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Czerwiec w
G r o d z i s k u
Mazowieckim
m i n ą ł p o d
z n a k i e m
Ogólnopolskich
Dni Dużych
Rodzin. Z całej
P o l s k i
przyjechało do
Grodziska ponad
1000 osób, które
uczestniczyły w
święcie rodzin wielodzietnych organizowanych
przez Gminę Grodzisk Mazowiecki i Związek
Dużych Rodzin „Trzy plus”, pod honorowym
patronatem pary prezydenckiej Anny i Bronisława
Komorowskich. Najważniejszym wydarzeniem była
konferencja programowa w której uczestniczyły
rodziny, eksperci oraz Para Prezydencka, Minister
Pracy Władysław Kosiniak – Kamysz oraz
Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz
Piechociński.
Ważna deklaracja – Ogólnopolska Karta Dużych
Rodzin
W trakcie konferencji zarówno ze strony Prezydenta
jak i ze strony rządowej padły bardzo ważne deklaracje:
celem jest wprowadzenie Ogólnopolskiej Karty Dużej
Rodziny. To niewątpliwie olbrzymie osiągnięcie
zarówno stowarzyszenia jak i Burmistrza Grodziska
Mazowieckiego Grzegorza Benedykcińskiego. Moim
zdaniem, od 22 czerwca Grodzisk Mazowiecki stał się
polską stolicą dużych rodzin. Myślę, że nie trzeba
nikogo przekonywać jak ważna jest to inicjatywa i jak
ważne jest, że w jej budowaniu uczestniczą
przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Kolega Benedykciński to przecież Członek Rady
Naczelnej i Wiceprezes Mazowsza.
Przyszłość PSL
W trakcie konferencji Dużych Rodzin największe
wrażenie zrobił na mnie kolega Kosiniak – Kamysz.
Jego świetne medialnie ale i głęboko merytoryczne
wystąpienia wskazują, że posiada wielki potencjał.
Przyznam szczerze, że pochwały pod jego adresem,
które płynęły od uczestników obchodów, dawały mi
olbrzymia satysfakcję. Jest niezmiernie ważne, żeby
właśnie takimi wystąpieniami, takimi pozytywnymi
działaniami budować nasz wizerunek – tego
nowoczesnego PSL, który ma do zaoferowania
ludziom inny wymiar polityki. Polityki racjonalnej,
konsekwentnej w pracy na rzecz Polski. Ale
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jednocześnie pokazującej, że jesteśmy merytoryczni
i pełni pomysłów, że mamy w swoich szeregach ludzi
pokroju Kosiniak – Kamysz, którzy nie tylko dobrze
wyglądają, nie tylko dobrze mówią ale są też świetnie
wykształceni i nauczeni ciężkiej pracy. Dzisiaj, z pełną
świadomością moich słów, twierdzę że Kamysz jest

przyszłością PSL. To tacy jak On zbudują nowy PSL.
Bez kompleksów, otwarty, pełen ludzi świadomych
swoich umiejętności, przekonanych o potrzebie zmian, 
mających wizję. Bardzo się cieszę, że reprezentuje
nas taki Minister. Na naszych łamach niejednokrotnie
pisaliśmy o jego aktywności w obszarze polityki
społecznej i pracy. W Grodzisku potwierdził swój
potencjał.



Kongresy

PiS i PO oferuje nam powtórkę z rozrywki.
Konfrontację, wzajemne oskarżenia i szukanie
winnych. Czekanie na potknięcie się drugiej strony
i uderzenie za wszelką cenę. Ale przede wszystkim
polaryzację Polaków. Podział: albo jesteś z nami albo 
przeciw nam. Trudno mi tego słuchać, trudno mi o tym
czytać i pisać. Trudno mi sobie wyobrazić prowadzenie
polityki negatywnej, trudno mi sobie wyobrazić, że nie
szanując wyboru Polaków mówię: nie zawrzemy
żadnych zgniłych kompromisów, nie będziemy rządzili
z SLD, PSL, SP czy PO. Jakiż to jest brak szacunku dla 
demokracji i dla Polaków, którzy pomimo zniechęcenia
idą do wyborów, żeby egzekwować święte prawo
demokracji. Trudno mi też zgodzić się na wzajemne
obrzucanie się inwektywami i naginanie faktów do

swojej własnej rzeczywistości.



Trudny wrzesień.

Dzisiaj Polacy są zniechęceni. Dajmy im nową
jakość polityki, bądźmy miedzy ludźmi, nie po to, żeby
wygrać wybory ale po to żeby przywrócić nadzieję.
Żeby dać szansę demokracji na przetrwanie tego
trudnego okresu. Trudno mi sobie wyobrazić parlament
wybrany przez 30% uprawnionych do głosowania.
A taki scenariusz jest możliwy. Scenariusz ostrego 
konﬂiktu też. Dzisiaj widać wyraźnie, że
przewodniczący Solidarności zmierza do konfrontacji.
Nie działa w myśl zasady wygraj – wygraj. Wygrajmy
wszyscy. Jego celem jest jego wygrana, bez
uwzględniania oczekiwań dwóch pozostałych stron.
Podjął decyzję o egzekwowaniu swoich praw na ulicy.
Mam nadzieję, że nie przyświeca mu cel zmierzający do
promowania przede wszystkim siebie. Bez względu na 
wszystko wrzesień będzie trudny dla nas wszystkich,
ale może być też szansą. Mamy czas, żeby się do tego
przygotować. Pokażmy, że szukamy kompromisu, ale
nie za wszelką cenę. Odpowiedzialność za Polskę
i Polaków jest dla nas celem nadrzędnym.
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Duże rodziny - bogactwo przyszłości

fot. A.Kryńska, R. Orzechowski, www.grodzisk.pl

GRODZISK MAZOWIECKI

Około tysiąca
osób z całej Polski, w tym 600 dzieci,
wzięło udział w I Ogólnopolskich Dniach
Dużych Rodzin, które odbyły się od 21 do
23 czerwca 2013 w Grodzisku
Mazowieckim.

W sobotę w grodziskim Centrum Kultury
odbyła się konferencja Dlaczego i jak
państwo powinno wspierać rodzinę?
z udziałem prezydenta Bronisława
Komorowskiego oraz jego małżonki. Para
prezydencka objęła wydarzenie honorowym
patronatem. Prezydent Bronisław
Komorowski zapewnił w czasie konferencji,
że wspólnie z rządem i samorządami będzie
działał na rzecz stworzenia ogólnopolskiej
Karty Dużych Rodzin. Karta ma być systemem ulg dla rodzin wielodzietnych.
Równolegle od rana trwały warsztaty dla
dzieci i rodziców. Chętni mogli skorzystać
także z licznych atrakcji na basenie oraz
z zajęć sportowych.
Głównym punktem wydarzenia była
sobotnia konferencja ekonomiczna
Dlaczego i jak państwo powinno wspierać
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rodzinę?. Wzięli w niej
udział socjologowie,
demografowie i eksperci
polityki rodzinnej, którzy
zastanawiali się m.in. nad
oceną polityki rodzinnej na

rzecz rodzin
wielodzietnych w naszym
kraju, w tym
działaniach
rządu w tym
zakresie.
Prezentowali
też sytuację
d e m o g raﬁczną Polski

zniżki – 5-10%, ale przynajmniej 30% - gdyż
dopiero wtedy mechanizm ulg będzie dla
rodzin odczuwalny – zwracał uwagę
ekonomista dr Łukasz Hardt. Podkreślał przy
tym, że nie wolno rezygnować z dalszego
wprowadzania karty na szczeblu samorządowym. Ma ją 50-60 gmin, ale 2,5 tys. jej nie
wprowadziło. Państwo powinno te gminy
wspierać, ale w żadnym wypadku ich nie
zastępować – wyjaśniał.
W niedzielę o godz. kard. Kazimierz Nycz

całym kraju,
d a j ą c
rodzinom
w i e l o dzietnym
konkretne
u l g i w
dostępie do
u s ł u g
p u b l i cz n y c h ,
kulturalnych
i r e k r e acyjnych –
zgodzili się
uczestnicy.
Taka karta
musi jednak
oferować
konkretne

przewodniczył mszy świętej. W homilii
zwrócił uwagę, że świadectwo rodzin
wielodzietnych to przykład, że można być
dziś, we współczesnym świecie rodziną
z większą liczbą dzieci; że można i trzeba być
takimi rodzinami. To także świadectwo
mówiące, że „dzieci, rodziny i wychowanie to
najważniejsze sprawy w życiu i powołaniu
człowieka, stojące na czele ziemskich zadań
- po to by wszystkie inne dziedziny społecznego zaangażowania służyły temu
wielkiemu powołaniu do życia w rodzinie, do
dzietności i wychowania w najbardziej
normalnym, pierwszym środowisku wychowawczym.
Organizatorami I Ogólnopolskich Dni
Dużych Rodzin były Gmina Grodzisk
Mazowiecki i Związek Dużych Rodzin „3+”.
Anna Kryńska

na tle innych
p a ń s t w
europejskich
o r a z
postulowali
potrzebę
popularyzowa n i a
s a m o r z ą dowych Kart
D u ż y c h
Rodzin.
Powinna
powstać
Karta Dużej
R o d z i n y,
k t ó r a
o b o w i ą z ywałaby w

