
Starosta prowadzi nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem
urządzeń wodnych. W dodatku art. 171 Prawa wodnego daje
możliwość nałożenia przez Starostę na wniosek Spółki, opłat od
osób korzystających z urządzeń wodnych, nie będących członkami Spółki (procedura wystąpienia o taką opłatę wymagałaby
jednak osobnego artykułu).
I tu na gruncie wspomnianej powyżej Ustawy nasuwa się
szereg problemów. Otóż do zadań własnych gminy nie należy
konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenach prywatnych,
co więcej przeprowadzenie przez nią takich prac, będzie skutkowało zakwestionowaniem przeznaczonych na ten cel środków przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Z kolei Burmistrz
nie posiada żadnych kompetencji nakazowo-kontrolnych
w kwestii konserwacji ww. urządzeń na terenach prywatnych.
Na pierwszy rzut oka sytuacja mogłaby się wydawać niezwykle trudna do rozwiązania, wręcz beznadziejna. Z jednej strony
koszty konserwacji takich urządzeń są zbyt wysokie dla przeciętnego obywatela, w dodatku urządzenia te stanowią pewien ciąg,
który musi być konserwowany całościowo, zgodnie ze sztuką
melioracyjną, a z drugiej strony Gmina nie może pokryć kosztów
takich prac.
Jest jednak pewna szansa na rozwiązanie takiej sytuacji, otóż
Ustawa Prawo wodne daje możliwość powołania spółki wodnej.
Jest to organizacja działająca na podstawie Ustawy Prawo
wodne, której udziałowcem może być Gmina. Spółka może
przeprowadzać prace konserwacyjne i inwestycje na terenach
prywatnych. Na te zadania ma możliwość pozyskiwania dotacji
z Miasta, Powiatu i Województwa. Z kolei Miasto jako udziałowiec spółki może wnosić także opłatę członkowską niezbędną do
prowadzenia bieżącej działalności administracyjno - organizacyjnej, jak choćby zatrudnienie „księgowego” na pokrycie
niezbędnych wydatków związanych z funkcjonowaniem Spółki
wodnej. Działające spółki wodne na terenie miasta i gminy
wypełniają lukę, związaną z eksploatacją urządzeń wodnych.
Członkiem Spółki może być każdy mieszkaniec gminy
zainteresowany problemem podtopień, a także osoby prawne.
Członkowie Spółki ponoszą roczną opłatę członkowską,
w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie. Walne
Zgromadzenie wybiera również organy Spółki, którymi są Zarząd
i Komisja Rewizyjna.
Tak więc na terenach, nowo zurbanizowanych, które dotyka
problem podtopień, a jednocześnie występują tam urządzenia
melioracyjne, spółki wodne wydają się być szansą na zminimalizowanie tego problemu. Przykładem takiego rozwiązania może
być Miasto Milanówek, gdzie ponad rok temu została założona
Spółka, której udało się już rozwiązać wiele palących problemów.
Pamiętajmy jeszcze, że na etapie projektowym, architekt ma
obowiązek wystąpić do lokalnego oddziału urzędu melioracji,
w celu sprawdzenia obecności kolidujących urządzeń melioracyjnych. Również część Spółek Wodnych świadczy takie usługi.
Na koniec należy jeszcze wspomnieć o prowadzonych
pracach nad zmianą Ustawy Prawo Wodne, rozpoczętych za
Ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego. Nowe
regulacje przewidują m.in. zmiany w funkcjonowaniu Spółek
Wodnych, przenosząc nadzór nad nimi na Burmistrza, bądź
Wójta, w dodatku zostanie uporządkowany system ﬁnansowania
i ściągania opłat na rzecz Spółek. Zmiany te są bardzo potrzebne
i z pewnością poprawią ich sprawność funkcjonowania.
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Rozwój spółdzielczości rolniczej – właściwy kierunek
KRAJ

O

obywateli. Komisja podkreśla, że w niektórych okolicznościach
uzasadnione jest przyznanie spółdzielniom specjalnych ułatwień,
dzięki którym nie będą się one znajdowały w niekorzystnej sytuacji.
Z tego „przyzwolenia” korzysta większość krajów "starej" UE. Celem
ułatwień jest wspieranie gromadzenia kapitału i budowa więzi
ekonomicznych z członkami jako przeciwwagi dla ograniczeń, jakie
narzuca wybór statusu spółdzielczego. Jest to rodzaj rekompensaty
w związku ze społeczną funkcją spółdzielni. W poszczególnych
krajach stosowane są różne rozwiązania ułatwiające działanie
spółdzielni, uzależnione od tradycji, specyﬁki i stosowanej praktyki.
Spółdzielczość jedną z alternatyw
Do najczęściej stosowanych form wsparcia i promowania systemu
rozwoju gospodarczego
spółdzielczego należą:
i społecznego
brak podatku dochodowego od osób prawnych lub naliczanie go
Globalizacja, postęp technologiczny,
wyłącznie od transakcji z osobami trzecimi (nie członkami),
liberalizacja handlu, przemiany
zmniejszona stawka podatku dochodowego w stosunku do
strukturalne i zmiany zachowań
spółek
prawa handlowego,
konsumentów powodują, że sytuacja
rynkowa często jest dynamiczna, zmienna i nieprzewidywalna.
zwolnienie z podatku od nieruchomości i opłat skarbowych,
Okazuje się, że w czasach bezpardonowej rywalizacji i konkurencji,
zwolnienie z podatku od transferu aktywów, emisji udziałów
a także kryzysu społecznego i gospodarczego, spółdzielczość, i fuzji,
będąca aktywnością opierającą się na zasadach współpracy,
zwolnienie z podatku dochodu przeznaczonego na zwiększenie
solidaryzmu społecznego, a także będąca ważnym czynnikiem
funduszu zasobowego,
mającym wpływ na postęp społeczny i gospodarczy oraz na tworzenie
opodatkowywanie dochodu na poziomie członków a nie
społeczeństwa obywatelskiego, jest jedną z pozytywnych alternatyw
spółdzielni,
na obecne problemy. Również dla polskiej wsi. Dlatego tak istotne i
prawo do opieki społecznej pracowników,
obiecujące są inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
dotyczące utworzenia departament ds. wspierania spółdzielczości
uprzywilejowanie udziałów i ich oprocentowanie,
oraz przygotowania projektów prawa dotyczącego spółdzielczości
obowiązek świadczenia na fundusz ubezpieczeń wzajemnych,
rolniczej, obejmującego wszystkie branże z otoczenia rolnictwa.
na cele promocji i rozwoju spółdzielni, bądź inne fundusze np. praktyk
rganizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2012
Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości. Dlaczego
dla członków tej międzynarodowej organizacji,
stawiającej sobie za cel zapewnienie
pokoju i bezpieczeństwa
międzynarodowego, rozwój współpracy
między narodami oraz popieranie
przestrzegania praw człowieka, było to tak
ważne?

Działalność spółdzielni charakteryzują tzw. zasady spółdzielcze,
czyli wskazówki, zgodnie z którymi spółdzielnie w praktyce realizują
swoje wartości. Należą do nich: dobrowolne i powszechnie dostępne
członkostwo, demokratyczna kontrola, ekonomiczne uczestnictwo
członków, samorząd i niezależność, kształcenie, szkolenie
i informowanie, współpraca pomiędzy spółdzielniami, troska
o społeczności lokalne. Spółdzielczość to forma ruchu społecznogospodarczego i metoda gospodarowania, charakteryzująca się
zrzeszaniem osób, a nie kapitału, dobrowolnością, zaspokajaniem
potrzeby członków, a nie jedynie generowaniem i maksymalizacją
zysków (tak jak ma to miejsce w spółkach handlowych). Mamy tu do
czynienia ze wspólnym przedsiębiorstwem, a więc wspólną
własnością, tyle że prywatną, ale nie indywidualną.
Rozkwit spółdzielczości w krajach Europy Zachodniej
Według szacunków spółdzielnie zrzeszają na całym świecie
ponad 1 mld ludności. Cały czas się rozwijają, są wspierane, a tym
samym pełnią bardzo istotną rolę w rozwoju ekonomicznym
i społecznym, eliminują ubóstwo, tworzą miejsca pracy, umacniają
obywatelską samorządność i solidarność. Jak pokazuje historia i
chociażby obecny kryzys światowy, opieranie strategii rozwoju
globalnego i krajowego wyłącznie na wielkich komercyjnych
korporacjach, przynosi przede wszystkim kolejne fale kryzysu.
W Polsce system spółdzielczy od momentu transformacji
ustrojowej przeżywa załamanie, natomiast w krajach Europy
Zachodniej, czy USA prężnie się rozwija. W "Białej Księdze
o przedsiębiorstwach spółdzielczych” Komisja Europejska stwierdza,
że spółdzielnie są ważnym elementem gospodarki europejskiej
przyczyniając się do rozwoju dobrobytu i prosperity gospodarczej

