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decyzję o stworzeniu tego pisma, z myślą, aby było to
miejsce, gdzie każdy z Nas będzie mógł się
wypowiedzieć, skomentować działania i kreować
kierunki rozwoju. Po to jest ta gazeta.

W NUMERZE


Felieton
Jerzego
Fijałkowskiego
s. 2

Nadzieja!

hcę, aby Polskie Stronnictwo Ludowe było
dla Polaków synonimem kompetencji,
rozwagi i nowoczesności. Partią, która jest
Ich reprezentantem. Partią wspaniałych ludzi,
różnorodnych i ideowych. Jestem przekonany, że los
PSL leży w rękach Nas wszystkich. Stąd podjąłem

C

XI Kongres przywrócił nam wiarę. Dał nadzieję
i uskrzydlił. Co dzień spotykam się z życzliwością
w stosunku do nas, członków PSL i do samej partii.
Podjęte na Kongresie decyzje postawiły nas w nowym
świetle. Stało się coś, co wielu wydawało się niemożliwe i
pokazało Nas z innej perspektywy. Dzisiaj nadszedł czas
wykorzystania tej szansy. Codzienną pracą, byciem
z ludźmi, udowadnianiem, że można inaczej. Dzisiaj
nadszedł czas przenoszenia dobrych, samorządowych
wzorów ciężkiej pracy i zaangażowania, w inne dziedziny
życia. Odpowiedzią na to oczekiwanie winny być działania
pokazujące nasze osiągnięcia i sukcesy oraz cele
i wartości jakie nam przyświecają. Odpowiedzią na to,
musi być szerzenie pozytywnej idei i pokazywanie nowej
drogi. Aby nie zmarnować tej energii, która wytworzyła się
wokół nas.
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Naszym celem jest stworzenie
nowego standardu polityki
ROZMOWA

R

ozmowa z Januszem Piechocińsim nowym prezesem Polskiego
Stronnictwa Ludowego

Delegaci XI Kongresu Polskiego Stronnictwa
Ludowego wybrali nowego Prezesa PSL został nim
Janusz Piechociński uzyskując 547 głosów.
Dotychczasowego Prezesa Waldemara Pawlaka
poparło 530 delegatów.
cd. str. 3

2013 w Grodzisku Mazowieckim
ROZMOWA

Adventure World Warsaw
GRODZISK

wiąteczna rozmowa z
G r z e g o r z e m
Benedykcińskim Burmistrzem Grodziska
Mazowieckiego. Europejczyka
Roku 2006, w kategorii;
gospodarz miasta i gminy oraz
Najlepszego Burmistrza Roku
2009. W 2012 odznaczony
Krzyżem Oﬁcerskim Orderu
Odrodzenia Polski.
cd. str. 4

Ś

I

n w e s t y c j a
Adventure Wold
Warsaw jest
kompleksem wyjątkowym, jedynym w Europie
Środkowo-Wschodniej
powstającym w gminie
Grodzisk Mazowiecki. Projekt przewiduje różnego rodzaju atrakcje
tj. parki tematyczne, rollercoastery, strefy rozrywki z kinami,
restauracjami, kawiarniami i klubami.
cd. str. 5
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Entuzjazm!
Dzisiaj, widzę ten entuzjazm wokół nas.
Wielu ludzi patrzy z nadzieją na PSL. Wielu
szuka alternatywy dla polityki konfrontacji.
Silne Stronnictwo Ludowe jest potrzebne aby
stabilizować Polskę w trudnym czasie
kryzysu i niezbędnych reform. Silne
odpowiedzialnością i jednością. Tego
oczekują od nas nasi sympatycy i przyjaciele.
Tego oczekują od Nas niezdecydowani.
Dzisiaj, widzę ten entuzjazm w nas
samych. Dzięki niemu powróciła wiara, że
można zmieniać świat. Zaczynając od siebie.
Rozpoczęliśmy te zmiany i musimy je