PS.LIDER nr 6, 2013

PS.Lider

bezpłatna

gazeta

informacyjna

Nr 6

Duże rodziny - bogactwo przyszłości
fot. A.Kryńska, R. Orzechowski, www.grodzisk.pl

GRODZISK MAZOWIECKI

PS.LIDER nr 6, 2013

s. 3

PS.Lider

bezpłatna

gazeta

informacyjna

Nr 6

Minister Tomasz Jędrzejczak w Grodzisku Mazowieckim
GRODZISK MAZOWIECKI

Tomasz Jędrzejczak urodził się 7 Od grudnia 2012 r. szef gabinetu politycznego ministra gospodarki
g r u d n i a 1 9 8 1 r o k u w R a w i e Interesuje się marketingiem politycznym i teorią administracji oraz
Mazowieckiej (woj. łódzkie).
socjotechniką. Lubi grać i oglądać piłkę nożną, a także dobre komedie
Absolwent socjologii w Szkole – szczególnie te Stanisława Barei.
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Na zaproszenie Andrzeja Kopcia - Prezesa Powiatowego Zarządu
w Warszawie. Ukończył też studia PSL w Grodzisku Mazowieckim 27 czerwca gościliśmy Ministra
podyplomowe z zakresu pośredni- Tomasz Jędrzejczaka - sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady
ctwa nieruchomościami, rolnictwa i z Ministrów. Dzień rozpoczęliśmy od rozmowy w Radio Bogoria
zarządzania zespołem i na Akademii następnie odbyły się spotkania Ministra z Burmistrzami, Wójtami oraz
R o z w o j u R e g i o n a l n e g o Starostą powiatu grodziskiego.
Uniwersytetu Warszawskiego.
W Centrum Kultury działacze PSL z Grodziska oraz zaprzyjaźnieni
Obecnie pisze doktorat z socjologii
samorządowcy mieli szansę uczestniczyć w spotkaniu informacyjnopolityki (z wolnej stopy).
szkoleniowym w kontekście zbliżających się wyborów do Parlamentu
Pracował m.in. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi i zajmował się Europejskiego i samorządowych.
funduszami unijnymi w Wojewódzkim Urzędzie Pracy i Mazowieckiej
Na zakończenie bardzo aktywnego dnia Sołtys Janinowa – Ewa
Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Później zajął się doradztDąbrowska zaprosiła wszystkich gości na ognisko gdzie w trochę
wem w zakresie PR i pozyskiwaniu środków unijnych. Był także
luźniejszej atmosferze, działacze mogli porozmawiać z Ministrem „oko
wykładowcą w Wyższej Szkole im. Bogdana Jańskiego, gdzie
w oko”.
prowadził zajęcia m.in. z negocjacji i psychologii w
Anna Kryńska
zarządzaniu.

Rozmowa z Tomaszem Jędrzejczakiem – Radio Bogoria dostępny na stronie:
http://w282.wrzuta.pl/audio/2svTwvJ5EFP/rozmowa_tomasz_jedrzejczak_26_czerwca_2013
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Mieszkańcy Grodziska to ludzie, którym chce się chcieć!
GRODZISK MAZOWIECKI

Z To m a s z e m J ę d r z e j c z a k i e m ,
Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów o sukcesie, szkolnictwie
zawodowym, pozytywnym myśleniu
rozmawiał, Prezes Zarządu Powiatowego
PSL w Grodzisku Mazowieckim, Andrzej
Kopeć.

miejscowości. Z takiej, jakich jest wiele w naszym kraju, i które kryzysy
dotykają najbardziej. Chcę, na swoim przykładzie pokazywać, że
warto marzyć…
AK: Faktycznie, dziś wielu młodych twierdzi, że nie warto się
kształcić bo pracy i tak nie dostaną…

TJ: I z tym się nie zgadzam. Bo jeśli ktoś skończy szkołę zawodową to
również może skończyć szkołę średnią a nawet i studia. W każdym
Andrzej Kopeć: W dniu 26 czerwca 2013 r. zawodzie można osiągnąć sukces, zrobić karierę. Trzeba ją sobie
odwiedził Pan Grodzisk Mazowiecki jako nakreślić i systematycznie realizować. Weźmy dla przykładu zawód
Sekretarz Stanu. Podoba się Panu?
fryzjera. Idąc do fryzjera musimy założyć, że
spędzimy tam minimum 40 minut. Jeśli mamy do
Tomasz Jędrzejczak: Ten powiat, gmina jest
wyboru miejsce, gdzie nie tylko nas ostrzygą i
wspaniale rozwinięta. Widać, że mieszkają
uczeszą ale jeszcze będziemy mogli sobie
tutaj ludzie przedsiębiorczy, ludzie, którym
ciekawie porozmawiać to z pewnością częściej
chce się chcieć. Ja też ciężko pracując,
będziemy z niego korzystali niż z tego, gdzie
realizując marzenia doszedłem tu gdzie
obsługująca nas osoba nie ma niczego ciekawego
jestem.
do
powiedzenia. Podobnie jest z innymi zawodAK: Faktycznie jak na trzydziestolatka
ami.
zaszedł Pan wyjątkowo daleko. Dlaczego
AK: W miniony weekend odbyły się w
Grodzisku Ogólnopolskie Dni Dużych Rodzin
pod hasłem: „Duże rodziny – bogactwo
przyszłości”. Proszę powiedzieć, co dla Pana
oznacza polityka prorodzinna?

uważa Pan, za ważne jest rozmawianie o
marzeniach?

TJ: Uważam, że za dużo dziś mówi się o
negatywnych rzeczach i ludziom, szczególnie tym młodym, potrzebne są dobre –
TJ: Dane demograﬁczne pokazują katastrofalny
pozytywne emocje, które dodadzą wiary we
stan rozwoju polskiego społeczeństwa. Jest nas
własne siły i możliwości. Media w przekazach
mniej i niestety na poprawę w najbliższym czasie
skupiają się na negacji, na pokazywaniu
się nie zanosi. Polacy nie chcą mieć dzieci. Należy
dramatów, krachów, kryzysu i negatywnych
zrobić wszystko, by odwrócić ten negatywny trend.
wydarzeń. Skupianie się na kryzysie, którego
Mam nadzieję, że tego typu imprezy promujące
tak naprawdę nie ma niczego nie buduje. Ten
kryzys jest „w naszych głowach” co powoduje, że ci którzy mają wartość rodziny pomogą nam wszystkim w rozwoju dla dobra przyszłypieniądze nie inwestują ich. Jeśli pokażemy młodym ludziom, że ch pokoleń.
jednak można zrealizować swoje plany i marzenia jeśli samemu się w
to wierzy to możemy zmienić ich podejście. Ja pochodzę z niewielkiej
Dziękuję za rozmowę

IV ustawa deregulacyjna - konsultacje z przedsiębiorcami
KRAJ

Pierwszą zmianą prawną, do której może Pan(i) się odnieść już
dziś, jest projekt ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania
działalności gospodarczej, opracowany przez Ministerstwo
Gospodarki. Jego celem jest poprawa warunków wykonywania
działalności gospodarczej poprzez zniesienie lub ograniczenie
niektórych obciążeń administracyjnych i uproszczenie przepisów,
które są barierami rozwoju przedsiębiorczości.
Szanowny Przedsiębiorco!