i szkolenia.
Ocenia się, że zachowanie odrębności sektora spółdzielczego od
nastawionych głównie na zysk podmiotów prawa handlowego jest
jednym z kluczowych warunków rozwoju spółdzielni.
Bariery rozwoju spółdzielczości rolniczej
W czasach PRL spółdzielnie „dostosowano” do systemu
gospodarki państwowej, tym samym obarczając je wadami całego
systemu socjalistycznego. Natomiast po 1990 r. zostały wpisane
w ramy właściwe dla sektora komercyjnego. Eksperci oceniają, że
i jedno i drugie rozwiązanie jest dla tego sektora niewłaściwe.
Spółdzielczość musi zachować swoją odrębność wynikającą
z systemu zasad i wartości będących podstawą jej funkcjonowania
a system prawny (w tym podatkowy) winien uwzględniać jej specyﬁkę.
Nie chodzi przecież o preferencje lecz uznanie istoty i specyﬁki
spółdzielczego systemu, gdyż spółdzielnie nie powstają przede
wszystkim dla generowania zysków, lecz dla zaspokajania potrzeb
swoich członków, a ludzie nie tworzą ich tylko po to aby się bogacić.
Zrównywanie spółdzielni ze spółkami prawa handlowego jest
działaniem eliminującym sektor spółdzielczy z systemu społecznogospodarczego państwa i prowadzi do jego uniﬁkacji.
Często słyszy się pogląd, że spółdzielnie są najbardziej przyjazną
i korzystną dla rolników formą prowadzenia działalności
gospodarczej. Więc dlaczego z niej nie korzystają? Do największych
barier samoorganizowania się producentów rolnych zaliczane są:
bariera mentalna (indywidualizm, opór przed nowym, nieufność,
negatywne doświadczenia), bariera zasobowa
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(brak wiedzy, doświadczenia, środków ﬁnansowych), bariera
systemowa (niespójne systemy podatkowy i ubezpieczeń
społecznych), bariera podatkowa (podwójne opodatkowanie
działalności rolniczej i kolejnej fazy gospodarki), bariera rynkowa
(zagrożenie konkurencją silniejszych podmiotów, np. sieci
handlowych), bariera prawna (niespójne i nieelastyczne regulacje
prawne, uniemożliwiające zmiany i rozwój).Jednym z kluczowych
rozwiązań wspierającym rozwój spółdzielczości jest stworzenie
nowoczesnego europejskiego i krajowego prawa spółdzielczego,
ułatwiającego i pobudzającego przekształcenia istniejących struktur
spółdzielczych i budowę nowych podmiotów w formie rolniczych
spółdzielczych organizacji producencko-handlowych. Chodzi tu
zwłaszcza o umożliwienie takiej ewolucji działania już istniejących
i nowo tworzonych spółdzielni, aby znalazły się one pod rzeczywistą
kontrolą producentów rolnych, aby działały w interesie rolników
ułatwiając im marketing, zbyt i przetwórstwo produktów rolnych. Jeśli
się to zmieni z pewnością wzrośnie aktywność Kółek Rolniczych,
Spółdzielni Mleczarskich, „Samopomocy Chłopskiej”, Spółdzielni
Produkcyjnych i Banków Spółdzielczych oraz pojawią się nowe
podmioty w lokalnych środowiskach, pokazujące, że warto być
członkiem spółdzielni lub przynajmniej znajdować się w otoczeniu jej
działania, tak jak ma to miejsce z systematycznie tworzącymi się
grupami producenckimi, rejestrowanymi na prawie spółdzielczym.
Mogą one korzystać ze środków unijnych w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich, z krajowych kredytów preferencyjnych
oraz ze zwolnień podatkowych, dzięki czemu mogą wpływać na
podnoszenie konkurencyjność gospodarstw rolnych. Na koniec I
półrocza 2012 r. w Polsce działało 894 grup producentów rolnych,
w tym 265 (30%) stanowiły spółdzielnie.
Dlaczego tak ważna jest spółdzielczość rolnicza?

bez powrotu do spółdzielczości. Silne rolniczo europejskie państwa,
czy USA i Japonia opierają swoją produkcję i przetwórstwo rolnicze na
spółdzielczości, będącej najlepiej sprawdzona forma zorganizowania
się producentów, przetwórców i handlu. Pomimo trudności, jakie
wystąpiły po 1989 r., w Polsce funkcjonuje ok. 9 tys. spółdzielni, które
zrzeszają 8 mln członków i zatrudniają 400 tys. pracowników.
W rolnictwie i jego otoczeniu funkcjonuje ok. 4 tys. spółdzielni, w tym
w stanie likwidacji jest blisko 1 tys. Polska wieś charakteryzuje się
obecnie brakiem stabilnych warunków gospodarowania i życia, co
w dużej mierze, obok oddziaływania zewnętrznego kryzysu
gospodarczego, wynika z niewielkich umiejętności współdziałania
rolników i społeczności lokalnych w realizacji wspólnych celów
gospodarczych i społecznych, tym samym spółdzielczość rolnicza
przechodzi kryzys. Jej domeną przez lata była obsługa gospodarstw
rolnych, a dziś skup produktów rolnych i zaopatrzenie wsi w środki
produkcji przejęły różnorakie spółki i osoby prywatne. A przecież
spółdzielnie rolnicze i okołorolnicze mogą stać się remedium na
niektóre problemy polskiej wsi. Rolnicy tworzą spółdzielnie po to, żeby
stać się ważnym partnerem na rynku i poprawić efektywność
gospodarowania. Tym samym wzmacniana jest konkurencyjność i
pozycja negocjacyjna producentów rolnych w łańcuchu
żywnościowym, dokapitalizowana jest nowoczesna logistyka,
marketing i promocja. To rolnicy powinni partycypować w większym
stopniu niż dotychczas w podziale zysków związanych
z przetwórstwem żywności i jej zbytem, przejąć część wartości
dodanej ze swojej pracy i produkcji, bo ta przejmowana jest przez
różne grupy interesów i pośredników. Spółdzielczość rolników dzięki
tworzeniu miejsc pracy i działaniu na lokalnym rynku może być
kluczową instytucją wspierania rozwoju „małych ojczyzn”, zarówno
tych wiejskich jak i miejskich.

W opinii wielu fachowców nie da się zbudować nowoczesnej wsi

Marek Dyngus

Spółdzielnia Ogrodniczo-Handlowa w Henrykowie

S

półdzielnia Ogrodniczo-Handlowa w Henrykowie powstała na bazie byłej Spółdzielni Ogrodniczej
w Błoniu. W wyniku podziału otrzymaliśmy majątek, który stał się podstawą do utworzenia
Spółdzielni, posiadającej samodzielny status prawny. Otrzymany majątek trwały miał wartość ok.
330 000zł. Na początku istnienia ﬁrma zajmowała się głównie obrotem hurtowym warzywami, sprzedawanymi na
eksport oraz do zakładów przetwórczych. Trudny okres transformacji w latach dziewięćdziesiątych zmusił Zarząd
Spółdzielni do poszukiwania alternatywnych źródeł dochodów, którymi okazały
się polskie owoce tj. jabłka, czereśnie, grusze, truskawki oraz śliwy przemysłowe.
W pierwszej dekadzie istnienia Spółdzielnia zmagała się z trudnościami,
wynikającymi ze zmiany kierunku sprzedaży towarów branży owocowo
warzywnej tj. ograniczeniem możliwości zbytu na rynkach wschodnich.

Dzięki rozwadze organów Spółdzielni oraz jej Członków mogliśmy skutecznie
konkurować z nowymi podmiotami runku, prowadzącymi podobną działalność. Nie do pominięcia jest
również wkład i doświadczenie pracowników, którzy stanowili mocne podwaliny nowo powstałej
Spółdzielni. Spośród przejętych z SO Błonie pracowników, niemal wszyscy pracowali w nowej ﬁrmie do
emerytury, bądź pracują w niej do dnia dzisiejszego.
Wobec niestabilności i braku perspektyw utrzymania ﬁrmy z działalności eksportowej, zdecydowaliśmy się na zwiększenie nacisku na
obrót hurtowy warzywami z sieciami handlowymi.
Kierunek ten okazał się słuszny, co obrazuje rozwój wartości posiadanych środków trwałych.
Na przestrzeni ponad dwudziestu lat istnienia Spółdzielni, dużą wagę przywiązywaliśmy do uczciwego i rzetelnego regulowania praw
członkowskich. W pierwszym pięcioleciu istnienia przeprowadzono dwukrotnie waloryzację, co nie powodowało konieczności dopłat do
udziałów członkowskich określanych statutem.
cd. str. 17
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W chwili rozpoczęcia działalności Spółdzielni udział wynosił 200zł. Osoby odchodzące bądź wykreślone z listy
członków otrzymywały zwaloryzowane kwoty udziału w wysokości ok. 2 500zł. Wobec wszystkich wykreślanych
członków zastosowano procedurę postępowania wewnątrz spółdzielczego.
Przyjęty kierunek działalności spowodował stopniowe zwiększanie wyników ﬁnansowych, co przełożyło się na
poprawę stanu oraz wartości posiadanych środków trwałych.
fot. SOH w Henrykowie

Aktualnie Spółdzielnia posiada 6 samochodów ciężarowych,
przystosowanych do specjalistycznego transportu chłodniczego. Zatrudnienie
wzrosło do poziomu 25 osób.

Grunty, które pierwotnie posiadały status użytkowania wieczystego,
stanowią obecnie własność Spółdzielni. Ostre wymogi, dotyczące
bezpieczeństwa żywności spowodowały konieczność stopniowego wdrażania systemu Global GAP.
Obecnie współpracujemy z ponad pięćdziesięcioma gospodarstwami rolnymi, posiadającymi w/w
system, który jest certyﬁkowany raz w roku. Ponadto gospodarstwa te są audytowane wg
obowiązującego klucza. Wdrożenie systemu przyczyniło się do poprawy jakości oferowanych towarów.
Dobrą kondycję ﬁrmy potwierdzają realizowane inwestycje. Aktualnie kończymy budowę nowej hali,
która umożliwi utrzymanie tzw. łańcucha chłodniczego, niezbędnego w obrocie świeżymi warzywami.
Spółdzielnia bierze aktywny udział w lokalnym życiu społecznym oraz prowadzi działalność charytatywną.

Funkcjonując od wielu lat na rynku owoców i warzyw wypracowaliśmy sobie opinię rzetelnego płatnika wśród dostawców oraz
wiarygodnego kontrahenta wśród odbiorców.
Jan Makowski Prezes Zarządu

KRAJ

Rozmawiam z Panem
Januszem Kubiakiem - Prezesem Grupy
Producentów Idealsad z Rybna.
Anna Kryńska: Jak doszło do powstania
Grupy producentów IdealSad?