Widziane z Grodziska
FELIETON JERZEGO FIJAŁKOWSKIEGO
Magia liczb
Za oknem
piękny, zimowy,
biały krajobraz.
Lekki mrozek
iskrzy wilgoć na
płotach, przewodach elektrycznych i igłach
świerków. Na kalendarzu, zdaniem różnych
wróżbitów i numerologów magiczna data
12.12.2012. podobno taka zbitka to
szczęśliwa zbitka. W Urzędach Stanu
Cywilnego mimo środy, rekordowa ilość
chętnych do zarejestrowania związku
małżeńskiego. Wybitnym szczęśliwcom
udało się zarezerwować godzinę dwunastą w
południe. Bo dwunasta to szczęśliwa liczba.
Dwunastu apostołów wszak nasz zegar dzieli
się na dwanaście godzin. Rok to dwanaście
miesięcy. A ja w takim dniu piszę swoje
pierwsze pisanie dla zupełnie świeżego
organu jaki ma szansę zaistnieć .
Jednak to nie o dwunastce dzisiaj będzie
a o siedemnastce. Bo moim zdaniem to
siedemnastka okazała się być szczęśliwa
liczbą w listopadzie tego roku. Właśnie 17
listopada, w hali Toru Kolarskiego w
Pruszkowie wyznaczyli sobie spotkanie
delegaci Polskiego Stronnictwa Ludowego w
celu odbycia Kongresu. Kongres to
najważniejsza władza w tej ponad stuletniej
partii. Kongres może podjąć decyzje, które
na lata kształtują politykę, upoważniają
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kontynuować. Każdy w sobie i w swoim
najbliższym otoczeniu. Efekty tego widać już
dziś. Zebranie chętnych do pracy przy tym
projekcie i przygotowanie materiałów zajęło
nam kilka dni. Jestem przekonany, że
entuzjazmu starczy na długo. Nie możemy
go zmarnować.
Polityka dialogu!
Głęboko wierzę, że znajdziemy
następnych chętnych do współpracy, nie
tylko przy tworzeniu tej gazety. Dzielcie się
swoimi sukcesami i przemyśleniami.
Pokazujcie, że zmiany postępują.
Udowadniajmy, że można budować politykę
w oparciu o pozytywne, racjonalne działania,
bez konfrontacji. Polityka dialogu
i współpracy niech przyświeca nam na co
dzień.
Dzisiaj powiedzmy ludziom: pomóżcie
n a m z e r w a ć z p o l i t y k ą , k t ó r a Wa s
rozczarowała i pomóżcie przywrócić
nadzieję. Nasza Polska to także kraj tych,
którzy nie głosują, nie dlatego, że są leniwi,
ale z braku nadziei, że ktoś ich usłyszy. Tym
ludziom podajmy rękę. Nasza Polska, to kraj
wszystkich Polaków, którzy nie wiedzą już
dobrze czy są lewicą, prawicą czy centrum,
ale są przede wszystkim ludźmi dobrej woli.
Powiedzmy im: potrzebujemy Was by
wszystko stało się możliwe. Tylko wtedy
osiągniemy sukces. Dla Polski. Dla PSL.
Nowe PSL!
PSL, na którym mi bardzo zależy. PSL,

z którego jestem i nadal chcę być dumny.
Chcę, aby PSL był dla Polaków synonimem
kompetencji, rozwagi i nowoczesności.
Partią która jest ich reprezentantem. Partią
wspaniałych ludzi, różnorodnych i ideowych.
O różnych poglądach, ale jednocześnie
pełnych tolerancji i zrozumienia dla zdania
i wizji innych. Partią dynamiczną i pełną
pomysłów. Nowoczesną, ale z korzeniami.
Gwarantującą stabilny rozwój. Aby Polska
była miejscem, w którym chce się żyć i do
którego chce się wracać.
Aby to wszystko osiągnąć musimy podjąć
wytężony wysiłek. Połączyć siły i szukać
wspólnego mianownika dla naszych potrzeb,
marzeń i idei. Szukać wspólnych rozwiązań,
bez oglądania się na to, kto jakie ma poglądy,
kto gdzie był i jest dzisiaj. Od zawsze
wiadomo, że nas, Polaków potraﬁą łączyć
wspólne cele. Dzisiaj nadszedł taki moment.
Zapraszam do współpracy!
Jestem jednak głęboko przekonany, że
los PSL leży w rękach nas wszystkich. Stąd
podjąłem decyzję o stworzeniu tego pisma,
z myślą aby było to miejsce, gdzie każdy z
Nas będzie mógł się wypowiedzieć,
skomentować działania i kreować kierunki
rozwoju. Ale przede wszystkim chciałbym,
żeby to pismo stało się forum, w ramach
którego każdy z Nas będzie mógł pokazać
swoje PSL. Zapraszam do współpracy.

personalnie kierownictwo do działania w
imieniu wszystkich. Na Kongres zjechało
ponad tysiąc przedstawicieli z całego kraju.
Potrzeba zmian
Na długo przed spotkaniem, nie tylko w
kręgach partyjnych, ale w całej Polsce czuło
się atmosferę potrzeby zmian. Długa i gorąca
kampania wyborcza kandydatów do fotela
prezesa między Waldemarem Pawlakiem,
który w PSL-u osiągnął wszystko co do
osiągnięcia było z premierstwem,
wicepremierstwem i stanowiskami
ministerialnymi. A nawet z generalskim
szlifem Dowódcy Ochotniczych Straży
Pożarnych. Z zagwarantowanym miejscem
dla siebie i partii w strukturach rządowych.
Przy któryś wyborach parlamentarnych,
zapytany, kto wybory wygra, powiedział: „na
pewno koalicjant PSL-u”.
Szeregowy poseł
Wyzwanie prezesowi rzucił szeregowy
poseł Janusz Piechociński. Co z tego, że
poseł z długim stażem parlamentarnym. Że
świetnie wykształcony ekonomista i
specjalista od najszerzej rozumianej
i n f r a s t r u k t u r y. W i c e p r z e w o d n i c z ą c y
parlamentarnej komisji. W rankingu na
najpracowistrzego posła, zajmujący zawsze
czołowe miejsca. Ale szeregowy. I teraz
niech nikt mi nie wmawia, że magia liczb nie
ma znaczenia. Bo na Kongresie Stronnictwa
Ludowego 17 listopada, Janusz Piechociński
pokonał Waldemara Pawlaka 17-toma
głosami.
Partia ma działać jak przedsiębiorstwo
Co przekonało delegatów do takiego