Test MSP jest realizowany przez Polską Agencję Rozwoju
Jeśli chciał(a)by Pan(i) mieć wpływ na Przedsiębiorczości na zlecenie Ministerstwa Gospodarki.
warunki prowadzenia własnej ﬁrmy proszę wziąć udział w TEŚCIE
Najbardziej istotne zmiany proponowane w projekcie ustawy
MSP.
zostały zebrane w krótkiej ankiecie. Jej wypełnienie zajmie jedynie ok.
Test MSP to możliwość przekazania własnej opinii na temat 15 min.
planowanej ustawy lub innej regulacji dotyczącej działalności małych i
Pana/Pani głos ma znaczenie! Zapraszamy do udziału w badaniu.
średnich przedsiębiorstw w Polsce.
Ankieta jest dostępna pod adresem:
Test MSP to nowatorskie podejście pozwalające na tworzenie
prawa sprzyjającego prowadzeniu działalności gospodarczej.

http://www.parp.gov.pl/index/more/33736

Test MSP to gwarancja tego, że Pana(i) odpowiedzi będą miały
wpływ na ostateczny kształt proponowanych rozwiązań prawnych.
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Oddany sprawie chłopskiej
POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

W nadchodzącym miesiącu, tj.
lipcu, upłynie 118. rocznica powstania
Stronnictwa Ludowego – pierwszego
ugrupowania agrarnego w Polsce. Przy
tej okazji warto przybliżyć notkę
biograﬁczną aktywisty politycznego,
który wywarł duży wpływ na uformowanie się chłopskiej partii, która od 1903
zaczęła funkcjonować jako Polskie
Stronnictwo Ludowe.

Działaczem tym jest Karol Lewakowski,
urodzony w 1836 r. w Snopkowie koło Lwowa, z wykształcenia
prawnik, z zamiłowania polityk. Pomimo mieszczańskich korzeni,
oddany sprawie chłopskiej. Lewakowski twierdził m.in., iż warunkiem
wydźwignięcia się Polski z jarzma zaborców, jest szerokie zaangażowanie mas chłopskich w walkę o niepodległość kraju. To przekonanie
ugruntowało się z racji doświadczenia, jakie wyniósł Lewakowski jako
organizator przygotowujący Powstanie Styczniowe. W 1864 r.
wyjechał do Rumuni, gdzie przebywał do 1880 r., organizując życie
kulturalne tamtejszej Polonii. Po powrocie do Galicji zajął się poszukiwaniami ropy naftowej. We Lwowie otworzył kancelarię adwokacką.
W 1884 r. został wybrany posłem do parlamentu austriackiego, gdzie
będąc członkiem Koła Polskiego zbliżył się do ludowców, za pośrednictwem Henryka Rewakowicza oraz Marii i Bolesława Wysłouchów.
W latach 1894-95 jeden z organizatorów i prezes Towarzystwa
Demokratycznego Polskiego we Lwowie. 28 VII 1895 r. na zjeździe w
Rzeszowie wybrany prezesem nowo powstałego Stronnictwa

Z turystyczną kartą mazowsza zachodniego
wypoczniesz taniej!
KRAJ

Ponad 100 zniżek w hotelach, restauracjach, kawiarniach, muzeach, klubach ﬁtness, a także na taxi, zajęcia taneczne
czy zabiegi w salonach kosmetycznych… Zaoszczędź czas i
pieniądze korzystając z Turystycznej Karty Mazowsza
Zachodniego – projektu wprowadzonego 15 czerwca 2013 r. przez
Lokalną Organizację Turystyczną Mazowsza Zachodniego (LOT
MZ). Zdobądź KARTĘ i spędź aktywnie czas poza domem, a
magia zniżek zadziała…
Turystyczna Karta Mazowsza Zachodniego 2013/2014 to I edycja
projektu związana z wprowadzeniem systemu kart lojalnościowych
oferujących zniżki w określonych atrakcjach oraz obiektach turystycznych i paraturystycznych, które działają na obszarze Mazowsza
Zachodniego.
„Na chwilę obecną karta umożliwia korzystanie z około 100 zniżek w
ponad 40 punktach na terenie Żyrardowa oraz okolicznych gmin” –
podaje Jacek Czubak Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej
Mazowsza Zachodniego.
Imienna karta honorowana jest m.in. w Termach Mszczonów,
Aparthotel, Artis Loft Hotel, CK Żyrardów, Cafe Filiżanka, Cafe Bar
Bohema, a także w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego
w Pruszkowie oraz Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie.
Karta uprawnia również do skorzystania z rabatów m.in. w Salonie
Kosmetycznym EDEN, Salonie Fryzjerskim Kinga oraz na zajęcia
taneczne Studia Tańca Carmen (zajęcia w ODK Żyrardów), w Fit4u,
itd.
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Ludowego. Wniósł do Stronnictwa doświadczenie polityczne i
organizacyjne, zaś jego popularność i szacunek, jakim się cieszył,
podniosły rangę Stronnictwa Ludowego w oczach społeczeństwa. W
1895 r. jako przedstawiciel Związku Wychodźstwa Polskiego przebywał w ośrodkach polonijnych w Stanach Zjednoczonych. Obrońca
praw ruchu ludowego w austriackiej Radzie Państwa, wielokrotnie
występował na jej forum w obronie ludowców; wykluczony z konserwatywnego Koła Polskiego pod pretekstem złamania solidarności. Był
posłem do 1896 r. Krytykował rządy konserwatystów w Galicji.
Propagował sprawy polskie na arenie międzynarodowej. Uczestniczył
w wielu międzyparlamentarnych kongresach. Zabiegał o prawa
uwłaszczenia i rozszerzenie oraz zdemokratyzowanie praw wyborczych. Upominał się o równość wszystkich narodów. W 1897 r. nie
uzyskał mandatu na skutek akcji czynników administracyjnych
przeciwko jego kandydaturze. Wobec pogarszającego się stanu
zdrowia 15 VII 1897 r. zrzekł się prezesury SL i pod koniec tego roku
przeniósł się na stałe do Raperswilu w Szwajcarii. Równocześnie
utrzymywał stały kontakt z liderami życia narodowego w Galicji,
powodowany m.in. troską o utrzymanie jedności ruchu ludowego. W
Szwajcarii pod koniec życia odwiedzali go rodacy z ziem polskich,
jednak czynnej działalności patriotycznej z uwagi na wiek nie podejmował. Zmarł w 1912 roku.
Norbert Klimkowski
Źródło:
1. http://slawniprawnicy.pl/przelom-xix-xx-wieku/45-karol-kewakowski,
dostęp: czerwiec 2013.
2. http://www.lewakowski.org.pl/sylwetka.html, dostęp: czerwiec 2013.

Ze zniżek można korzystać
wielokrotnie od momentu
nabycia karty do końca okresu jej
obowiązywania, tj. do 31 grudnia
2014 r. (z wyłączeniem terminów
oraz zasad zastrzeżonych przez
Partnerów Projektu).
Turystyczną Kartę Mazowsza
Zachodniego można nabyć przy
wykupieniu cegiełki o wartości 13
PLN na wsparcie realizacji celu zorganizowania inscenizacji
historycznej „Strajk Szpularek z 1883 r. – Historia Prawdziwa”.
Sprzedaż cegiełek odbędzie się w najbliższą sobotę 29 czerwca
podczas Pikniku Rodzinnego przy ODK w Żyrardowie, ul. Wittenberga
5. Kartę można nabyć także poprzez kontakt drogą elektroniczną:
biuro@lotmz.org, telefonicznie 535-924-888 lub osobiście w siedzibie
LOT MZ.
Więcej Informacji wraz z aktualnym wykazem zniżek na stronie
karta.turystycznemazowsze.pl.

Kontakt:
Prezes Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsza
Zachodniego
Jacek Czubak
Tel.: 536 400 199; prezes@lotmz.org
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26 maja – w Dniu
Matki – w ponad 100
polskich miastach
POLSKA
przeszły po raz ósmy
familijne Marsze dla Życia i Rodziny. W dobie relatywizacji i ataku
na fundamentalne wartości to wydarzenie o ogromnej randze i
manifestacja przez Polaków tego, co dla nich jest naprawdę
ważne.