Janusz Kubiak: Grupa działa jako spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością. Powstała
w 2005 roku – wtedy było nas 13 sadowników,
którzy podjęli decyzję, że spróbują rozwiązywać własne problemy
wspólnie. Początkowo odbywało się to na zasadzie bardziej
„towarzyskiej” a dopiero po jakimś czasie nabrało kształt bardziej
instytucjonalny. Nasze początki zaczęły się wokół grupy IPO –
Integrowanej Produkcji Owoców w Wisowej. To stowarzyszenie
zajmowało się głównie uzyskaniem certyﬁkatu Integrowanej
Produkcji oraz wdrożeniem uprawy przyjaznej dla środowiska.
Natomiast mniej zajmowało się sprawami związanymi ze sprzedażą
owoców. W momencie w którym rynek zmusił nas do tego aby
zajmować się sprzedażą nie na zasadzie jeżdżenia na giełdę – wtedy

okazało się, że trzeba zmienić formę
instytucjonalną. Na bazie kontaktów z tej
grupy powstała nasza grupa producentów.
Po zarejestrowaniu spółki zaczęliśmy
realizować Plan dochodzenia do uznania,
który obowiązywał 5 lat. W tym czasie,
pierwszym zakupem jaki dokonaliśmy, był
zakup linii sortowniczej. Ta linia funkcjonowała początkowo w
wynajętej hali. W momencie w którym zdecydowaliśmy się zakupić
grunt na którym znajduje się Idealsad obecnie wybudowaliśmy
sortownię owoców do której przenieśliśmy tą linię sortowniczą.
Właściwie od początku działalności zajmowaliśmy się handlem. Poza
okresami martwymi codziennie odjeżdża stąd tir z jabłkami
przygotowanymi wg obowiązujących standardów.
W tej chwili mamy komory chłodnicze, które są w stanie
przechować około 1000 ton produktów. Mamy profesjonalną linie
sortowniczą, zestaw wózków widłowych niezbędnych do obsługi – to
wszystko zabezpiecza nasze potrzeby sprzętowe. Dzięki tym
sprzętom w ciągu 4 godzin jesteśmy w stanie przygotować tira jabłek.
Statystycznie dziennie wyjeżdżają od nas 2 tiry jabłek
przygotowanych wg standardów jakie określają odbiorcy.
cd str. 18
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Siedziba Grupy Producentów Idealsad Sp. z o.o.

JK: Spółka została ostatecznie powołana przez 11 udziałowców
a w tej chwili jest 27 udziałowców.
AK: Czy jesteście gotowi na przyjęcia nowych udziałowców
do spółki?

fot. www.idealsad.pl

JK: Podstawą współpracy jest to czy oczekiwania obydwu stron są
zbieżne i czy jesteśmy w stanie sprostać wymogom, które są
narzucone na udziałowca, który wstępuje do grupy. To nie jest tak, że
udziałowiec ma tylko wejść do grupy a my mamy mu sprzedać jabłka.
Udziałowiec jest też zobowiązany do pewnych rzeczy – np. musi
prowadzić produkcję wg zasad zintegrowanej produkcji. Teraz mamy
wprowadzony system Global G.A.P. do gospodarstw – w związku
z tym trzeba też tym wymogom tego systemu się podporządkować.
Konieczne jest prowadzenie sprawozdawczość względem grupy co
do ilości powierzchni poszczególnych upraw, w połowie czerwca
trzeba złożyć deklarację co do prognozowanych plonów, z kolei

Zaplecze techniczne

jesienią po zbiorach wpływają do nas deklaracje dotyczącą zebranych
ilości.
Producenci zobowiązani są do współpracy ze spółką nie na tej
zasadzie, że „co mi się nie sprzeda to niech zajmie się tym spółka”.

AK: Wspomniał Pan, że jesteście uznaną grupą
producentów, chciałabym dowiedzieć się jakie są
korzyści udziału w grupie?

JK: Ja jestem jednocześnie sadownikiem i prezesem
grupy, w związku z tym doskonale odczuwam to na własnej skórze.
Abstrahując od tego, że dzięki grupie przesypiam noce w swoim łóżku
a nie gdzieś na giełdzie w różnych warunkach to ja w swoim
gospodarstwie zredukowałem koszty i to dość istotnie. Oczywiście jest
pewnie grupa osób, która powie, że na giełdzie można sprzedać jabłka
drożej niż grupie tylko nie biorą pod uwagę, że nie ponoszę kosztów
związanych chociażby z eksploatacją samochodu, którym na tą giełdę
muszę dojechać. Ja nie zatrudniam ludzi w gospodarstwie przez cały
sezon tylko dorywczo w sytuacjach kiedy to jest potrzebne. Oprócz
redukcji kosztów mam po prostu dużo więcej czasu. Tak jak
wspomniałem wcześniej – przygotowanie tira jabłek może kosztować
grupę 4 godziny, ja potrzebowałem do przygotowania tego samego
samochodu 4 dni. Jest
to kolejny przyczynek
do tego żeby działać
w formie jaką my
wybraliśmy dzięki
temu można ten czas
poświęcić bardziej na
podniesienie jakości
produkcji.
AK: Na jakie rynki
traﬁa Państwa
towar?
JK: Jest tych kierunków bardzo dużo – nasze jabłka traﬁają do
Afryki, całej Unii Europejskiej, Rosji, Ukrainy, zdarzają się zamówienia
do Skandynawii.
AK: A czy są jakieś ograniczenie co do kierunków eksportu?
JK: Właściwie nie ma w tej chwili ograniczeń co do kierunków. Od
momentu kiedy powstał pewien standard przygotowania
towaru w zasadzie drzwi do eksportu są dla polskich
sadowników otwarte. Podstawą wszystkiego jest jakość,
jakość i jeszcze raz jakość. W przypadku
przygotowywania towarów w gospodarstwach zawsze
spotykałem się z jakimiś pokusami „przemycenia”
jakości. U nas to nie ma miejsca, nie ma możliwości
technicznej do jakiegoś małego oszustw w kwestii
jakości. Powołanie grup spowodowało, że pewne
sytuacje które ograniczały ten eksport zniknęły. Niestety
wysłany towar nie najlepszej jakości nie skutkował
ponownym zamówieniem. W tej chwil klient jeśli jest
zadowolony ponawia zamówienie i to się po prostu cały
czas toczy. W tej chwili jest jeszcze tylko jeden czynnik
który moim zdaniem będzie miał decydujące znaczenie
jak to się będzie dalej rozwijało – to jest kwestia jakości
rozumianej jako pozostałości zawartości w owocach. Na
szczęście to nie jest takie proste żeby przekroczenia
pojawiały się w tych owocach. To raczej trzeba celowego
działania – natomiast przez kilku nieuczciwych producentów można
niektóre kierunki przekreślić. I to jest sytuacja na którą powinno
zwrócić się uwagę.
Dziękuję za rozmowę

Relacje między udziałowcami a grupą muszą być wywarzone
i jasno zdeﬁniowane od samego początku. Nie jesteśmy zamknięci na
nowych producentów, tylko nie wszyscy są w stanie spełnić
obowiązujące wymogi związane z uczestnictwem.
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undacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw powstała w 1992 r.,
w wyniku XIX Światowego Kongresu Small Businessu
(International Small Business Congress – ISBC), który odbył się

w Polsce.
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Podstawowe funkcje RIF:
udzielanie informacji o dostępnych
programach dotacji i warunkach
uczestnictwa;

promocja programów adresowana do potencjalnych beneﬁcjentów;
obsługa administracyjna wdrażanych programów;
ocena projektów składanych przez wnioskodawców (formalna
i merytoryczna);

Fundacja jest organizacją pozarządową działającą „non-proﬁt”.

współpraca z PARP w zakresie merytorycznego i ﬁnansowego
P o d s t a w o w y m c e l e m d z i a ł a n i a F u n d a c j i j e s t u d z i e l a n i e monitoringu wdrażanych programów;
wszechstronnej pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom w Polsce.
weryﬁkacja wniosków o wypłatę wsparcia składanych przez
Zadania te realizuje poprzez inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć
beneﬁcjentów;
mających na celu promocję małych i średnich przedsiębiorstw.
sporządzanie raportów merytorycznych i ﬁnansowych;
Fundacja promuje wprowadzenie zasad gospodarki rynkowej
prowadzenie bazy danych o uczestnikach programów.
w naszym kraju oraz pomaga w uzyskaniu środków ﬁnansowych, zarówno
Od 1996 r. Fundacja jest częścią ogólnopolskiej sieci Krajowego
unijnych jak i rządowych, na wzrost innowacyjności przedsiębiorstw.
Fundacja współpracuje z instytucjami okołobiznesowymi, organizacjami Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU), której misją
przedsiębiorców (m.in. cechami, spółdzielniami i izbami rzemieślniczymi) jest rozwój przedsiębiorstw poprzez zapewnienie najwyższej jakości usług
i pracodawców, a także podmiotami gospodarczymi zajmującymi się w kluczowych obszarach wymagających wsparcia państwa. KSU składa
rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw oraz tematyką integracji się z ponad 200 zarejestrowanych podmiotów, rozsianych po całej Polsce,
które świadczą usługi wspierające polskich przedsiębiorców. KSU oferuje
europejskiej .
Fundacja MSP pełni od 2001 r. rolę Regionalnej Instytucji Finansującej nie tylko fachową wiedzę z zakresu gospodarki i innowacji, ale również
(RIF) na Mazowszu. Jest jedną z 16-stu RIF działających w Polsce. RIF jest ułatwiony dostęp do pożyczek i poręczeń kredytowych.
Przy Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw funkcjonuje
Regionalny Punkt Konsultacyjny KSU (PK KSU), który świadczy usługi
informacyjne oraz doradcze dla osób planujących rozpocząć działalność
gospodarczą oraz przedsiębiorców, w kwestiach dotyczących zakładania,
wykonywania, zawieszania, zamykania i rozwijania działalności
gospodarczej.
Eksperci PK KSU pomagają m. in. w kwestiach formalnoFundacja współpracowała z PARP przy wdrażaniu:
prawnych, administracyjnych i podatkowych dotyczących działalności
Programów ﬁnansowanych z budżetu Państwa (Punkt Refundacji
gospodarczej oraz w poszukiwaniu środków ﬁnansowych na rozpoczęcie i /
Szkoleń);
lub rozwój działalności gospodarczej.
Programów przedakcesyjnych Phare (edycje Phare 2000, Phare
Fundacja MSP jest głównym organizatorem Ogólnopolskiego Forum
2001 SSG, Phare 2002, Phare 2003 SSG, Phare 2003 krajowe);
Gospodarczego Małych i Średnich Przedsiębiorstw będącego
Funduszy strukturalne perspektywy ﬁnansowej 2004-2006 w tym: przedsięwzięciem mającym na celu wymianę doświadczeń i wypracowanie
SPO-WKP Działanie 2.1, Działanie 2.3 i Poddziałanie 2.2.1, oraz SPO-RZL wspólnych stanowisk środowisk reprezentujących rzemiosło, handel
Działanie 2.3 a.
i drobny przemysł. Jest doroczną konferencją, w której uczestniczą:
Obecnie Fundacja współpracuje w zakresie wdrażania funduszy prywatni przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji samorządu
strukturalnych perspektywy ﬁnansowej 2007-2013 w tym Programu gospodarczego, instytucji wspierających sektor MSP, a także
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:
reprezentanci władz wojewódzkich, Rządu i Parlamentu. Podczas
konferencji
najbardziej prężnym i aktywnym przedsiębiorcom jest
Działanie 1.4-4.1 "Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie
przyznawany
tytuł "Lidera Przedsiębiorczości Roku". Zdobycie tego
wdrożeń wyników prac B+R"
wyróżnienia jest doskonałą rekomendacją w działalności gospodarczej.
Działanie 4.2 „Stymulowanie działalności B+R oraz wsparcie
Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw promuje idee Światowych
w zakresie wzornictwa przemysłowego”
Kongresów Small Businessu, przy czym wspólnie z Polską Agencją
Działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”
Rozwoju Przedsiębiorczości była organizatorem 31 Światowego Kongresu
Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”
Small Businessu (31st International Small Business Congress – 31 ISBC),
Działanie 8.1 „Wsparcie działalności gospodarczej w dziedzinie który odbył się we wrześniu 2004 r. w Warszawie. Światowe Kongresy
gospodarki elektronicznej”
Small Businessu mają ponad 30-letnią tradycję i corocznie gromadzą małe
i
średnie przedsiębiorstwa, przedstawicieli organizacji biznesowych,
Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu
rządów
i parlamentów z całego świata. Celem Kongresu jest promocja
B2B”
Poddziałanie 5.4.1 "Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, inicjowanie współpracy
biznesowej w środowisku międzynarodowym oraz podkreślenie roli MSP
własności przemysłowej"
dla rozwoju społeczno-gospodarczego
poszczególnych krajów. O randze ISBC
świadczy fakt, że odbywają się one pod
patronatem głowy państwa w osobie
Prezydenta lub Króla.
regionalnym partnerem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(PARP) współpracującym przy wdrażaniu programów adresowanych do
małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Jest łącznikiem, który w sposób
spójny stosuje odpowiednie i skoordynowane instrumenty na poziomie
regionalnym.