właśnie głosowania? Z moich rozmów z
prezesem Piechocińskim przed Kongresem
wynikało, że zupełnie inaczej wyobraża
sobie swoją partię. Ma działać jak dobrze
zarządzane przedsiębiorstwo. Fachowcy od
polityki niech zajmują się polityką. Tą krajową
i międzynarodową w rządzie, parlamencie i
europarlamencie. Samorządowcy w
samorządach. Partia powinna dążyć do tego,
aby nie być związkiem zawodowym rolników
ale otworzyć się na miasta i miasteczka. Na
młodych, zdolnych, wykształconych
specjalistów i menadżerów. A w efekcie
osiągnąć dwucyfrowy wynik wyborczy. W
przyszłej koalicji rządowej zaś samemu
wybierać koalicjanta a nie być wybieranym.
Sam chciał tym wszystkim kierować. Dużo w
tym było idealizmu, bo wszak żyjemy w
naszym najlepszym z krajów i obyczaje
polityczne obowiązują.
I też wbrew sobie nie chciał ale musiał
objąć rządową schedę po prezesie Pawlaku.
Na dobry początek stanął przed problemem
ratowania choć części pracowników fabryki
Fiata w Tychach przed bezrobociem.
Trzymamy kciuki za Prezesa.
Dobre inicjały?
Zacząłem od magii liczb ale to nie jedyne,
co może szczęście Januszowi
Piechocińskiemu przynieść. Ma bowiem też
dobre inicjały – J.P. jak Józef Piłsudski, Jerzy
Pilch, Jan Parandowski. A to czy chcemy czy
nie chcemy to przecież wybitni Polacy. Że o
JP II już przy tej okazji nie wspomnę.
Też J ale niestety F.
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Pokazywać dobre wzorce i dobrych ludzi. Nie wstydźmy się mówić: to
jest PSL. Racjonalna, kompetentna partia. Partia mądrych ludzi.
pracy…
Osiągnięcie dwucyfrowego wyniku wyborczego w wyborach
Na ten efekt ciężko pracowałem dwadzieścia kilka lat. parlamentarnych jest możliwe?
Poczynając od ZMW, Rady Akademickiej przez kolejne wybory do
Oczywiście. Tego jestem pewien. Musimy się bardziej
Sejmu, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL na Mazowszu, aż otworzyć. Dzisiaj na polskiej scenie politycznej jest wielka potrzeba
dotarłem do miejsca w którym jestem dzisiaj. Ostatnie pół roku to zagospodarowania tych wszystkich, którzy są zniechęceni do polityki
okres kampanii wewnątrzpartyjnej. Setki godzin w drodze, tysiące konfrontacyjnej i bazującej na negowaniu. Naszym celem jest
rozmów, maili, wystąpień. Ale też słuchania ludzi i codziennego stworzenie nowego standardu polityki kompetentnej i twórczej. Mamy
uczenia się. PSL to partia wielu wspaniałych ludzi. Tych starszych z szansę zdobycia serc tych, którzy mają już dosyć głosowania przeciw
olbrzymim doświadczeniem życiowym, samorządowym i polityczny- a nie za. Taką alternatywę musimy dać Polakom. Musimy oprzeć się
m. I tych młodych, pełnych entuzjazmu. Oczekiwali ode mnie na sprawdzonych ludziach z samorządu, korzystać z ich doświakonsekwencji w mojej kampanii. Entuzjazm ludzi, nie tylko członków dczeń i umiejętności. To oni powodują, że w wyborach lokalnych
PSL, dodaje skrzydeł. Daje siłę, żeby mierzyć się z wyzwaniami i osiągamy dużo lepsze wyniki niż w krajowych. Poza wszystkim, są to
służyć.
l u d z i e
obdarzeni
No właśnie. Ten gest na Kongresie. Dla
zaufaniem
wielu teatralny, emocjonalny.
społecznym
Dla tych, którzy nie wiedzieli, że
w y n i k aWaldek w 1991 powiedział: Wstańcie z klęczek,
jącym z ich
bo wielcy wcale nie są tacy wielcy. A ja postac o d z i e n nnowiłem pokazać, że klękam z własnego
ych postaw i
wyboru. Ten gest, był dla mnie szczególnie
pracy. Tam
ważny. Ja naprawdę traktuje politykę jako
jest
to
służbę. Już czas żeby polityka trzymania się
doceniane.
władzy, podporządkowanej wąskiej grupce,
Niezbędne
która traktuję pozostałych instrumentalnie
b ę d z i e
odeszła w zapomnienie. Już czas, żeby każdy
również
z nas czuł się potrzebny i ważny nie tylko przed i
większy
w trakcie kampanii wyborczej – ale żeby miał to
nacisk na h i
poczucie na co dzień. Żeby miał pewność, że
średnich
głos idący z dołu jest słyszany i doceniany.
p r z e d s i ęPamiętajmy jak skonstruowany jest PSL: Koło,
biorcach.
Zarząd Gminny, Zarząd Powiatowy, Zarząd
I
c
h
Wojewódzki, Rada Naczelna, Naczelny Komitet
codzienny
Wykonawczy. Ta struktura dała nam 117 lat
Janusz Piechociński w czasie XI Kongresu PSL
p r a c a
historii. Ludzie czuli, że ich słowa mają znaczent w o r z y
ie. Dzięki temu, że mieli realny wpływ na
r z e s z ę
Stronnictwo, chcieli w nim być i pracować dla