Dla Życia i Rodziny

Nachalnie propagowana przez liberalne i lewackie media oraz
środowiska, „zapożyczona” z krajów Europy Zachodniej, obyczajowa
rewolucja puka do naszych szkół i domów. Całe szczęście istnieją w
Polsce aktywne grupy osób, wspólnot,
organizacji, środowisk, które łączy przekonanie, że szacunek dla życia od poczęcia do
naturalnej śmierci i rodziny stanowi fundament
ładu społecznego. Mówi się, że uratowanie
jednego nienarodzonego dziecka, to jak
ocalenie całego świata. Nie ma większego daru
niż życie, a pojawia się ono, wzrasta i kształtuje
głównie w rodzinie. Kiedy nie szanuje się życia
człowieka, „odczłowiecza się” ludzi, trudno
troszczyć się o ich wolność i własność.
Człowiek w ten sposób, staje się podatny na
manipulację specjalistów od marketingu
politycznego i rynkowego oraz ludzi bez
sumień. Staje się targetem, jedynie plastikowym konsumentem i „owieczką do golenia” w
stadzie wilków. Nie ma wątpliwości, że rodzina
oparta na stabilnym związku małżeńskim
kobiety i mężczyzny, to miejsce harmonijnego wzrastania dzieci, a
zarazem wielka przygoda i droga osobistego spełnienia jej członków.
Rodzina zapewnia szczęście, poczucie bezpieczeństwa, wsparcie w
trudnościach i godną starość. Bez względu na to, jakie się ma poglądy,
czy się jest osobom wierzącą, czy niewierzącą. Dlatego tak niezwykle
istotną aktywnością są zainicjowane w Warszawie od 2006 r. Marsze
dla Życia i Rodziny. Wspaniałe jest to, że z każdym rokiem coraz
więcej osób wychodzi na ulicę, by manifestować swoje przywiązanie
do wartości rodzinnych i szacunek dla życia, gdyż marsze są przede
wszystkim świętem rodzin oraz stanowią okazję do tego, by publicznie
manifestować radość z jej posiadania, by spotkać osoby, z którymi
dzielimy te same wartości i zarażać innych swoim szczęściem.
Drugim aspektem tych manifestacji jest również zwrócenie uwagi
opinii publicznej i władz – zarówno tych lokalnych jak i ogólnopolskich
– na sytuację polskich rodzin. Bo to właśnie rodzina jest instytucją
szczególną i niezastępowalną. Dlatego tak istotne jest nadanie jej
odpowiedniego prestiżu, szacunku i wspieranie jej by pozostała
centralną instytucją porządku społecznego. Uważam, że mamy
obecnie do czynienia ze szczególną potrzebą konsekwentnej i
wytężonej pracy na rzecz promocji tych wartości. Znaczenie silnej
rodziny dla kształtowania zdrowego ładu kulturowego, społecznego i
ekonomicznego musi być dostrzeżone i dowartościowane, szczególnie teraz, gdy w mediach i w różnego rodzaju opracowaniach oraz
dokumentach organizacji międzynarodowych oraz unijnych, spotykamy nachalne lub ukryte propagowanie tzw. „ideologii gender”, według
której w zasadzie nikt nie jest naprawdę ani kobietą ani mężczyzną, a
płeć jest ukształtowane wyłącznie przez kulturę i dlatego może
pojawiać się, znikać i zmieniać w zależności od trendów w społeczeństwie i od podejścia indywidualnego. To rozdzielenie płci „chromosomowej” i płci kulturowej, rozdzielenie natury i kultury, stanowi radyk-
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alne wyzwanie oraz atak na rodzinę, społeczeństwo, wartości
chrześcijańskie oraz w perspektywie odbije się na wciąż pogłębiającym się kryzysie demograﬁcznym w Polsce. I tu olbrzymia rola
polityków, samorządowców i wszystkich ludzi dobrej woli, aby ten
trend odwrócić, gdyż obecnie Polska zajmuje niechlubne 212 miejsce
pod względem dzietności na świecie, ze współczynnikiem 1,3
urodzonego dziecka na jedną mamę.
Uczestnicy i organizatorzy takich oddolnych inicjatyw obywatelskich jak Marsze dla Życia i Rodziny są zdeklarowanymi przeciwnikami,
niedopuszczalnego w świetle art. 18 Konstytucji RP, ale wciąż
propagowanego, instytucjonalizowania związku partnerskiego osób

tej samej lub różnej płci pozostających we wspólnym pożyciu i
przyznania im większości (a tym bardziej wszystkich) przywilejów
zastrzeżonych dla małżonków. Optymistycznie przedstawiają się
wyniki raportu „Młodzi 2011”, które wskazują, że związki partnerskie
nie są pożądanym przez młodzież i młodych dorosłych modelem
rodziny, gdyż ponad 85% Polaków w wieku 19-26 lat planuje zawarcie
małżeństwa, a tylko 5-6% życie w związku partnerskim z jednym
partnerem, natomiast 2-4% życie bez stałego związku.
Dlaczego tak istotne są inicjatywy poselskie i ustawodawcze
„ludowców” wydłużającej urlopy macierzyńskie i rodzicielskie oraz
dotyczące żłobków i przedszkoli, a także głosowanie całym klubem
parlamentarnym przeciw ustawie o związkach partnerskich, czy
organizowanie debat „Rodzina w Centrum”. Bez inwestycji w
powszechnie dostępne przedszkola i żłobki nie ma szans na skok
demograﬁczny, bo miejsc w tych placówkach jest wciąż niewystarczająca ilość, a niewiele rodzin 2+2 i wielodzietnych stać na posłanie
dzieci do prywatnych placówek oświatowych. Niezwykle cenna jest
również samorządowa „Karta Dużej Rodziny”, mająca swoją
grodziską genezę. To pomysł realnie polepszający warunki życiowe
rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie polskich gmin.
Pamiętamy z dzieciństwa i wciąż kultywujemy domy pełne
wielopokoleniowych, rodzinnych spotkań, głównie przy okazji świąt
religijnych, państwowych i rodzinnych oraz w czasie niedzielnych
obiadów. Oby ten świat nigdy nie odszedł do lamusa, tylko był
przekazywany, jako wzór dla przyszłych pokoleń. Jeśli nie – będzie to
początek końca świata, jaki znamy i kochamy.
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ARiMR przyjmuje wnioski o wsparcie na posadzenie lasu
KRAJ

Jak co roku w czerwcu i lipcu
Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa przyjmuje
wnioski o przyznanie pomocy w
ramach działania "Zalesianie
gruntów rolnych i zalesianie
gruntów innych niż rolne". W tym
roku wnioski można składać od 3
czerwca do 31 lipca w biurach
powiatowych ARiMR. Wsparcie
takie udzielane jest w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 i jest
to już siódmy nabór wniosków ﬁnansowany z tego budżetu.

W pierwszych dwóch tygodniach tego naboru do ARiMR złożono
67 wniosków o przyznanie 863,6 tys. zł pomocy. Rolnicy deklarują w
nich posadzenie lasu na 105 hektarach gruntów rolnych i innych niż
rolne.
Pomoc na zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów
innych niż rolne, kierowana jest do rolników, którzy gospodarują na
słabych jakościowo glebach i nie osiągają zadowalających plonów lub
np. zaprzestają działalności produkcyjnej, bowiem nie opłacało im się
to ekonomicznie. Rezygnując z prowadzenia działalności rolniczej na
takich gruntach i sadząc tam las, mogą liczyć na otrzymywanie
wsparcia ﬁnansowego z ARiMR. Powiększanie obszarów leśnych
niesie ze sobą również niezaprzeczalne korzyści ekologiczne i
środowiskowe. Więcej lasów to czystsze powietrze, zdrowszy klimat, a
także wybiegając bardzo daleko w przyszłość większe pokłady węgla.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela pomocy
ﬁnansowej na zalesienie gruntów rolnych jak i zalesianie gruntów
innych niż rolne. Warunki, niezbędne dokumenty do uzyskanie
pomocy, jak i kwoty wsparcia są zróżnicowane w zależności od tego,
czy rolnik zamierza zalesić grunty rolne czy grunty inne niż rolne.
Na jakich gruntach można posadzić las?
Pomoc na zalesianie gruntów rolnych jest przyznawania do
gruntów stanowiących grunty orne lub sady.
Pomoc na zalesianie gruntów innych niż rolne jest przyznawana do
gruntów wykazanych w ewidencji gruntów jako użytki rolne bądź
grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, nie
wykorzystywane do produkcji rolniczej lub do gruntów, dla których
zalesienie stanowi racjonalny sposób zagospodarowania w
szczególności ze względu na funkcje wodochronne lub glebochronne.
O płatności na zalesianie gruntów innych niż rolne może ubiegać
się rolnik, który:
został wpisany do ewidencji producentów (prowadzonej przez
ARiMR),
zobowiązał się do:

do zalesienia,
* wiek drzew lub krzewów wyrosłych w wyniku
zaprzestania użytkowania rolniczego nie przekracza 20 lat
lub
- wykonania zalesienia gruntów innych niż rolne, wskazanych
w planie zalesienia jako grunty, które po zalesieniu spełniać będą
funkcje wodochronne lub glebochronne,
- pielęgnacji założonej uprawy leśnej, przez okres 5 lat od
dnia wykonania zalesienia - zgodnie z planem zalesienia, w
rozumieniu przepisów o lasach,
uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej
przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta - jeżeli uzyskanie takiej
decyzji dla planowanego zalesienia jest wymagane przepisami ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w
ochronie środowiska
oraz o ocenach
oddziaływania na
środowisko.
Kwota pomocy
przyznawanej w
ramach wsparcia na
zalesianie gruntów
rolnych wynosi od
4160 do 6260 zł/ha.
Kwota pomocy
przyznawanej w
ramach wsparcia na zalesianie wynosi od 1700 (w przypadku
zalesienia z wykorzystaniem sukcesji naturalnej) do 6260 zł/ha.
Pomoc na zalesianie w kolejnych latach
W celu otrzymania płatności w kolejnych latach, rolnik
zobowiązany jest do składania corocznie wniosku o wypłatę pomocy
na zalesianie, w terminie od 15 marca do 15 maja danego roku.
Premia pielęgnacyjna w piątym roku od zalesienia oraz premia
zalesieniowa, począwszy od piątego roku od zalesienia, jest
wypłacana po uprzednim przekwaliﬁkowaniu zalesionego gruntu na
grunt leśny, dokonywanym w formie decyzji, wydanej przez starostę
właściwego ze względu na położenie gruntów objętych zalesieniem
albo w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Kopię
decyzji w sprawie przekwaliﬁkowania gruntu rolnego na grunt leśny
albo zaświadczenie o przekwaliﬁkowaniu zalesionego gruntu na grunt
leśny w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków, rolnik
składa do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa do końca roku kalendarzowego, w którym
upływa 5 lat od dnia złożenia oświadczenia o wykonaniu zalesienia
zgodnie z planem zalesienia.

- wykonania zalesienia gruntów innych niż rolne z sukcesją
naturalną, na których:
* występują drzewa lub krzewy pochodzące z
sukcesji naturalnej, należące do rodzimych gatunków lasotwórczych,
* drzewa występują w kępach o powierzchni co
najmniej 5 arów,

Źródło ARiMR
Więcej informacji oraz dokumenty niezbędne do ubiegania się
o pomoc na zalesianie dostępne są na stronie:
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/do-arimr-powsparcie-na-posadzenie-lasu.html

* powierzchnia kęp, o powierzchni co najmniej 5
arów, stanowi nie mniej niż 10% powierzchni gruntu przeznaczonego
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Zgodnie z przepisami ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy – Prawo
energetyczne wytwórcy biokomponentów, przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem biogazu rolniczego lub wytwarzaniem energii elektrycznej z
biogazu rolniczego, a także inne podmioty realizujące lub planujące realizację projektów inwestycyjnych, są zobowiązani do przekazania Prezesowi ARR informacji dotyczących infrastruktury energetycznej służącej do wytwarzania:

Gromadzenie danych przez Agencję Rynku Rolnego
KRAJ

biokomponentów, w zakresie instalacji, które mogą produkować lub raﬁnować biokomponenty, lub
energii elektrycznej z biogazu rolniczego.
Przedsiębiorstwa powinny zgłaszać dane w zakresie projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej właściwym organom
państw członkowskich, w terminie do dnia 1 czerwca każdego roku sprawozdawczego. Zgromadzone dane zostaną przekazane przez powyższe
organy do Komisji Europejskiej. Przez projekty inwestycyjne podlegające zgłoszeniu należy rozumieć wszelkie projekty mające na celu:
budowę nowej infrastruktury,
przekształcenie, modernizację, zwiększenie lub obniżenie zdolności istniejącej infrastruktury,
częściowe lub całkowite wycofanie na stałe z eksploatacji istniejącej infrastruktury.
Przedsiębiorstwa powinny przekazywać dane dotyczące wyłącznie projektów inwestycyjnych,
w przypadku których:
prace w zakresie budowy lub wycofywania z eksploatacji już się rozpoczęły lub
podjęto już ostateczną decyzję inwestycyjną,
ewentualnie, co do których nie podjęto ostatecznej decyzji inwestycyjnej, lecz zaplanowano rozpoczęcie prac w zakresie budowy w ciągu pięciu
lat, lub wycofywanie z eksploatacji w ciągu trzech lat.
Obowiązek informowania dotyczy projektów inwestycyjnych według stanu na dzień 31 marca 2013 r., których zdolności produkcyjne wynoszą co
najmniej:
50 000 ton/rok w przypadku wytwarzania biokomponentów,
20 MW w przypadku wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego.
W związku z powyższym, ARR informuje o obowiązku składania przez wytwórców biokomponentów, przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się
wytwarzaniem biogazu rolniczego lub wytwarzaniem energii elektrycznej z biogazu rolniczego, a także inne podmioty, które w okresie najbliższych
pięciu lat planują rozpoczęcie działalności gospodarczej w ww. zakresach, następujących dokumentów:
„Informacji o infrastrukturze energetycznej służącej do wytwarzania biokomponentów” lub
„Informacja o infrastrukturze energetycznej służącej do wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego”.
Przekazane dane posłużą Komisji Europejskiej do opracowania m.in. międzysektorowej analizy zmian strukturalnych i perspektyw systemu
energetycznego UE, która podlegać będzie publikacji. Udostępniane dane będą przedstawiane w zagregowanej formie uniemożliwiającej ujawnienie
szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych przedsiębiorstw i instalacji.
Agencja Rynku Rolnego

To już 10 lat!
KRAJ

W tym roku 1 352 649 polskich rolników płatności w ramach krajowych uzupełniających płatności obszarowych
po raz 10 mogło ubiegać się o przyznanie w ostatnim dziesięcioleciu:
pieniędzy w ramach płatności bezpośredn-

ich.
10 czerwca 2013 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa zakończyła przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności
bezpośrednich, płatności ONW i rolno środowiskowych w ramach
PROW 2007 - 2013. Wnioski o dopłaty można było składać w okresie
15 marzec – 15 maj. Dla spóźnialskich ostatecznym terminem na
złożenie wniosku był 10 czerwca, jednakże przysługująca płatność za
wniosek złożony w terminie od 16 maja do 10 czerwca będzie
pomniejszana o 1% za każdy dzień opóźnienia.
Po raz pierwszy w naszej „dopłatowej” historii drzwi Biur powiatowych ARiMR otworzyły się 15 marca 2004 roku. Pomimo niepewności
i lęku przed tym, co przyniesie unijna przyszłość wnioski złożyło 1 400
370 rolników (w tym 207 851 z Mazowsza). Do dnia dzisiejszego liczba
rolników starających się o fundusze w ramach WPR waha się w
okolicach 1400000 złożonych wniosków w skali kraju i około 205 000
złożonych wniosków w samym Województwie Mazowieckim.

Źródło: ARiMR, dane z dnia 31-05-2013.

Poniżej zestawiono stawki płatności bezpośredniej oraz stawki
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Polska żywność-nasze dobro narodowe