Fundacja Małych
i Średnich Przedsiębiorstw

PS.LIDER nr 3 luty 2013

s. 19

PS.Lider

bezpłatna

gazeta

informacyjna

Nr 3 luty 2013

Punkty Konsultacyjne KSU. Więcej pomocy dla mazowieckich
ﬁrm oraz osób zakładających działalność gospodarczą
KRAJ

W

ykwaliﬁkowana kadra oraz znacznie
poszerzony wachlarz usług, szczegółowo
dopasowany do potrzeb obecnych i
przyszłych przedsiębiorców, to jedne z wielu zalet jakie
posiadają Punkty Konsultacyjne Krajowego Systemu
Usług w województwie mazowieckim.
Dzięki swojej formule oraz usługom „szytym na miarę”,
ośrodki KSU są prawdziwymi lokalnymi centrami obsługi
obecnych i przyszłych przedsiębiorców. Punkty Konsultacyjne
KSU świadczą usługi informacyjne dotyczące rozpoczynania
i prowadzenia działalności gospodarczej oraz usługi doradcze:
asysta w rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności
gospodarczej oraz opieka nad klientem.

I w końcu usługa informacyjna „opieka nad klientem”,
obejmująca pomoc przedsiębiorcy w znalezieniu partnera
odpowiadającego specjalistycznym potrzebom przedsiębiorcy
tj.: usługi doradcze, szkoleniowe czy ﬁnansowe. Zadaniem PK
KSU jest również pomoc w zaaranżowaniu spotkania z
usługodawcą specjalistycznym, oraz dalszy monitoring losów
klienta w procesie korzystania z tej usługi.

- Usługi świadczone są przede wszystkim w formie
indywidualnych spotkań z klientem w siedzibie ośrodka, w tym
przypadku Fundacji MSP, jak również drogą telefoniczną oraz
drogą elektroniczną. Ponadto każdy ośrodek z mazowieckiej
sieci PK KSU prowadzi dyżury w mniejszych miejscowościach –
Fundacja MSP w Grodzisku Mazowieckim, Kobyłce, Sulejówku
i Wołominie. Jesteśmy przekonani, że profesjonalizm naszych
- Konsultanci PK KSU przy Fundacji Małych i Średnich
konsultantów oraz zrozumienie potrzeb przedsiębiorców
Przedsiębiorstw pomogą każdemu rozpocząć działalność
zostaną docenione przez naszych klientów – zachęca Pan
gospodarczą, zarówno analizując sam pomysł na biznes, jak
Edward Tomasz Połaski.
również pomagając w przygotowaniu dokumentacji i
Usługi informacyjne świadczone przez PK KSU są
wyjaśnieniu wszelkich procedur prawno-administracyjnych.
Każdy przedsiębiorca uzyska w naszym ośrodku fachową bezpłatne. Z kolei usługi doradcze są doﬁnansowane aż w 90%
pomoc w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.
z różnych aspektów, m.in. wsparcie w wyborze źródeł
Obecnie Punkty Konsultacyjne KSU w województwie
ﬁnansowania zewnętrznego czy opracowywaniu strategii mazowieckim prowadzą:
promocyjno-reklamowej ﬁrmy.– tłumaczy Pan Edward Tomasz
 F u n d a c j a M a ł y c h i Ś r e d n i c h P r z e d s i ę b i o r s t w,
Połaski, prezes Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw ul. Smocza 27, Warszawa
w Warszawie prowadzącej Punkt Konsultacyjny Krajowego
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości,
Systemu Usług.
ul. Piękna 68, Warszawa
Celem usługi doradczej pod nazwą „asysta
Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego,
w rozpoczynaniu działalności gospodarczej” jest wsparcie
ul. Małgorzacka 8, Ciechanów
początkującego przedsiębiorcy we wszystkich aspektach
Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada”,
zakładania działalności gospodarczej, tj: przeprowadzenie
analizy pomysłu w kontekście zasadności prowadzenia, ul. Andriollego 8/1, Otwock
Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada”,
potrzeb rynku i konkurencji plus ewentualne korekty pomysłu),
pomocy w przygotowaniu biznesplanu przedsięwzięcia ul. Pułaskiego 23, Siedlce
i dokumentów niezbędnych do jego rejestracji.
Druga usługa doradcza, skierowana do już działających
Zachęcamy również do skorzystania z infolinii pod
przedsiębiorców to asysta w prowadzeniu działalności numerem: 022 432 89 91 do 93; 0 801 33 22 02
gospodarczej. Obejmuje ona doradztwo w 4 podstawowych
Bądź do wysłania maila: ksu@parp.gov.pl
obszarach działalności ﬁrmy tj.: formalno-prawne obowiązki
związane z prowadzeniem ﬁrmy, marketing, organizacja oraz
Fundacja Małych
ﬁnansowanie przedsiębiorstwa.
i Średnich Przedsiębiorstw
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Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotarły
informacje, że rolnicy z różnych regionów Polski otrzymują pisma,
opatrzone logotypem łudząco podobnym do logotypu ARiMR,
KRAJ
w których anonimowy autor zachęca do wpłacania pieniędzy
na podany numer konta bankowego, w celu otrzymania dopłat bezpośrednich. Reklamuje to
pismo jako "zaproszenie", które jest "najkrótszą drogą do otrzymania dotacji bezpośredniej".
Dalej wskazuje, że korzystając z tej propozycji rolnik zapewni sobie "spokój, relaks i beztroski
sen" i dołącza blankiet przekazu pocztowego z sumą do wpłaty 246 zł., z tytułem przelewu:
"opłata za wniosek". Anonimowy autor nie precyzuje jednak na czym ma polegać skorzystanie
z jego propozycji. Używa pojęcia bardzo nieprecyzyjnego, mogącego wskazywać np., że trzeba
zapłacić za samo dostarczenie wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich, a przecież taki
wniosek rolnik otrzymuje bez żadnych opłat. Przesłanie wypełnionego przez rolnika wniosku do
Agencji, czy to w formie papierowej czy elektronicznej, także jest bezpłatne.

źródło: www.armir.gov.pl

ARiMR ostrzega przed oszustami!

W związku z zaistniałą sytuacją Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
oświadcza, że nie ma z tym pismem nic wspólnego i prosi o zignorowanie go. ARiMR nie
prowadzi bowiem odpłatnej działalności polegającej na przygotowaniu wniosków o przyznanie
dopłat bezpośrednich, czy jakiegokolwiek innego rodzaju wsparcia ﬁnansowego. Wysyłanie
pism do wielu rolników, na których umieszczono nazwę "ARMiR" łudząco podobną do skrótu
ARiMR (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) i znak graﬁczny bardzo podobny do
prawdziwego logo Agencji, wskazuje, że może to być oszustwo zaplanowane na szeroka skalę.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przestrzega przed korzystaniem z ofert,
w których brak podpisu, brak jakichkolwiek danych kontaktowych, a ich przekaz jest bardzo
niejasny. Dokumenty te z pewnością nie pochodzą od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
W przypadku otrzymania takich ofert zachęcamy do kontaktowania się z naszymi placówkami, w celu potwierdzenia, czy takie pisma
powstały w ARiMR. W przypadku podejrzenia, że chodzi o oszustwo wyłudzenia, należy przekazać sprawę do organów ścigania.
Źródło ARiMR