dobra Polski. Jestem dumny z Kongresu, pokazaliśmy, że jesteśmy miejsc pracy i przychodów dla budżetu. Musimy ich wesprzeć dobrym
partią demokratyczną. Jedyną taką na naszej scenie politycznej. prawem, aby na co dzień zajmowali się pracą a nie borykali się
Efekty tego widać już dzisiaj: rośnie poparcie, ludzie inaczej patrzą na z biurokracjąi niejasnymi przepisami. Oczywistym jest, że bardzo
ważnym elementem tej strategii są mieszkańcy wsi, naszego
PSL. Garną się do nas.
naturalnego zaplecza. Ale wszystkie te działania mają jeden wspólny
Nowe, lepsze PSL – jakie?
mianownik: lepsza polityka i lepsze prawo w każdym wymiarze.
Zaczęła się wielka, wspólna budowa Lepszego Stronnictwa. Do Nasze działania przyniosą wymierne korzyści dla Polski i Polaków.
tej budowy wciągam jak najwięcej osób – do pracy na rzecz silniejs- Poparte rzetelną analiza i przygotowaniem merytorycznym. Między
zego PSL. Jak obiecałem budowanie zacząłem od zgody. Nie ma innymi po to tworzymy instytut Mikołaja Rataj. Tworzymy grupy
brutalności przy przejmowaniu władzy. Budujemy zgodną Ludową ekspertów, które ułatwią nam zmienianie Polski. Bez tego nie ma
drużynę. Długo się wzbraniałem przed podjęciem pracy w rządzie. szans na lepszą Polskę i lepsze PSL.
Chciałem innych rozwiązań. Jednak inni nie chcieli wziąć współodpPozostaje mi życzyć spełnienia obietnic.
owiedzialności za partię. PSL musiał uniknąć oskarżeń
To nie są czcze obietnice. Te wszystkie działania są
o tchórzostwo swojego prezesa. Na to nie mogło być zgody.
Będziemy budować partię z nową drużyną NKW i z aktywnym, racjonalne i dają nadzieję na zmiany. Zarówno w wymiarze polityczszeroko pojętym kierownictwem. NKW jest młode wiekiem. Średnia nym, języka i zachowania, które w naszej przestrzeni publicznej
wieku to 47,5 roku. Jest to chyba najmłodszy w historii PSL Naczelny dawno przekroczył barierę strawną dla Polaków. Ale także w tym
Komitet Wykonawczy. Każdy członek ma przypisane zadania i będzie wymiarze najbardziej interesującym ludzi. Pamiętajmy, że złe prawo
rozliczany z tego jak je wykonuje. Członkostwo w NKW nie jest nie ma przekonań politycznych. Życie składa się z drobnych
wieczne. Wszyscy muszą się starać i pracować. Tyle nagród ile pracy. elementów, nie zauważalnych jeśli nie przeszkadzają, ale które
Musimy mieć aktywne Stronnictwo. Zawsze powtarzałem: nie sztuka potraﬁą strasznie je utrudnić jeśli stają nam na drodze. Mamy
wybrać Prezesa i zostawić go samego. Trzeba z nim być, wspólnie w swoich szeregach ludzi doświadczanych i kompetentnych we
pracować. Sam nie da rady. Co dzień otrzymuje deklaracje od wszystkich dziedzinach. I tych, którzy na co dzień tworzą naszą
naszych koleżanek i kolegów: jesteśmy z Tobą, jesteśmy do dyspoz- lokalną rzeczywistość i tych którzy kształtują Polską na poziomie
ycji. Zachęcam do chodzenia do mediów i opowiadania o PSL i o jego parlamentarnym i rządowym. Ze wszystkich tych źródeł musimy
przesłaniu. Merytorycznie i spokojnie dla dobra Polski. Taki jest PSL czerpać i wykorzystywać tą wiedzę. Ponad wszystko przyniesie to
i taki będzie nadal. Aktywności musimy uczyć się wszyscy. korzyści dla naszych sąsiadów i dla nas samych. A to już jest mały
Stronnictwo to nasza wspólna partia. 17 listopada Wybraliście nowe, kroczek do tego, żeby osiągnąć sukces wyborczy. Wtedy będziemy
lepsze PSL. Dziś przychodzi czas na pierwsze weryﬁkacje naszego mieli szansę jeszcze bardziej wpływać na naszą rzeczywistość.
wyboru. PSL jest w mediach i jest nas dużo. Każdego dnia Przed nami dużo pracy. Każde ręce i każda głowa jest potrzebna.
w gazetach, portalach internetowych. Nasi politycy chodzą do Powtarzam: mało nas, mało nas do pieczenia chleba. Niech każdy
programów publicystycznych. W mediach pojawiły się nowe nazwis- z Was postawi sobie za cel pozyskać dla naszych pomysłów tylko
ka ludowców. Przez wszystkie przypadki odmienia się nazwiska jednego człowieka. W skali kraju robią się to tysiące ludzi, którzy
Jarubas, Hetman, Kosiniak – Kamysz, Pasławska. Ale pamiętajcie zechcą z nami zmieniać Polskę i PSL. Naprawdę warto.
Dziękuję za rozmowę.
o mediach lokalnych. Musimy być aktywni na każdym poziomie.
Andrzej Kopeć
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Gratuluję! Trudno wyobrazić
sobie lepszy efekt półrocznej
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Wydarzy się w Grodzisku
KARTKA Z KALENDARZA