sukcesywny wzrost polskiego eksportu rolno-spożywczego. W jego
strukturze maleje udział towarów o charakterze surowcowym, a rośnie udział
produktów przetworzonych. Do najbardziej konkurencyjnych działów
KRAJ
Polska to jeden z największych producentów żywności polskiej gospodarki żywnościowej należy sektor mięsny, mleczarski,
w Unii Europejskiej, a nasza żywność jest rozpoznawalną marką nie owocowo-warzywny, cukierniczy oraz przetwórstwa zbóż. Wielkie uznanie
tylko w Europie, ale i na świecie. W międzynarodowej wymianie na rynkach światowych zyskały także polskie wódki i tytoń.
handlowej produktami rolno-spożywczymi w 2012 r. wyniki Polski były
Z napojów alkoholowych, warto także polecić piwo oraz miody pitne
rekordowe. Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów
(półtorak,
dwójniak i trójniak), które należą do specjalności narodowych.
sprzedaliśmy produkty rolno-spożywcze za sumę 17,5 mld euro,
natomiast dodatnie saldo obrotów wyniosło 4,2 mld euro, podczas gdy
W ostatnich latach szczególnie dynamicznie rośnie eksport drobiu i
w 2011 r. było to odpowiednio 15,2 mld euro i 2,6 mdn euro. Hasło wołowiny, wyrobów wędliniarskich (w tym docenianych zagranicą ze względu
„Dobre, bo polskie” stało się znakiem rozpoznawczym naszej żywno- na wysoką jakość i niepowtarzalne walory smakowe polskich kiełbas i szynek
ści. Nadmiernie „tworzone lub rozdmuchiwane”, co jakiś czas w wieprzowych) oraz produktów mleczarskich. Mając bogatą bazę surowcową
mediach „afery” dotyczące jakości żywności sugerują, że wielu funkcjonującą w nieskażonym środowisku, Polska poza eksportem świeżych
naszych konkurentów z zagranicy „uwiera” sukces polskich produ- owoców rozwija produkcję i eksport soków owocowych i warzywnych,
któw.
mrożonek oraz innych przetworów owocowo-warzywnych. Duży udział w
polskim
eksporcie ma również chleb
Mocne strony
i pieczywo cukiernicze oraz ciasta i ciastka, czekolady, cukierki i
Polskie rolnictwo, w dużej mierze oparte jest na gospodarstwach
rodzinnych, a tym samym łączy tradycję z nowoczesnością. Ponadto galanterię czekoladową. Eksport produktów przemysłu cukierniczego
poprzez swoją strukturę i stosowane metody produkcji – mniejsze zużycie wykazuje systematyczną tendencję wzrostową.
nawozów mineralnych i środków ochrony roślin oraz mniejszą koncentrację
Wykres 1. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi (w mld
stad zwierząt – nie wywiera tak negatywnego wpływu na środowisko EUR)
naturalne i krajobraz, jak intensywne rolnictwo Europy Zachodniej. Dzięki
temu jest doskonałą bazą do wytwarzania pełnowartościowych i zdrowych
produktów rolnych, ogrodniczych oraz zwierzęcych do bezpośredniego
spożycia lub przetwórstwa rolno-spożywczego, w tym produktów ekologicznych, regionalnych i tradycyjnych.
Akcesja Polski do UE dała polskim producentom żywności szansę
zaistnienia na dużym
i wymagającym rynku europejskim, a poprzez relatywnie niższe niż w
innych krajach koszty wytworzenia żywności (niestety ta przewaga komparatywna zaczyna się zmniejszać) staliśmy się bardzo istotnym graczem na
rynku wspólnotowym.
Tabela 1. Szacunkowa pozycja i udział Polski w produkcji na świecie i w
Unii Europejskiej
Głównym partnerem handlowym Polski są kraje unijne (ogółem 76%
eksportu traﬁa do UE, głównie do Niemiec, Czech, Wielkiej Brytanii, Francji,
Włoch, Holandii). W ostatnich latach polscy przedsiębiorcy odnowili również
współpracę z partnerami ze Wspólnoty Niepodległych Państw, ale poszukują
także nowych kontaktów w dalszych rejonach świata, takich jak: USA,
Kanada, Chiny, Korea, kraje arabskie.
Siła w tradycji i certyﬁkacji
Poza produktami wytwarzanymi przez nowoczesny przemysł rolnospożywczy Polska ma do zaoferowania wiele certyﬁkowanych specjalności
regionalnych, tradycyjnych, ekologicznych i produkowanych w zakresie
gwarantowanych systemów jakości. Na liście chronionych nazw
geograﬁcznych zarejestrowanych w unijnym systemie jakości znajdują się
obecnie 36 polskich regionalnych specjałów, w tym: miody, miody pitne,
Polska jest czołowym w UE producentem zbóż, owoców (jabłek, sery, wyroby wędliniarskie, jagnięcia, warzywa, owoce, chleb oraz ciasta, w
truskawek, malin, porzeczek, czereśni, wiśni) oraz warzyw. Nasz kraj należy tym wszystkim znane takie jak oscypek, bryndza, kiełbasa lisiecka, kabando światowej czołówki pod względem produkcji ziemniaków, buraków osy. Szczegółowa lista dostępna jest na stronach MRiRW.
cukrowych, wieprzowiny, jabłek, mrożonych owoców i warzyw. Polska jest
Natomiast w ramach krajowych systemów zarejestrowane jest obecnie
największym w UE producentem mrożonych produktów owocowo- 1 051 polskich tradycyjnych specjalności obejmujących szerokie
warzywnych. Zajmujemy trzecie, po Chinach i USA, miejsce w światowej spektrum wyrobów, tj. sery, twarogi, lody, chleby, ciasta i ciastka (m.in.
produkcji pieczarek, a pierwsze w unijnej.
pierniki, mazurki, sękacze, rogale, waﬂe, racuchy, placki, torty, pączki,
faworki),
zupy, pierogi, kluski, makarony, przyrządzone na różne sposoby
W Europie polscy producenci należą do pierwszej piątki w produkcji
mięso, ryby, owoce, warzywa i grzyby oraz miody, wina, piwa, nalewki, likiery,
wieprzowiny i drobiu. Znacząca jest także produkcja wołowiny.
wódki, soki i inne napoje bezalkoholowe.
Po akcesji Polski do UE przedsiębiorcy szybko wdrożyli nowoczesne
Bez wątpienia polska żywność stanowi obecnie nasze dobro
technologie przetwórstwa rolno-spożywczego oraz systemy zapewniające
bezpieczeństwo żywności. Surowce, produkowane w dużym stopniu narodowe i jest naszym hitem eksportowym. Na tej wartości możemy
metodami tradycyjnymi, są przetwarzane w nowoczesnych zakładach budować również pozycję i pozytywny obraz naszego kraju. Dlatego tak
ważne jest, aby nie stracić już uzyskanej pozycji konkurencyjnej,
przetwórczych, które spełniają wymagające europejskie normy jakościowe.
umiejętnie promować polską żywność, a także dbać o to, aby jej jakość
Handel zagraniczny miernikiem sukcesu
nie schodziła poniżej wyznaczonych standardów i norm.
Polskie produkty z powodzeniem konkurują z oferowanymi przez innych
Marek Dyngus
unijnych producentów, znajdując uznanie konsumentów. Świadczy o tym
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Sejm przyjął tzw. "mały trójpak", czyli nowelizację prawa
energetycznego
KRAJ

21 czerwca Sejm przyjął nowelizację prawa energetycznego z 1997 roku. Teraz ustawa traﬁ pod obrady Senatu.
Nowelizacja z pewnością poprawi pozycję odbiorców energii w odniesieniu do zakładu energetycznego. W
ustawie wprowadzone zostały również umowy kompleksowe na zakup energii. Mogą być one zawierane na czas
nieokreślony, przepisy dają też konsumentowi możliwości łatwiejszego rozwiązania umowy z zakładem
energetycznym i zmiany dostawcy w terminie 21 dni (po uregulowaniu należności za zakupioną energię). Ustawa ma
na celu zwiększenie ochrony odbiorcy wrażliwego. Istotny jest też zapis na podstawie którego gospodarstwa
domowe, osiągające dochody poniżej przyjętego progu mogą otrzymać doﬁnansowanie ( tzw.dodatek
energetyczny), wynoszący do 30% kosztów określonego poziomu cen energii. Taka refundacja ma być realizowana
na poziomie gminy.
"Mały trójpak" wprowadza także obowiązek giełdowy na sprzedaż gazu na poziomie 70% do 1 lipca przyszłego roku.
Ustawa wprowadza również istotne zmiany dla rozwoju rozproszonej energetyki odnawialnej, w tym m.in. deﬁnicję mikro instalacji do 40kW.
W nowelizacji znajdą się również zapisy proponowane wcześniej przez Ministerstwo Gospodarki w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach
energii (OZE). Stanowią one, że właściciele mikroinstalacji zostaną zwolnieni z opłat za przyłączenie ich do sieci energetycznej, natomiast dla
większych instalacji, których moc nie przekracza 5 MW, opłata przyłączeniowa stanowić będzie połowę kosztów przyłączenia. Mikroinstalacje
zostaną też zwolnione z konieczności uzyskania decyzji o warunkach zabudowy lub wyrysu i wypisu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Z kolei z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę zostaną zwolnione mikroinstalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła.
Wprowadzenie nowelizacji Prawa energetycznego zapobiegnie nałożeniu na nasz kraj dotkliwych kar ﬁnansowych za nieimplementowanie
Dyrektywy WE/ 2009/28/WE (tzw. Dyrektywy OZE).
Od wielu miesięcy inwestorzy oczekują jednak na wprowadzenie tzw. "Trójpaku energetycznego", czyli nowej ustawy prawo energetyczne,
prawo gazowe, i ustawy o źródłach odnawialnych. Jak zapewnia Ministerstwo Gospodarki, po wprowadzeniu nowelizacji w najbliższych
miesiącach powinna zostać wprowadzona kompleksowa regulacja tzw. "Trójpak energetyczny".
Szerzej o wprowadzonej przez Sejm nowelizacji napiszemy w następnym numerze.
Witold Rytwiński
W ramach projektu przewidziane są warsztaty, spotkania z
ekspertami, konkurs na najlepszą inicjatywę potwierdzającą, że
współpraca międzysektorowa jest możliwa i przyniesie korzyści
wszystkim jej uczestnikom. Projekt zakończy konferencja, która
odbędzie się w grudniu 2013 r.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie „3Filary”
zapraszamy na konsultacje i warsztaty oraz do odwiedzenia strony
www.3ﬁlary.pl, gdzie zamieszczane są informacje o przebiegu
realizacji projektu, terminy spotkań, materiały do pobrania. Strona ta