ARiMR zachęca rolników do składania wniosków o przyznanie płatności
bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych przez Internet
KRAJ
Piętnastego marca 2013 roku ARiMR
rozpocznie przyjmowanie wniosków
o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW
i rolnośrodowiskowych za bieżący rok. Jak
co roku, przed tym terminem Agencja wysyła
do każdego z rolników, którzy korzystali
z dopłat w ubiegłym roku, tzw. wnioski
spersonalizowane, które są wypełnione
przez Agencję na podstawie posiadanych przez nią informacji.
Ubiegający się o dopłaty rolnik (jeśli w jego gospodarstwie nic się nie
zmieniło) musi teraz tylko je podpisać oraz wypełnić załączniki
graﬁczne dotyczące upraw na użytkowanych rolniczo działkach.
Wniosków tych nie trzeba jednak składać czy przesyłać do Agencji
w formie papierowej. Można je bowiem dużo łatwiej i wygodniej złożyć
przez Internet. Taka możliwość istnieje od 2011 roku i rolnik może teraz
złożyć jeden wspólny wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich,
pomocy ONW i płatności rolnośrodowiskowych, bez wychodzenia
z domu. By uzyskać taką możliwość trzeba tylko wystąpić wcześniej do
ARiMR o login i kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji.
W tym celu trzeba złożyć w "swoim" biurze powiatowym ARiMR
specjalny wniosek, który jest "do pobrania" ze strony internetowej
Agencji. Obecnie w biurach powiatowych nie ma wielu interesantów,
zatem załatwienie tej sprawy i otrzymanie loginu i kodu dostępu
odbędzie się bardzo sprawnie. Posiadając dostęp do systemu
teleinformatycznego ARiMR można również dokonywać zmian
w Rejestrze Zwierząt Gospodarskich. Login i kod dostępu do systemu

teleinformatycznego ARiMR jest nadawany bezterminowo.
Wypełnienie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich,
wsparcia ONW czy płatności rolnośrodowiskowych przez Internet, nie
jest trudne. Ubiegający się o dopłaty rolnik, po zalogowaniu się do
systemu teleinformatycznego ARiMR, na ekranie komputera zobaczy
wstępnie wypełniony przez Agencję wniosek o przyznanie mu
płatności za 2013 rok. Tak jak w przypadku papierowego wniosku
spersonalizowanego, w wersji elektronicznej, ARiMR także korzysta
z informacji, które rolnik podał w ubiegłorocznym wniosku o przyznanie
takich dopłat. Rolnikowi pozostaje wypełnienie załączników
graﬁcznych, na których trzeba "wyrysować" swoje działki rolne.
Niewątpliwą ogromną zaletą wypełniania wniosku przez Internet jest
to, że system podpowie od razu, gdzie mogły zostać popełnione błędy,
podczas wypełniania wniosku. To z całą pewnością ułatwi poprawne
ich wypełnienie. Ważne jest przy tym, że wypełnianego wniosku
o przyznanie płatności nie trzeba od razu zatwierdzać, co jest
równoznaczne z jego przekazaniem do Agencji. Można go sobie
zapisać, ponownie przejrzeć w późniejszym terminie i wprowadzić
ewentualne poprawki czy uzupełnienia i dopiero wtedy zatwierdzić
oraz wysłać. W przygotowaniu wniosku można skorzystać z bardzo
przejrzyście przygotowanej instrukcji jego wypełnienia, dostępnej na
stronie internetowej ARiMR. Przedstawia ona "graﬁcznie" kolejne
etapy wypełniania i złożenia wniosku przez Internet.
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ARiMR zachęca rolników do składania wniosków o przyznanie płatności
bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych przez Internet cd.
Przekazywanie do Agencji wniosków płatność niezwiązana do tytoniu,
drogą elektroniczną jest wygodniejsze
o
w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego zarówno dla rolników jak i dla Agencji, płatność niezwiązana do skrobi;
która w takim wypadku nie musiałaby
wsparcia specjalnego:
wysyłać do nich pocztą ponad miliona
o
specjalnej płatności obszarowej do
przesyłek z papierową wersją wstępnie
powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych
wypełnionych wniosków.
drobnonasiennych;
Jeżeli jednak, rolnik nie chce lub nie może skorzystać z tej
o
płatności do krów i owiec;
wygodnej elektronicznej formy składania wniosku o przyznanie
o
płatności do tytoniu;
płatności bezpośrednich, pomocy ﬁnansowej z tytułu
wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych
płatności cukrowej;
obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
oddzielnej płatności z tytułu owoców i warzyw (płatność do
(wsparcie ONW) i płatności rolnośrodowiskowej, może nadal pomidorów);
wypełnić i przekazać do ARiMR "tradycyjny" papierowy wniosek
oddzielnej płatności z tytułu owoców miękkich.
wraz z niezbędnymi załącznikami. Agencja wysyła do rolników
Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, a także
takie wnioski w styczniu i lutym. Dołączone do nich zostały, tak
jak w przypadku wniosku w postaci elektronicznej, następujące płatności ONW i płatności rolnośrodowiskowych, przygotowane
w formie papierowej
załączniki :
należy składać
materiały graﬁczne z oznaczeniem działek
w
b i u r a c h
ewidencyjnych, które rolnik zgłosił do płatności w 2012 roku;
powiatowych ARiMR
 karty informacyjne zawierające dane o maksymalnym l u b r e j e s t r o w a n ą
obszarze kwaliﬁkowanym do płatności(PEG);
przesyłką pocztową.
instrukcje wypełniania wniosków i załączników
W s z y s t k i e
graﬁcznych.
wnioski o przyznanie
Dane na rok 2013, wpisane do wniosków, zostały
przygotowane przez ARiMR w oparciu o informacje zawarte we
wnioskach składanych w 2012 roku w części dotyczącej:
danych osobowych, działek ewidencyjnych oraz działek
rolnych.
Rolnicy, którzy już w roku 2012 złożyli wniosek o przyznanie
płatności przez Internet, nie otrzymają w roku 2013 wniosku
spersonalizowanego w wersji papierowej. Dla tych rolników,
wstępnie wypełniony wniosek udostępniony zostanie od razu
w systemie informatycznym ARiMR.
W ramach płatności bezpośrednich za 2013 rok rolnicy będą
mogli ubiegać się o przyznanie dopłat z tytułu:
jednolitej płatności obszarowej (JPO);
uzupełniającej płatności obszarowej (UPO):
o

do grupy upraw podstawowych,

o
do powierzchni uprawy chmielu, do której
została przyznana płatność w roku 2006,
o
do powierzchni upraw roślin przeznaczonych
na paszę uprawianych na trwałych użytkach zielonych
(płatności zwierzęce);

dopłat, niezależnie
od sposobu dostarczenia ich w ARiMR, powinny być
przekazane w terminie od 15 marca do 15 maja 2013 r. Można je
złożyć jeszcze po tym terminie, ale nie później niż do 10
czerwca 2013 roku. Jednak w takim wypadku na beneﬁcjentów
nałożone zostaną sankcje ﬁnansowe, polegające na redukcji
należnych płatności o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia.
Warto też dodać, że starający się o jednolitej płatności
obszarowej, płatności uzupełniających, specjalnej płatności
obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych
i motylkowatych drobnonasiennych, płatności ONW oraz
płatności rolnośrodowiskowych, mogą dokonywać zmian w już
złożonych w Agencji wnioskach. Bez żadnych sankcji
ﬁnansowych można to zrobić do 31 maja 2013 roku. Natomiast
złożenie poprawionego wniosku po tym terminie, ale nie później
n i ż d o 1 0 c z e r w c a 2 0 1 3 r. , s p o w o d u j e ( t a k j a k
w wypadku złożenia wniosku po upływie podstawowego
terminu) obniżenie płatności do powierzchni działek rolnych, dla
których dokonano zmian lub do powierzchni działek rolnych,
które zostały dodane, o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.
Źródło ARiMR

płatności uzupełniającej:
o
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KALENDARIUM Z RESORTÓW
Ministerstwo Gospodarki
www.mg.gov.pl

30.01.2013 r. – Ministerstwo
wytypowało 5 perspektywicznych
krajów, w których w 2013 r. będzie
prowadzić intensywne działania
promocyjne, tj. Kanadę, Brazylię,
Algierię, Kazachstan i Turcję. MG chce
zachęcić przedsiębiorców do
zwiększenia eksportu polskich towarów i usług na te rynki. Działania
będzie realizowane w ramach systemowego projektu „Promocja
polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych” 6.5.1 POIG.
 06.02.2013 r. – Zatwierdzenie przez Radę Ministrów
wykonania umowy offsetowej na 76 mln EUR, związanej z dostawami
uzbrojenia i sprzętu wojskowego w celu modernizacji okrętów klasy
ORKAN dla Polskiej Marynarki Wojennej.
 07.02.2013 r. – Prezes Rady Ministrów powołał J. Pietrewicza
na stanowisko sekretarza stanu w MG oraz Pełnomocnika Rządu do
spraw deregulacji gospodarczych.
 08.02.2013 r. – Sejm uchwalił nową ustawę o terminach zapłaty
w transakcjach handlowych. Projekt stanowi kontynuację działań MG,
których celem jest ograniczenie zatorów płatniczych oraz
zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.
 25.02.2013 r. – MG ogłosiło kolejny projekt pn. „Wsparcie
udziału organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych
grup lub organizacji branżowych”. Inicjatywa polega na refundacji
polskim ﬁrmom części składki wynikającej z członkostwa w tych
organizacjach. Wnioski można składać do 8 kwietnia 2013 r.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
28.01.2013 r. – Weszły w życie akty prawne
regulujące sprawy zakazu uprawy odmian roślin
zmodyﬁkowanych genetycznie – ustawa
o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 r. (Dz. U. z
2012, poz.1512) oraz wydane na podstawie art.
104 ust. 9 tej ustawy, 2 rozporządzenia Rady
Ministrów.
09.02.2013 r. – Po „budżetowym” szczycie
unijnym minister rolnictwa S. Kalemba podkreślił,
że Polska jest wielkim jego zwycięzcą, a tym samym polscy rolnicy też
na nim wygrali. Na realizację Wspólnej Polityki Rolnej Unii
Europejskiej w latach 2014-2020 Polska otrzyma 28,6 mld EUR (18,8
mld EUR przeznaczone zostanie na dopłaty bezpośrednie
i mechanizmy rynkowe, czyli I ﬁlar WPR, a pozostałe – 9,8 mld EUR na
rozwój obszarów wiejskich – czyli II ﬁlar). Środki na WPR w UE dla
wszystkich państw spadły o 10%, a dla Polski udało się
wynegocjować mechanizm, aby budżet ten mógł wzrosnąć o 10%.
09.02.2013 r. – W MRiRW przedstawiono wyniki polskiego
handlu zagranicznego sektora rolno-spożywczy w 2012 r. Produkty
rolno-spożywcze, to grupa towarowa, która w wymianie handlowej
nieprzerwanie od 2003 r. przynosi Polsce dodatnie saldo, które
w 2012 r. wyniosło 3,8 mld EUR.
14.02.2013 r. – Podsumowano prace zespołu do spraw
opracowania programu wsparcia sektora produkcji trzody chlewnej.
Zdiagnozowanie najważniejszych problemów nurtujących sektor
produkcji trzody chlewnej oraz właściwe ukierunkowanie wsparcia,
które dałoby wymierny, dodatni skutek ekonomiczny. Ustalono, że
najważniejszym działem w produkcji świń jest hodowla loch
i produkcja prosiąt. Stwierdzono, że ta właśnie działalność powinna
być szczególnie wspierana także w inwestycjach. W szczególności
godne poparcia są wszelkie formy zrzeszania rolników, prowadzące
do wspólnego tworzenia większych stad umożliwiających
wyprodukowanie wyrównanych partii handlowych prosiąt,
gwarantujących wysoki status zoohigieniczny. Sprawozdanie z prac
zespołu jest propozycją ekspercką przedstawioną ministrowi
rolnictwa.