Ewa Dąbrowska: Panie Burmistrzu, w ostatnich dniach
otrzymał Pan kilka bardzo cennych nagród: Burmistrz Roku 2012, I
miejsce oraz złota statuetka w konkursach Samorząd Przyjazny
Przedsiębiorczości, Mazowiecka Gmina Roku 2012. Nagrody te są
niewątpliwie uwieńczeniem ciężkiej pracy całego roku. Czy
mógłby Pan nieco przybliżyć części składowe tego wielkiego
sukcesu?
Grzegorz Benedykciński: Niskie bezrobocie, poczucie
bezpieczeństwa, dobry poziom nauczania w szkołach, dynamiczny
wzrost liczby mieszkańców, aktywna społeczność lokalna /5000 ﬁrm/.
ED: Zgodnie z zasadą świątecznych Życzeń „Oby nadchodzący
rok nie był gorszy” chciałam zapytać, jakie plany i inwestycje
przewidziane są w gminie Grodzisk Mazowiecki na nadchodzący
rok 2013.
GB: Drogi, drogi, drogi ... , a także remont i przebudowa
zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1, rozpoczęcie budowy
obwodnicy, przejścia pod torami no i oczywiście przebudowa wiaduktu.
ED: Mieszkańcy Grodziska obawiają się że w czasie remontu
wiaduktu może nastąpić paraliż ruchu pomiędzy północną i
południowa częścią Grodziska Mazowieckiego, zwłaszcza w
sytuacji w której remont wiaduktu nałoży się czasowo z budową
tunelu pod ulicą Bałtycką. Jakie są przewidziane warianty
objazdowe?
GB: W styczniu 2013 roku poinformuję szczegółowo o wariantach
objazdów, w tej chwili nad rozwiązaniem tego problemu pracuje zespół
fachowców.
ED: To tyle jeśli chodzi o „nasze podwórko”. Panie Burmistrzu
jak wszyscy wiemy jest Pan bardzo aktywnym działaczem PSL
uczestniczył Pan w ostatnich wydarzeniach jako delegat, a w chwili
obecnej jest Pan Członkiem Rady Naczelnej PSL. Jak ocenia Pan
ostatnie zmiany, których był Pan uczestnikiem?
GB: W PSL panowała stagnacja, brakowało nowych pomysłów,
„wyjścia do ludzi”. Tylko silna parta, która umie pozyskać elektorat z
miast będzie miała szansę na rozwój.
ED: Członkostwo w Radzie Naczelnej zobowiązuje, czy zdradzi
nam Pan choćby mały fragment planów i wizji jakie chciałby Pan
wprowadzić w najbliższym roku do programu PSL.
GB: Jako samorządowiec z wieloletnim doświadczeniem jestem
blisko problemów ludzi i będę chciał „wylansować” /m/In/ następujące
pomysły; przekazanie gruntów, będących własnością Agencji
nieruchomości Rolnych – do Gmin, wprowadzenie ogólnopolskiej Karty
Dużej Rodziny, uruchomienie Funduszu Budowy Mieszkań
Komunalnych i Socjalnych.