18 czerwca, w grodziskim Centrum Kultury odbyło się Forum
inaugurujące przedsięwzięcie.
Starosta Marek Wieżbicki przyznał, że wiele obiecuje sobie po tym
projekcie, wyrażając gotowość aktywnego uczestnictwa w nim
przedstawicieli samorządu lokalnego.

Fot. D. Puszcz

Tr z y ﬁ l a r y t o w s p ó l n e
zadanie realizowane przez
GRODZISK MAZOWIECKI
przedstawicieli samorządów
powiatu grodziskiego, organizacji pozarządowych i lokalnego
biznesu w ramach projektu „3
Filary – model współpracy
międzysektorowej”, ﬁnansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i
Polityki Społecznej.

Trzy ﬁlary

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego – Grzegorz Benedykciński
podkreślił, że w jego samorządowym doświadczeniu i obserwacji
aktywność mieszkańców i organizacji pozarządowych bardzo wzrosła
i coraz częściej uniezależniają się one od samorządów lokalnych przy
pozyskiwaniu środków, czy organizacji życia społecznego.
Andrzej Kopeć, który wypowiadał się z perspektywy lokalnego
przedsiębiorcy (i partnera projektu), który wspiera i dotuje działania
społeczne z pobudek innych niż chęć zysku ﬁnansowego, podkreślił
wagę odpowiedzialności lokalnego biznesu w życiu społecznym, w
którym ten biznes funkcjonuje.
Jednym z efektów realizacji tego projektu ma być platforma
internetowa, na której wspomniane sektory będą mogły wymieniać się służy także do rejestracji wszystkich, którzy chcą zgłosić swe
cennymi dla siebie informacjami, nawiązywać kontakty, wspierać uczestnictwo w projekcie, a także zaistnieć na platformie informacyjno
swoje działania i inspirować się wzajemnie, tworząc najlepiej rozum- – komunikacyjnej.
Anna Kryńska
iany model społeczeństwa obywatelskiego, którego wypracowanie
jest jednym z najważniejszych celów realizowanego projektu.
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Rachunek sumienia względem NFZ czyli na co wystarczają nasze składki
KRAJ

Niezbyt dobra sytuacja w
Służbie zdrowia znana jest nam wszystkim nie od
dziś. Długie kolejki do lekarza rodzinnego oraz
dramatyczny okres oczekiwania na wizytę u
specjalisty to codzienność wszystkich państwowych przychodni zdrowia.
Pacjenci próbują egzekwować swoje prawa za pomocą dobrze nam
znanych sformułowań: „ Po co ja całe życie płacę składki na NFZ” lub „
Gdybym zamiast płacić na NFZ odkładał na konto to teraz stać by mnie
było na prywatne leczenie bez niczyjej łaski” Niby racja, ale ta wymyślona
rzeczywistość wcale nie wyglądała by tak sielankowo. Każdy kto choć
trochę zna matematykę potraﬁ obliczyć na co wystarczają nasze składki.
A oto przykład:
Przeciętny obywatel z dwójka dzieci:
Miesięczna pensja brutto wynosi 2 500zł z tego odprowadza do NFZ
około 190zł miesięcznie. Przyrównując tą kwotę do rynkowych cen
komercyjnych usług medycznych, powinno wystarczyć na dwie wizyty u
tak zwanego lekarza rodzinnego. Jednak sytuacja znacznie się komplikuje
jeżeli okaże się że musimy skorzystać w usługi Specjalisty np. Ortopedy.
Sama wizyta to koszt około 150zł, do tego przynajmniej zdjęcie RTG za
minimum 50 zł, USG około 140 zł, no i oczywiście wisienka na torcie to
znaczy Rezonans Magnetyczny oscylujący w kwotach 350 – 500 zł
Odpowiecie mi zapewne, że nie wykonuje się takich badań co
miesiąc, więc i tak nasza roczna składka powinna wystarczyć, bo: 190zł x
12 miesięcy daje kwotę 2280zł co po odjęciu wyżej wymienionych badań
(50 + 140 + MRI 400zł = 590zł ) oraz przyjmijmy, 8 wizyt lekarskich (8x150
= 1200zł) daje nam kwotę na plusie (2280-590-1200=490zł). Dodatkowo
oczywiście lekarz wypisze nam przynajmniej kilka recept na leki, z których
znaczna część jest refundowana z NFZ ale tego nie umieszczamy już z w
powyższym wyliczeniu.
To tyle jeśli chodzi o diagnostykę i leczenie bez konieczności
wykonywania zabiegu. A co w przypadku gdy po prostu skręcimy,
złamiemy nogę, kiedy konieczne będzie szycie rany i wykonywanie
opatrunków w przychodni lub nie daj boże operacja i dalsze długotrwałe
leczenie? Nie zamierzam przytaczać cennika prywatnych przychodni,

każdy może to sprawdzić w internecie, ale nie trudno się domyśleć że
kwoty zaczynają się od kilku tysięcy złoty.
Tak wyglądają przykładowe koszty naszego leczenia u ortopedy,
a zapomnieliśmy jeszcze o dwójce naszych dzieci które przecież składek
nie odprowadzają, a podlegają obowiązkowym szczepieniom i proﬁlaktycznym badaniom które opłacane są również z naszych 190 zł odprowadzanej składki miesięcznej. Że nie wspomnę o infekcjach które nasze dzieci
przechodzą średnio raz w miesiącu. Ponadto jeszcze na sali porodowej
nasze kochane dzieciaczki pochłonęły znaczna część naszych składek
poprzez różnego rodzaju badania prenatalne oraz sam poród wraz z
kilkudniowy pobytem na oddziale (około 17 000zł za jedno dziecko). Suma
summarum twierdzenie, że odkładane przez nas składki na konto
wystarczyły by na leczenie bez zdawania się na łaskę publicznej służby
zdrowia ma się nijak do rzeczywistości.
Kolejnym aspektem tej sprawy jest to dlaczego tak trudno dostać
cię do lekarza na NFZ.
Wizyta lekarska według NFZ wyceniana jest w tak zwanych
punktach rozliczeniowych w zależności od procedur jakie lekarz wykonuje
w trakcie wizyty pacjenta. Standardowa porada lekarska wyceniona
została na 3,5 punktu, natomiast wizyta połączona z diagnostyką np RTG
lub USG to już 7 punktów. Nadmieniam, że wartość jednego punktu każda
placówka negocjuje indywidualnie, ale ich wartość nie ulega znacznym
zmianom i dla poradni specjalistycznych wynosi 9-11zł. Łatwo wyliczyć że
NFZ przychodni płaci za zwykłą wizytę około 35zł, a w przypadku zlecania
badań RTG lub USG około 70zł. Przychodnia z tego musi opłacić lekarza,
pielęgniarkę, koszty administracyjne oraz zapłacić za wykonane badania
tj. ponieść koszty kliszy, technika, nie wspominając o amortyzacji sprzętu.
Najgorsze jednak jest to że pomimo tak niskiej wyceny usług medycznych
przez NFZ w stosunku do wartości komercyjnych, NFZ ustala tak zwane
limity których dana placówka nie może przekroczyć. Oznacza to, że
posiadając zaplecze sprzętowe, wykwaliﬁkowany personel oraz wolę do
niesienia pomocy, placówka może przyjąć jedynie określoną ilość
pacjentów w zależności od wielkości kontraktu z NFZ.