informacyjna

Nr 3 luty 2013

Agencja Rynku Rolnego
www.arr.gov.pl
28.01.2013 r. – ARR poinformowała, że 12-13
marca 2013 r. organizuje dla polskich przedsiębiorców
z sektora rolno-spożywczego II edycję szkolenia
marketingowo-rynkowego.
28.01.2013 r. – ARR poinformowała, że pod
adresem www.elf.arr.gov.pl dostępna jest aplikacja
ELF, służąca do wypełniania i drukowania wniosku
o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia
materiału siewnego kategorii elitarny lub kwaliﬁkowany mającej
charakter pomocy de minimis w rolnictwie oraz Formularza informacji
przedstawianych przez wnioskodawcę.
04.02.2013 r. – Podano informację, że tylko do końca lutego
producenci mleka mogą rejestrować w OT ARR zawarte umowy
zbycia prawa do kwoty indywidualnej.
07.02.2013 r. – ARR zawarła umowę na realizację 3-letniej
kampanii informacyjnej pt. „Trzy znaki smaku”, skierowanej na rynek
polski, której zadaniami jest informowanie nt. wspólnotowego systemu
ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych, a także promocja
certyﬁkowanych i znakowanych w tym systemie produktów
spożywczych.
 08.02.2013 r. – Zaproszenie przedsiębiorców branży
spożywczej do wzięcia udziału w imprezie targowo-wystawienniczej
Sial China 2013, która odbędzie się w dniach 7-9 maja 2013 r.
w Szanghaju.
11.02.2013 r. – ARR poinformowało, że we współpracy
z MRiRW organizuje w dniu 8 marca 2013 r., konferencję na temat
energetycznego wykorzystania biomasy pochodzenia rolniczego
w trakcie trwania targów AGROTECH.
12.02.2013 r. – ARR zawarła ze Stowarzyszeniem Rzeźników
i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej umowę na realizację 3-letniej
kampanii informacyjno-promocyjnej pt. „Europejskie mięso – tradycja,
jakość i smak”.
14.02.2013 r. – ARR, przy współpracy z Wydziałem Promocji
Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Algierii, organizuje w dniach 9-12
kwietnia 2013 r. stoisko narodowe i misję gospodarczą podczas
targów rolno-spożywczych DJAZAGRO.
 14.02.2013 r. – ARR poinformowało przedsiębiorców
zainteresowanych współpracą z partnerami Niemiec, że w dniu 16
kwietnia 2013 r. odbędzie się w Saarbrücken „Dzień Polskiej
Gospodarki”.
15.02.2013 r. – W ARR zakończył się audyt certyﬁkacyjny za rok
ﬁnansowy EFRG 2012, przeprowadzany corocznie przez
Ministerstwo Finansów we współpracy z Urzędami Kontroli
Skarbowej. Audyt potwierdził, że wszystkie zbadane płatności zostały
dokonane prawidłowo, we właściwej wysokości oraz terminowo.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
www.arimr.gov.pl
28.01.2013 r. – ARiMR przypomina, że w 2013 r.
zwiększył się zakres kontroli tzw. wymogów
wzajemnej zgodności w gospodarstwach rolnych
w zakresie dobrostanu zwierząt. Rolnicy, którzy nie
dbają o zwierzęta w swoim gospodarstwie ryzykują
zmniejszeniem lub utratą przyznawanych im płatności
bezpośrednich oraz płatności niektórych działań
w ramach PROW 2007-2013.
 10.02.2013 r. – Agencja prowadzi trzy nabory wniosków
w ramach PO RYBY 2007-2013 – do 29 marca 2013 r. na
"Rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową
ﬂotą rybacką" i na "Inwestycje na statkach rybackich i selektywność"
oraz do 28 czerwca 2013 r. na "Rybactwo przybrzeżne".
 15.02.2013 r. – ARiMR ostrzegła przed oszustami – rolnicy
z różnych regionów Polski otrzymują pisma, opatrzone logotypem
łudząco podobnym do logotypu Agencji, w których anonimowy autor
zachęca do wpłacania pieniędzy na podany numer konta bankowego,
w celu otrzymania dopłat bezpośrednich.
 21.02.2013 r. – Agencja przypomniała, że rolnicy, którzy w 2013
r. zamierzają ubiegać się o przyznanie płatności do tytoniu,
zobowiązani są do zawarcia do 14 marca umowy na uprawę tytoniu
z pierwszym przetwórcą.
Więcej informacji do pobrania (pdf):
www.pslgrodzisk.pl/images/lider/kalendarium_z_resortow_luty.pdf
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IV Wojewódzki Zjazd Delegatów Forum Młodych Ludowców
Województwa Mazowieckiego
fot. FML Otwock

KRAJ

D

ziewiątego lutego w Morach pod Warszawą odbył
się IV Wojewódzki Zjazd Delegatów Forum
Młodych Ludowców Województwa
Mazowieckiego.
Spotkanie rozpoczęło się od uroczystego odśpiewania
Hymnu Państwowego, następnie przywitaliśmy honorowych
gości, którymi byli Kolega Prezes ZW PSL Adam Struzik,
Europoseł Jarosław Kalinowski i Tomasz Jędrzejczak Szef
Gabinetu Politycznego Prezesa PSL Janusza
Piechocińskiego.
FML Otwock reprezentowany był przez trzech delegatów:
Klaudię Grudziąż, Annę Jarek i Łukasza Packa. Klaudię
Grudziąż wraz z Adamem Mirosławem Orlińskim zgłoszono na
kandydatów na Prezesa Zarządu Wojewódzkiego. Kolega
Adam Mirosław Orliński zdobył prawie 70 % poparcie
w głosowaniu tajnym, dzięki czemu został nowym Prezesem
Zarządu Wojewódzkiego.
W skład Zarządu Wojewódzkiego z terenu powiatu
Otwockiego weszła Klaudia Grudziąż, natomiast Anna Jarek
dołączyła do Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej. Na krajowym zjeździe delegatów FML Otwock reprezentowany będzie przez Klaudię Grudziąż.
Chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze gratulacje dla nowego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Adama Orlińskiego, dla całego Zarządu i Komisji
Rewizyjnej. Życzymy owocnej kadencji oraz spełnienia wszystkich planów i założeń.
FML Otwock

Powiatowe Zebranie Członków FML
KRAJ

fot. FML Otwock

10 grudnia 2012 roku odbyło się
Powiatowe Zebranie Członków FML. Pierwsze struktury tego stowarzyszenia powstawały już w latach 90tych. W powiecie Otwockim działacze

FML wspierali przede wszystkim kampanie wyborcze. Zdaniem nowych
członków władz FML, czas to zmienić. Planujemy organizację wydarzeń
kulturalnych i sportowych, które pozwolą na integrację młodzieży oraz na
krzewienie idei stowarzyszenia. Czas przypomnieć o naszym
istnieniu - mówi Klaudia Grudziąż, Prezes Zarządu
Powiatowego FML. Na prezesa została wybrana jednogłośnie, otrzymując poparcie dla przedstawionych planów.
Powiatowy FML jest jedną organizacji wspierającą
działalność Powiatowego Stronnictwa Ludowego. Nie jest
jednak typową "przybudówką" partyjną, jak inne ugrupowania
młodzieżowe. Celem statutowym jest praca z młodymi ludźmi:
edukacja, integracja, popularyzacja tradycji i kultury lokalnej,
współpraca z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami w celu krzewienia idei zrównoważonego rozwoju.
Do dnia dzisiejszego odbyły się 4 spotkania FML Otwock,
udało się nam miedzy innymi obrać władze stowarzyszenia,
opracować ramowy plan działania na najbliższe miesiące.
Wraz z początkiem kwietnia ruszamy z długoterminową
kampanią której celem będzie uzyskanie jak najlepszego
wyniku w wyborach samorządowych.
Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku ,a już wkrótce
na nasz kanał Youtube gdzie będziemy zamieszczać video
relacje z naszych akcji.
www.facebook.com/ForumMlodychLudowcowOtwock

FML Otwock
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Posiedzenie Koła Spółdzielców w Kolnie
KRAJ
W dniu 09.02.2013 roku odbyło się posiedzenie Koła Spółdzielców w Kolnie. Była to okazja do podsumowania rocznej działalności koła.
W momencie zakładania liczba członków liczyła 6 osób.
Na dzień dzisiejszy koło zrzesza 25 osób.Członkami koła są ludzie związani ze Spółdzielczością ,głownie rolnicy i pracownicy związani
z Spółdzielnią Mleczarską Mlekpol w Grajewie z terenu Powiatu Kolneńskiego.W posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście w osobach
1. Wojciech Dzierzgowski-Prezes ZW PSL Wicewojewoda Podlaski
2.Stanisław Szleter-Skarbnik ZW PSL,Prezes ZP PSL w Grajewie
3.Wojciech Grochowski-Dyrektor Biur Poselskich Posła RP Edmunda Borawskiego
4.Roland Długozima-Prezes ZP PSL w Kolnie
Andrzej Mieczkowski

5.Stanisław Podsiad –Prezes ZM-G w Kolnie
Zdjęcia dostarczone przez Andrzeja Mieczkowskiego
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fot. archiwum M. Trupacz

Bo „Człowiek jest Najważniejszy”
KRAJ
Piska Gminna organizacja PSL skupia grono aktywnych
społeczników, ludzi pełnych pasji, kreatywności, oddanych wspólnym
działaniom na rzecz lokalnego środowiska i społeczności.
Żyjemy i mieszkamy w Krainie Tysiąca Jezior w sercu Puszczy
Piskiej na Mazurach a jednocześnie w regionie o najwyższym
bezrobociu i konglomeracie narodowościowym.

fot. archiwum M. Trupacz

fot. archiwum M. Trupacz

Liderem wokół , którego w 2007 roku reaktywowana została
organizacja PSL-u jest niekwestionowana postać naszego posła
Zbigniewa Włodkowskiego. Dzięki Jego charyzmie, prospołecznej
postawie udało się skupić ludzi o podobnych cechach. Nasz
a koleżanka Grażyna Leszczyńska, która jest prezesem organizacji Reaktywował po 10 latach przerwy sekcje dziewcząt i chłopców
gminnej, wybitny fachowiec samorządowy, na funkcje wiceprezesa roczniki 1999-2000, 2002, 2003 i młodsi. Organizuje festyny i turnieje
koszykarskie m in Mikołajkowy Turniej o Puchar Burmistrza Pisza.
rekomendowała kolegę Mariusza Trupacza.