GRUDZIEŃ
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GRUDZIEŃ

Charytatywny kiermasz świąteczny
Miejsce: Gimnazjum nr 2 przy ulicy Westfala 3 w
Grodzisku Mazowieckim
Grodziska Wigilia dla samotnych
Miejsce: Zespół Szkół nr 1

23
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27
GRUDZIEŃ

Konkursy na lodowisku
Od godziny 1300-1500 gry, konkursy, zabawy na
lodowisku przy Centrum Kultury
Wernisaż Gabrieli Krysińskiej
Miejsce: Centrum Kultury, Spółdzielcza 9

27
GRUDZIEŃ

31
STYCZEŃ

11
STYCZEŃ

Wspólna zabawa Sylwestrowa
Razem z zespołem ELDORADO bawimy się od 23.00
do 2 w nocy przed Centrum Kultury, tradycyjnie o
północy niezwykły pokaz fajerwerków
Wielka Gala Noworoczna
Miejsce: Sali widowiskowa Centrum Kultury, ul.
Spółdzielcza 9

XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

13
STYCZEŃ-LUTY

28-8

Ferie w Centrum Kultury od 28 stycznia 2013 do 8
lutego 2013
Zapraszamy na zajęcia zimowe w Centrum Kultury,
zapisy na bezpłatne zajęcia od 27.12.2012 pod nr tel.
22 734-79-00 - ilość miejsc ograniczona. Zapisy na
zajęcia komercyjne u instruktorów. Program "Zimy w
Mieście" dostępny na stronie www.centrumkultury.eu

ED: Jak skomentował by Pan słowa Pana Janusza Palikota, że z
zapowiadanej burzy politycznej skończyło się na zamianie
karteczek z nazwiskami Pawlaka na Piechocińskiego.
GB: Nie słucham Janusza Palikota a w związku z tym nie mogę
skomentować jego wypowiedzi.
ED: Bardzo dziękuje za rozmowę i życzę dalszych sukcesów na
polu samorządowym i politycznym.
Ewa Dąbrowska.

Grzegorz Benedykciński – ur.16 marca 1955 roku w Piotrkowie Kujawskim, magister inżynier
rolnictwa /Akademia Techniczno- Rolnicza w Bydgoszczy/, w roku 2000 ukończył Podyplomowe
Studium Zarządzania Strategicznego Gminą na SGH w Warszawie. Od 16 lat piastuje stanowisko
Burmistrza Grodziska Mazowieckiego. Charyzmatyczny, otwarty na nowe wyzwania i pomysły, swoją
energią i pasją zaraził współpracowników i mieszkańców Gminy. Uhonorowany tytułem Europejczyka
Roku 2006, w kategorii; gospodarz miasta i gminy oraz Najlepszego Burmistrza Roku 2009.
PS.LIDER nr 1 grudzień 2012
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Zamkowa(Castle Island), Kraina Legend (Land of Legends) oraz
Baśniowa Polska (ang. Old Poland). Ostatnie miasteczko inspirowane będzie polską historia i architekturą.

Adventure World Warsaw
GRODZISK

I

nwestycja Adventure Wold Warsaw jest kompleksem
wyjątkowym, jedynym w Europie Środkowo-Wschodniej
powstającym w gminie Grodzisk Mazowiecki. Projekt
przewiduje różnego rodzaju atrakcje tj. parki tematyczne,
rollercoastery, strefy rozrywki z kinami, restauracjami, kawiarniami i klubami.

Projekt Adventure World Warsaw będzie rozbudowywał lokalną
infrastrukturę ,przewidziane są działania związane z promocją
miasta Grodzisk Mazowiecki i Polski na arenie międzynarodowej.
Planowane inwestycje w związku z budową Parku to rozbudowa

Adventure World
Warsaw powstanie na
terenie gminy Grodzisk
Mazowiecki głównie na
terenach wsi Kłudno
Stare, a także części wsi
Tłuste oraz Chlebnia.
Inwestycja będzie
znajdowała się nieopodal zjazdu z autostrady A2.
Adventure World Warsaw zajmie łącznie 230 ha i będzie podzielony na dwa etapy inwestycji.
Pierwszy etap budowy będzie
obejmował powierzchnię 106 ha
natomiast kolejna rozbudowa
planowana jest na lata 2016-2020.
Te m a t y c z n y p a r k r o z r y w k i
zawierał będzie pięć tematycznych
krain ,które noszą nazwy : Zaginione
Królestwo (Lost Kingdom), Laguna
Stworzeń (Creature Lagoon), Wyspa

systemu sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków oraz usprawnienie sieci wodociągów. Przewidziany jest również rozwój transportu
publicznego i usprawnienia połączeń z Warszawą. Region może
liczyć na zmniejszenie bezrobocia ponieważ powstaną nowe
miejsca pracy. Zatrudnienie znajdzie ponad 3000 osób. Inwestycje
związane z parkiem przyczynią się również w znacznym stopniu do
rozwoju gospodarczego.
Planowane otwarcie parku Adventure World Warsaw jest na rok
2014.
Więcej informacji na stronie www.adventureworldwarsaw.com
SP