Ewa Dąbrowska

W POEZJI ZAKLĘCI...
Biblioteka pamięci
Gorzki owocu mojego życia
skosztowałam cię z odrazą
Twój gorzki smak spowodował
grymas bólu na mojej twarzy
Słowa

Nic nie mówiłam

Słowa jak głuchy dźwięk

przełknęłam cię z pokorą

umykają uwadze niewytrwałego słuchacza

Gorzki owocu mojego życia

Przychodzą i odchodzą

leżysz teraz na półce z książkami

wciąż nie zrozumiałe

jak relikt przeszłości

Puste słowa naiwnych ludzi

jak podręcznik życia

którzy uwierzyli w to że coś mogą

w bibliotece pamięci

Deklaracje zapewnienia odwołania i apele
Autor :Ewa Dąbrowska

rzucane w przestrzeń głuchego świata
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Paul McCartney koncert na Stadionie Narodowym
LEKSYKON LEGEND ROCKA

www.timesfreepress.com

Paul McCartney zapamiętany zostanie
niemal przez wszystkich fanów rock and rolla
jako jeden z czwórki chłopców z The Beatles.
Spółka kompozytorska Lennon/McCartney

Legendarny muzyk przyleciał do
Warszawy w piątkowy wieczór i prosto z
lotniska podążył na stadion narodowy gdzie
odbył pierwszą próbę. Koncert w naszej
Stolicy był pierwszym z trzech jakie artysta
zaplanował w Europie podczas trasy światowej ,,Out There”. Program był przygotowany
specjalnie pod kątem przypomnienia polskiej
publiczności piosenek z okresu The Beatles.
Trzygodzinny spektakl był niezapomnianym
przeżyciem przede wszystkim dla ludzi, którzy
dorastali przy utworach tej grupy. Wspaniały
show rozpoczął się przy wypełnionym po
brzegi Stadionie Narodowym tuż po godz. 21
piosenką ,,Eight Days A Wek” wykrzyczaną
przez 35-tysięczny tłum. Emocje z każdą
chwilą rosły ,,All My Loving” i ,,Paperback
Writer” poderwały ostatnich maruderów z
krzesełek na równe nogi. Ludzie bawili się
przy piosenkach beatlesów znakomicie. Mimo
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miony i ogłuszony Paul ,,wybuchową
mieszanką” z pod znaku Jamesa Bonda dał
do zrozumienia, że ma wszystkiego dosyć i
chce opuścić scenę ale oczywiście rozwrzeszczana publiczność do tego nie
dopuściła. Zrezygnowany wokalista podszedł
do fortepianu i wykonał ,,Hey Judge” wspólnie
z widownią. Po zakończeniu koncertu muzycy
pojawili się na scenie wraz z Paulem
McCartneyem, który dumnie niósł białoczerwoną ﬂage. Podczas bisów Stadion
Narodowy był bliski wrzenia. Nic dziwnego
gdy z głośników popłynęły: ,,Day Tripper” a
zaraz ,,Get Back” i wingsowski rozszalały
rockowy ,,Hi, Hi, Hi”. Nie pamiętam czy jest
taka piosenka na świecie, która potraﬁ
wzbudzić tyle wspaniałych wzruszeń jak
,,Yesterday”. Obserwując reakcję ludzi, którzy
przyszli na sobotni koncert stwierdzam, że
chyba myślą podobnie. Trudno opisać
słowami emocje, które trwały przez magiczne
3 minuty utworu ale był to po prostu kosmos.
Na ziemię powróciliśmy sprowadzeni przez
hard-rockowy ,,Helter Skelter”. Osobiście
uważam ten utwór za najważniejszy w
muzyka.interia.pl -

odniosła przecież największy sukces w historii
muzyki rozrywkowej oraz miała ogromny
wpływ na innych twórców. Nie wszyscy
wiedzą, że słynny basista The Beatles jest
również znanym kompozytorem muzyki
ﬁlmowej, klasycznej a nawet elektronicznej.
Warto sięgnąć po wspaniałe płyty nagrane z
orkiestrą symfoniczną, które są prawdziwymi
perłami: Liverpool Oratorium i Ecce Cor
Meum. Z kolei ﬁrmowany przez duet
Frank Zappa New York, 1980
McCartney/Glover
projekt Firman nagrał
między innymi zaskakujące albumy: Rushes i
Electric Arguments. Sir Paul zmierzył się
również z muzyką synkopową na albumie
Thrillington. Znalazły się na nim instrumentalne wersje piosenek nagrane wcześniej z
zespołem Wings i wydane na płycie Ram. Ten
niezwykle utalentowany artysta przebył
okrutnie daleką drogę aby wreszcie zagrać
jedyny koncert w Polsce.

podeszłego wieku głos McCartneya prezentował się dobrze czego przykładem może być
rewelacyjna interpretacja: ,,Let Me Roll It”,
,,Maybe I’m Amazed” i ,,Live and Let Die”.
Artysta szybko nawiązał kontakt z publicznością próbując mówić po polsku. Kolejne
piosenki zabrały nas w magiczną podróż do
wspaniałych czasów rock’rolla: ,,And Love
Her”, ,,Lady Madonna” i ,,We Can Work It
Out‘’. Kapitalnie zabrzmiała akustyczna
wersja ,,Eleonor Rugby” zgrabnie zaśpiewana
przez chórek towarzyszących Paulowi
znakomitych muzyków. Scena rozbłysła
kolorowymi światłami gdy zabrzmiały dźwięki
,,Lovly Rita”. Nie obyło się od wzruszających
chwil gdy artysta zadedykował piosenkę
,,Here Today’’ Johnowi Lennonowi. Z wielką
przyjemnością wysłuchałem rozbudowaną
wielogłosową kompozycję ,,Band on The
Run” ozdobioną improwizacjami gitarzystów.
Na telebimach ukazała się słynna okładka
płyty zespołu Wings przedstawiająca
muzyków stojących pod czerwonym ceglanym murem w towarzystwie znanych aktorów:
Christophera Lee i Jamesa Coburga. Burzą
oklasków nagrodziła
warszawska publicz n o ś ć u t w o r y , , To
What the Man Said:” i
, , M r s Va n d e b i l t ” .
Kolejną akustyczną
perełką była piosenka
,,Blackbird” ozdobiona
fantastyczną iluminacją świetlną.
Następną dedykację
zapowiedział
McCartney po polsku:
,,ta piosenka jest dla
Georga”. Intro do
,,Something” artysta
zaśpiewał akompaniując sobie jedynie na
ukulele, dopiero w drugiej części dołączył cały
zespół wypełniając szczelnie przestrzeń
selektywnym brzmieniem. Nie sposób nie
wspomnieć o majestatycznym ,,Let It Be”,
który rozkołysał cała widownię. Podobnym
klimatem nasycona była ballada ,,The Long
And The Winding Road”. Biesiadna atmosfera
zapanowała na stadionie gdy zespól zaintonował ,,Obladi Oblada”. Wspomniałem
wcześniej o doskonałej dyspozycji głosowej
McCartneya wykonującego ,,Live and Live
Die”. Ten utwór świetnie zabrzmiał w nowej
aranżacji z doskonale przygotowanym
pokazem pirotechnicznym. Lekko oszoło-

dorobku słynnego beatlesa. Potężne gitarowe
brzmienie nie zagłuszyło na szczęście
wokalisty a charakterystyczne pochody
basowe były selektywne i dobrze słyszalne.
Klamrą spinającą festiwal niespodzianek
przygotowanych przez McCartneya były
kompozycje z albumu Abeby Road: ,,Golden
Slumbers, Carry That Wright i The End”.
Króciutkie miniatury muzyczne ﬁnezyjnie
połączone ze sobą popisami instrumentalnymi zakończyły niezapomniany wieczór z
Paulem Mc Cartneym.
Włodzimierz Bróż
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Co u innych w trawie piszczy?
Biuletyn Zielonym Okiem
Koło nr 10 PSL w Łodzi

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wydawnictwami
jednostek Polskiego Stronnictwa Ludowego z Polski.

www.miastolodz.psl.pl

Tygodnik Zielony Sztandar
www.zielonysztandar.com
Wieści Parlamentarne
www.klub.psl.pl
Zielony Kwartalnik
Zarząd Powiatowy PSL
w Tomszowie Lubelskim
www.psl-tomaszow.pl

Ludowiec mówi, nr 72
http://www.pslgrodzisk.pl/images/lider/ludowiec_mowi_nr_72.pdf
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