W tym miejscu pozwolę sobie zacytować naszego wieszcza:
Mając za sobą doświadczenia polityczne i aktywny udział
w pracach samorządów na różnych szczeblach jako radny w 2009 roku
wstąpił do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pierwszym zadaniem
było zbudowanie silnej młodzieżowej organizacji FML-u w Piszu
i okolicach, z czego wywiązał się znakomicie i do dziś sprawuje nad
peeselowską młodzieżówką pieczę.

„ Dzieckiem w kolebce kto łeb urwał hydrze,
Młodzieńcem zdusi centaury,
Piekłu oﬁarę wydrze,
Do nieba pójdzie po laury!...
Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga!
Łam, czego rozum nie złamie!
Młodości! orla twych lotów potęga,
A jako piorun twe ramię!”
Bo jest to najkrótsza charakterystyka Mariusza!
Te n m ł o d y c z t e r d z i e s t o l e t n i m ę ż c z y z n a p o c h o d z ą c y
z inteligenckiej rodziny o ukraińskich korzeniach, człowiek pełen pasji,
zainteresowań niezwykle aktywny i kreatywny, ukochał folklor i tradycje
obu Narodów. Mając zaś akademickie przygotowanie polityczne
i folklorystyczne spełnia się na każdym powierzonym Mu polu
działania.

Jego aktywność, pracowitość, lojalność ,kreatywność znalazła
swój wyraz w obecnie pełnionej funkcji wiceprezesa piskiej organizacji
PSL a ponadto został mianowany w 2012 r. na Dyrektora Biura
Poselskiego Zbigniewa Włodkowskiego, gdzie wyróżnia się w sposób
wyjątkowy, pracując na rzecz lokalnych społeczności połowy
województwa warmińsko mazurskiego, na doskonały wizerunek
naszej partii i naszego posła.

Zacytowany fragment ”Ody do Młodości” nie jest pustym
Z sukcesem, jako instruktor ds. folkloru reaktywował folklor panegirykiem ale rzeczywistym obrazem tego młodego Człowieka, dla
w Piskim Domu Kultury gdy rozpoczął pracę w tym miejscu w 2007 r.
którego „Człowiek jest Najważniejszy”, pomaga niezliczonej rzeszy
Liczące się imprezy cykliczne to :”Herody”, ”Mazurski Wieczór ludzi w różnych sprawach , organizuje pracę aktywistów gdzie każdy
Biesiadny”, „Jarmark Świętego Jana”, „Dożynki Gminne”, ”Festiwal fruwa na swoim pułapie i dlatego nie ma kolizji w partii tylko sukcesy
Piosenki Polskiej - Masz Szansę Więc Śpiewaj O Złotą Nutę Pisza” wyborcze, na każdym szczeblu.
oraz codzienna, żmudna praca z grupami w mieście i na wsi, szukanie
Mimo, że tak aktywnie uczestniczy w życiu publicznym
sponsorów, organizowanie warsztatów i pisanie projektów oraz i społecznym jest wspaniałym mężem Anety oraz troskliwym, czułym
zdobywanie środków ﬁnansowych na wszystkie Swoje działania.
ojcem dla syna Mateusza i córki Gabrysi.
Ponadto Mariusz aktywnie funkcjonuje w klubie koszykarskim TSK
Z przyjemnością przedstawiam Państwu Mariusza Trupacza,
„Roś” Pisz, najpierw jako zawodnik , obecnie jako wiceprezes wspaniałego młodego człowieka, który powinien być wzorcem dla
odpowiedzialny jest z koszykówkę dziecięcą i młodzieżową. wielu ludzi i naszych działaczy.
Maria Górska
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jest najpiękniejszą piosenką napisaną przez Garego Brookera.
Niestety konﬂikty i napięcia nie ominęły Procol Harum. Najpierw
zespół opuścił Mathew Fisher, którego zastąpił Chris Cooping, a po
nagraniu płyty ,,Broken Barricades” odszedł Robin Trower. Ta płyta
przyniosła chwilową zmianę stylu. Dominowały kompozycje o rockowym
charakterze: Simple Sister, Memorial Driver i Poor Mohammed. Na krążku
znalazł się napisany wspólnie przez Reida i Trowera ,,Song for Dreamer” – hołd
dla zmarłego w wieku 27 lat Jimiego Hendrixa. Dla Trowera śmierć
wspaniałego gitarzysty była stratą niepowetowaną. Po rozpoczęciu kariery
solowej artysta często powracał do muzycznych fascynacji twórczością
słynnego Amerykanina. Największym osiągnięciem artystycznym zespołu
Procol Harum pozostała do dzisiaj płyta ,,Grand Hotel”. Po raz kolejny muzycy
otrzymali znakomite teksty o przemijaniu wartości napisane przez Reida.
Muzyka, która zilustrowała słowa porażała symfonicznym rozmachem
i drapieżną rockową ekspresją. Błyskotliwe kompozycje z ciekawymi
rozwiązaniami instrumentalnymi wzbudziły ogólny podziw. Na albumie nie było
właściwie słabego momentu, a każda następująca po sobie piosenka była
kontynuacją kolejnej pięknej opowieści. Tytułowy utwór ,,Grand Hotel” pojawił
się na listach przebojów a nagrana ballada ,,Fires Chich Bunt Brigtly z piękną
wokalizą Christianie Legrand z The Swingle Singers gościła często na
domowych prywatkach.

PROCOL HARUM bielszy odcień bieli
LEKSYKON LEGEND ROCKA

Gdy w maju 1967 r ukazał się singiel
,,A Whiter Shade of Pale” debiutującej angielskiej grupy Procol Harum nikt nie
przypuszczał, że piosenka stanie się po latach hitem wszechczasów. Utwór
został nagrany w londyńskim Olympic Studios ,,na żywo” przez: Garego
Brookera i Mathew Fishera wraz z przypadkowymi muzykami sesyjnymi. Po
fot. wikipedia.org
Procol Harum we Wrocławiu

W połowie roku do sprzedaży traﬁła debiutancka płyta zatytułowana
,,Procol Harum”. Nie przyniosła komercyjnego sukcesu, bo na longplayu nie
było słynnego już przeboju. Dopiero amerykańskie wydanie zmieniło ten stan
rzeczy. Muzyka , którą zaproponowali artyści oparta była na elementach muzyki
klasycznej, rocka progresywnego i rythm and bluesa. Na uwagę zasługiwał
piękny, monumentalny ,,Repent Walpurgis” z fortepianowym motywem
zaczerpniętym z bachowskiego Preludium C- dur Das Wohltemperierte Klavier.
Z kolei kompaktowa edycja oprócz ,,Bielszego odcienia bieli” zawierała kolejny
wielki przebój ,,Homburg”. Grupa szybko zyskała rozgłos i ,,weszła na salony”
dzięki zawrotnej popularności ,,A Whiter Shade of Pale”. Piosenka zauroczony
był nawet John Lennon a rozgłośnie radiowe grały ją do znudzenia. Druga płyta
nie przyniosła żadnego przeboju ale nie zawiodła prawdziwych fanów zespołu.
,,Shine On Brightly” był albumem wymagającym od słuchacza większej uwagi.
Płyta zmuszała go do reﬂeksji. Autor tekstu – Keith Reid stawiał pytanie o sens
ludzkiego istnienia. Muzyka była bardziej mroczna i nieprzewidywalna. W roku
1969 ukazała się ,,A Salty Dog”, którą promował tytułowy utwór. Znowu
o zespole zrobiło się w mediach głośno. Melancholijną kompozycję
przepełnioną zadumą i romantycznym tekstem o trudach marynarskiego życia
ozdobiła gitarowa solówka R. Trowera. Dla wielu słuchaczy do dzisiaj ten utwór
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fot. wikipedia.org

kilku dniach powtórzono nagranie ale już z nowym perkusista. Efekt był mizerny
więc druga wersja została odrzucona i do publicznego rozpowszechnienia
weszła piosenka z pierwotnej matrycy. Główny motyw ,,Bielszego odcienia bieli”
zagrany przez Mathew Fishera na organach Hammonda został zainspirowany
przez Arię na Strunie G z III Suity orkiestrowej D – dur J. S. Bacha i można też
doszukać się odniesienia do kantaty Wachet auf uns die Stimme.
Współautorami muzyki byli G. Brooker i M. Fisher, który po wielu latach sporów
sądowych wygrał proces o prawa autorskie z Brookerem. Słowa do kompozycji
napisał młody poeta awangardowy – Keith Reid. Psychodeliczny tekst powstał
jako bardzo luźny ciąg skojarzeń, który wpadł do głowy autorowi podczas jednej
z imprez. Singiel z przebojem ,,A Whiter Shade of Pale‘’ osiągnął szczyt list
przebojów w kilkunastu krajach i natychmiast stał się wizytówką zespołu. Do tej
pory nagrano ponad 900 coverów, między innymi przez: Joe Cockera, Annie
Lennox, The Shadows czy Black Label Society. W tym samym roku skład
zespołu ustabilizował się. Do Procol Harum dołączyli gitarzysta Robin Trower
i perkusista B.J. Wilson, którzy wcześniej wspólnie z Brookerem tworzyli The
Paramounts. Z muzyków biorących udział w sesji ,,A Whiter Shade of Pale”
pozostał jedynie basista David Knights.