Prezes Zarządu
Powiatowego PSL, Halina
Wawruch - Wójt Gminy
Żabia Wola. W bożonarodzeniowy nastrój Ludowców wprowadziła
melodia kolęd oraz odczytanie Ewangelii
przez proboszcza Paraﬁi p.w. Świętych
Apostołów Piotra i Pawła w Skułach ks. mgr
Sławomira Bogdanowicza. Wszyscy przybyli
goście podzielili się opłatkiem – symbolem
zgody i pojednania. W trakcie spotkania
uczestnicy pogratulowali Grzegorzowi
Benedykcińskiemu wyboru na członka Rady

Wigilia w Żabiej Woli

W

czwartkowy wieczór 6 grudnia
2012 r. w Centrum Kultury
w Żabiej Woli odbyło się
gminne spotkanie opłatkowe członków
Polskiego Stronnictwa Ludowego. W
uroczystej kolacji wigilijnej wzięli udział m.in.
Grzegorz Benedykciński - Burmistrz
Grodziska Mazowieckiego, Andrzej Kopeć -

PS.LIDER nr 1 grudzień 2012

Naczelnej PSL oraz uczcili Janusza
Piechocińskiego nowego Prezesa PSL oraz
W-ce Premiera i Ministra Gospodarki.
Spotkanie było również okazją do przedyskutowania o minionym czasie oraz o nadziejach związanych w nadchodzącym Nowym
Roku. Na koniec Andrzej Kopeć wraz
z Grzegorzem Benedykcińskim złożyli
przybyłym życzenia z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej
pomyślności w Nowym 2013 roku.
MR
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Urząd sołtysa sprowadzał się wtedy nie tylko do
pobierania podatków, ale
również stanowił władzę
sądowniczą na podlegającym mu terenie. Sołtys
wraz z ławnikami wchodził w skład
kolegium orzekającego, które
miało prawo wydawania wyroków i
pełniło funkcję sądu pierwszej instancji.
Jednak sądy sołtyskie zajmowały się
lżejszymi występkami mieszkańców swoich
wsi.

Nr 1 grudzień 2012

Sołtys i Sołectwo od
średniowiecza do dziś
OD SOŁTYSA

S

ołtys w dzisiejszych czasach
kojarzony jest głównie jako
osoba do zbierania podatków,
ewentualnie pośrednik w sprawach
pomiędzy mieszkańcami wsi a gminą.
Jednak nie zawsze tak było.
Urząd Sołtysa

Sądy rugowe
Pierwsze wzmianki na temat urzędu
sołtysa pojawiają się już w VII wieku i mają
Trzy razy w roku sołtys zwoływał tzw. sądy
niewiele wspólnego z obecną formą tego rugowe, na których wszyscy dorośli mieszkańcy wsi zeznawali pod przysięgą o znanych
im a jeszcze nieujawnionych przestępstwach,
przewinieniach czy kradzieżach. Na podstawie tych zeznań wszczynano postępowanie
karne w stosunku do miejscowych złoczyńców. Tak, więc w średniowieczu sołtys miał w
rękach bardzo dużą władzę, co tworzyło
warunki do powstania odrębnego stanu
stanowiska. Wówczas miano sołectwa sołtysiego.
dotyczyło po prostu dużego gospodarstwa
Sołtysi jako grupa niższego rycerstwa
rolnego składającego się z kilku zagród
Kazimierz Wielki chciał stworzyć
chłopskich. Władzę nad sołectwem sprawowz sołtysów grupę niższego rycerstwa, jako
ał sołtys, który zazwyczaj posiadał prawo do
przeciwwagę stanu rycerskiego. Uposażony
posiadania młyna lub karczmy, był więc
w duże gospodarstwo sołtys dbał o jego
lennikiem pana gruntowego (feudalnego)
rozwój i praworządność, z czego czerpał
który był właścicielem owego gospodarstwa.
proﬁty w postaci udziału w dochodach pana
Jako lennik sołtys był zobowiązany do konnej
feudalnego. W skład uposażenia sołtysa
służby zbrojnej i podlegał sądowi wyższemu,
wchodziła 1/6 czynszów oraz jako przewodtzw. leńskiemu.
niczący ławy sądowej pobierał 1/3 opłat
Sołtys jako sąd pierwszej instancji
stanowiących kary sądowe.
W Średniowieczu urząd sołtysa był
Sprawa Sołtysów na zjeździe
dziedziczny i przechodził z ojca na syna. Królestwa