Kolejne płyty nie dorównały słynnemu ,,Grand Hotelowi” ale na każdej
kolejnej znalazły się piosenki warte posłuchania: As Strong As Samson, New
Lamps For Old, Pandora’ s Box czy Butterﬂy Boys. W 1977 r zmęczony Gary
Brooker opuścił zespół i zajął się karierą solowa oraz wędkowaniem. Od dawna
był zapalonym wędkarzem i każdą wolną chwile spędzał nad wodą. Po
kilkunastu latach w 1991r nastąpiła reaktywacja grupy w najsilniejszym składzie

Gary Brooker 2001

z Fisherem Reidem i Brookerem. Muzycy z zapałem przystąpili do nagrania
nowego materiału. Ukazał się na płycie ,,The Prodigal Stranger”, którą muzycy
zadedykowali zmarłemu koledze B.J. Wilsonowi. Piosenki z albumu
przypominały najlepsze lata twórczości Procol Harum ale niestety zostały
niesłusznie zmiażdżone przez krytyków. Ta krzywdząca opinia nie zmusiła
G. Brookera do abdykacji i w 2003 r ponownie zespól przypomniał o sobie lp
,,The Well ‘s on Fire”. Płyta powstała w domowym studiu perkusisty Queen
Rogera Taylora, który wsparł też doświadczeniem kapelę. Album nie przyniósł
żadnych nowości ale ucieszył fanów zgrabnymi balladami i rythm n bluesowymi
piosenkami. Po raz kolejny można zachwycić się brzmieniem Hammondów
Fishera i dynamiczną grą gitarzysty Goeffa Whitehorna. Od tamtej pory grupa
nie nagrała nowego materiału skupiając się głownie na graniu tras
koncertowych i okolicznych eventów. Kilkakrotnie zespól gościł na koncertach
w Polsce, zawsze przy wypełnionych po brzegi salach publicznością.
W jednym z wywiadów Gary Brooker powiedział: piszemy nowe utwory
wtedy gdy mamy coś ciekawego do powiedzenia. Nigdy nie robiliśmy tego dla
pieniędzy i taniego poklasku. Tak było dawniej i tak jest też dzisiaj.
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Historyczny wyczyn Polaków czyli brązowy medal na Mistrzostwach
Świata w narciarstwie klasycznym Val di Fiemme 2013
SPORT

Kto liczył na medal drużyny polskiej przed MŚ?

fot. wikipedia.org

fot. A.Walczyńska

Kto liczył na medal drużyny polskiej przed MŚ? – wydaje mi się że nikt.
Patrząc wstecz na MŚ w Oslo chłopaki zajęli
4 i 5 miejsce, a dwa lata wcześniej w Libercu
4. Na wszystkich poprzednich Mistrzostwach
startował Adam Małysz, więc tym razem nie
mogliśmy liczyć na jego znakomite skoki.
Sam Adam pojawił się we Włoszech aby
dopingować naszych – z jakim skutkiem?
Udało się zdobyć 2 medale – Kamil Stoch
indywidualnie wywalczył złoto na skoczni o
rozmiarze HS134 oraz brąz w drużynie na tej
samej skoczni. Myślę, że nie wiele osób
przed MŚ liczyło na drużynę. Na pewno nie
dlatego, że nie mieli formy czy też nie osiągali dobrych rezultatów – chodziło
tylko i wyłącznie o to, że było 5 drużyn, które wydawały się o wiele lepsze.
Zawodnicy z Austrii, Norwegii, Niemiec, Słowenii czy tez Japonii prezentowali
bardziej stabilną formę niż nasze Orzełki.
Najbardziej pasjonujący konkurs drużynowy od lat

tylko statystki z drugiej serii. W pierwszej odsłonie konkursu trenerzy też bawili
się w jury. Cała trójka austriacki szkoleniowców uważała, że w ten sposób
zdobędzie medale. Chyba jednak, co poniektórzy się przeliczyli. Tak im wyszła
zabawa w „ Boga”.
Pierwsze wyniki konkursu
O czym mowa? A o tym ze konkurs skoczył się następująco: 1 miejsce
zajęła Austria, 2 miejsce Norwegia, a 3 miejsce Niemcy nam przypadło 4
miejsce. Do brązowego medalu zabrakło 0,8 punktu. Bolało nie powiem, że nie,
ale taki jest sport – trzeba było lepiej skoczyć.
Trzydzieści minut później ...
Trzydzieści minut po zakończeniu konkursu we wszystkich mediach
pojawiała się informacja, że Polacy zdobyli brązowy medal. Pytanie było jak to
się stało czy kogoś zdyskwaliﬁkowali? Czemu takie pytanie? A to dlatego że
zawsze pierwsza szóstka zawodników po konkursie idzie na kontrolę sprzętu.
Jednak to nie było przyczyną zdobycia medalu. Okazało się że Thomas
Morgenstern zauważył, że Anders Bardal miał źle naliczone punkty za zmianę
belki (dostał za dużo punktów). Protest złożyli Niemcy (dzięki czemu zajęli 2
miejsce a nie 3). Tak naprawdę dzięki Morgiemu zdobyliśmy medal. Gdyby nie
on to pewnie nikt by nie zauważył tego fakt . Fantastycznie, że Polacy po raz
pierwszy w drużynie zdobyli medal. Jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu.
Zasługiwali na to. Wykonali bardzo dobrą robotę, oddali długie skoki i się „nie
spalili”. Aczkolwiek jakiś niesmak jest. Szkoda mi jest Norwegów, bo przecież

fot. A.Walczyńska

Przed samym konkursem Łukasz Kruczek mówił, że będzie to najbardziej
pasjonujący konkurs drużynowy od lat (mowa była o warunkach
atmosferycznych i formie zawodników). Nie mylił się, konkurs od samego
początku był emocjonujący. Nasza drużyna od samego
początku plasowała się na miejscach 3-5. Po pierwszej serii
zajęliśmy 4 miejsce przez co apetyty wszystkim urosły, ponieważ
różnice pomiędzy drużynami były nie wielkie – do prowadzących
Austriaków traciliśmy zaledwie 6 punktów. Największym
negatywnym zaskoczeniem po pierwszej serii było to, że
Słowenia była na miejscu 6. Tego nikt się nie spodziewał –
przecież oni mieli walczyć z Austriakami o złoto! Jeśli chodzi o
zaskoczenie pozytywne to myślę, że udział gospodarzy w serii
ﬁnałowej można uznać za ich wielki sukces. W drugiej serii
emocji było także co nie miara. Manuel Fettner po wylądowaniu
na odległość 128 metrów stracił nartę. Ustał skok i dojechał na
jednej narcie do linii za którą mógł już upaść. Jak tego dokonał
nikt nie wie. Wyglądało to tak jakby surfował na narcie po śniegu.
Wielki szacunek dla niego za to dokonanie. Aleksander Pointner
zdjął czapkę w geście uznania dla swojego zawodnika.
Wracając do samej rywalizacji każdy z zawodników z pierwszej
piątki dawał z siebie wszystko. Do samego końca nie było
zdjęciu od lewej : Piotr Żyła, Kamil Stoch, Dawid Kubacki , Maciej Kot – Letnia Grand Prix Wisła
wiadomo kto zdobędzie medale. Każdy z zawodników dawał z Na
20.07.2012
siebie wszystko tak jak by był konkurs indywidualny. Lider naszej
drużyny Kamil Stoch oddał niesamowity skok na odległość 134 metrów oddali świetnie skoki. Przez jury, organizatorów czy też wadliwy sprzęt stracili
(najdłuższy skok w całym konkursie) przy obniżonej belce do 17 rozbiegu (nikt z medal, a my go zyskaliśmy. Zmienianie belek przez trenerów wyszło bokiem
wszystkim – szkoda, że akurat na tak dużej imprezie jaką są Mistrzostwa
tak niskiej belki nie skakał).
Świata. Mam nadzieję, że nauczy to coś FIS, trenerów oraz organizatorów
Obniżanie belki
zawodów. Mnie osobiście nigdy ten pomysł się nie podobał i uważam, że sens
Osobiście uważam, że obniżenie rozbiegu przez Łukasza Kruczka było zmiany belki był by tylko wtedy kiedy warunki atmosferyczne wpływały by na
najmądrzejsza z jego dotychczasowych decyzji. Gdyby nie to myślę, że mogli skoki. Zmiana belki miała dawać wszystkim równe szanse. Myślę że właśnie na
byśmy zapomnieć o jakimkolwiek medalu. Jak wyglądała sytuacja w innych tych Mistrzostwach zostało pokazane jak można manipulować wynikami.
drużynach? Aleksander Pointner obniżył belkę 3 razy – W.Loitz skakał z 19, Obniżanie belki najlepszym o 2 czy 3 rozbiegi dawały medale. Czy o to
T.Morgenstern z 19 a G.Schlirenzauer z 18, Werener Schuster dokonał tego wszystko chodzi w tym sporcie? Chyba nie! Dlatego mam nadzieję, że wnioski
również 3 krotnie – A.Wank i M.Neumayer skakali z 19 a R.Freitag z 18, za to zostaną wyciągnięte.
Aleksander Stoeckl swojej Norweskiej drużynie obniżył belkę 4 krotnie –
Anna Walczyńska
A.Stjerenen, T.Hilde i A.Bardal skakali z 19 rozbiegu, a A.Jacobsen z 18. To
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Co u innych w trawie piszczy?
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wydawnictwami
jednostek Polskiego Stronnictwa Ludowego z Polski.

WIEŚCI SPOD KIL’A
Zarząd Powiatowy
PSL w Garnowie
www.psl-jaworzno.pl

Tygodnik Zielony Sztandar
www.zielonysztandar.com

Zielony Kwartalnik
Zarząd Powiatowy PSL
w Tomszowie Lubelskim

Biuletyn Zielonym Okiem
Koło nr 10 PSL w Łodzi
www.miastolodz.psl.pl

www.psl-tomaszow.pl

Zachęcamy do odwiedzenia:
- www.psl.org.pl - strona Polskiego Stronnictwa Ludowego
- www.pslgrodzisk.pl - strona Zarządu Powiatowego PSL w Grodzisku Mazowieckim
- www.kopecandrzej.blog.onet.pl - blog Andrzeja Kopcia
- www.warminskomazurskie.psl.pl - strona Zarządu wojewódzkiego PSL w Olsztynie
- www.jedrzejczak.blog.onet.pl - blog Tomasza Jędrzejczaka
- www.twitter.com/KosiniakKamysz - Twitter Władysława Kosiniak-Kamysza - Ministra MPiPS
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