Pomoc żywnościowa dla
najuboższych i potrzebujących
KRAJ
Szczególnie w okresie przedświątecznym należy pamiętać, że
w kończącym się 2012 r. przypadła 25. rocznica obchodów
Międzynarodowego dnia Walki z Ubóstwem, ogłoszonego przez
Zgromadzenie ONZ. Obchody miały uświadomić opinii publicznej
potrzebę likwidacji ubóstwa we wszystkich krajach, szczególnie
w krajach rozwijających się i zwrócić uwagę na fakt, ze walka
z ubóstwem stała sie jednym z priorytetów rozwoju gospodarczego
i społecznego.
Jednym z programów wspierających osoby najbardziej
potrzebujące w UE jest program „Dostarczanie nadwyżek żywności
najuboższej ludności Unii Europejskiej” (PEAD). Program jest
administrowany przez agencje płatnicze w poszczególnych krajach
członkowskich. Administracją programu w Polsce zajmuje się Agencja
Rynku Rolnego.
Komisja Europejska przeznacza na realizację programu ok. 500
mln euro rocznie. Polska jest w gronie państw, które pozyskują
najwięcej środków na realizację programu – trzecie miejsce po
Włoszech i Hiszpanii (w 2011 roku – 75,4 mln euro, w 2012 roku – 75,3
mln euro, w 2013 – 76,9 mln euro). W Polsce pomoc dociera do ok. 4

Sytuacja ta zaczęła ulegać zmianie od
początku XV wieku, kiedy to sołtysi zaczęli
być stopniowo pozbawiani władzy. Na
walnym zjeździe Królestwa w Warce ustalono
prawo umożliwiające panom (właścicielom
wsi), usuwanie niewygodnego sołtysa
poprzez wykup. Przerywało to możliwość
dziedziczenia sołectwa a tym samym dawało
panom feudalnym możliwość wywierania
presji na nierzetelnych sołtysów i przejmowania ich gospodarstw po ustalonych przez
sąd cenie. W XVI wieku sołtysi stawali się
coraz częściej nadzorcami prac pańszczyźnianych i pomocnikami właścicieli wsi.
Organ pomocniczy zarządu gminnego
W okresie zaborów jak i w okresie
II Rzeczpospolitej oraz w czasach PRL sołtys
był organem pomocniczym zarządu gminnego. W latach 70. sołtys pośredniczył między
sołectwem a gminną radą narodową
i naczelnikiem gminy. Zgodnie z ustawą
o radach narodowych z 1983 roku sołtys był
organem samorządowym wsi. W roku 1990
ustawa uległa zmianie i na jej mocy sołtys
został organem wykonawczym w sołectwie,
natomiast sołectwo stało się jednostką
pomocniczą samorządu terytorialnego
w gminie.
Ewa Dąbrowska
Źródło: „Ustrój Sołectwa” Zygmunt Zell

milionów potrzebujących.
Przedsiębiorcy wybrani przez ARR w drodze przetargu,
dostarczają gotowe artykuły spożywcze do magazynów organizacji
charytatywnych wyznaczonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej (Federacja Polskich Banków Żywności, Caritas Polska,
Polski Komitet Pomocy Społecznej, Polski Czerwony Krzyż).
W ramach programu 2012 ARR zawarła umowy z 23
przedsiębiorcami na dostawy 17 różnych produktów do ponad 140
magazynów 4 organizacji charytatywnych na terenie całej Polski.
Dostawy obejmują 101,8 tys. ton artykułów spożywczych o wartości
325,1 mln zł, w tym artykuły: zbożowe, owocowo-warzywne, mleczne,
mięsne i olej rzepakowy. Dostawy artykułów mlecznych realizowane
są od marca do grudnia 2012 r., natomiast dostawy pozostałych
artykułów spożywczych – od lipca 2012 r. do lutego 2013 r.
Pomoc żywnościowa przekazywana jest m.in. ubogim rodzinom
wielodzietnym, osobom bezrobotnym i bezdomnym.
Więcej szczegółów o wszystkich formach pomocy i aktywności
ARR można znaleźć na stronie internetowej www.arr.gov.pl .
Informacji udzielają również oddziały terenowe ARR. Można także
skorzystać z Telefonicznego Punktu Informacyjnego (022) 661 72 72,
czynnego od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. Pytania
dotyczące mechanizmów administrowanych przez ARR można
kierować również na adres e-mail: tpi@arr.gov.pl
Źródło: na podstawie informacji ARR.
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Program owoce w szkole sposobem na przeciwdziałanie
otyłości u najmłodszych
KRAJ

W

e w r z e ś n i u 2 0 1 2 r.
rozpoczął się czwarty rok
szkolny realizacji
w Polsce unijnego programu „Owoce
w szkole”, którego celem jest trwała
zmiana nawyków żywieniowych
u dzieci poprzez zwiększenie udziału
owoców oraz warzyw w ich codziennej
diecie, a także propagowanie zdrowego
odżywiania poprzez działania
o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych.
Program ma za zadanie przeciwdziałać otyłości i związanym z nią
chorobom wśród dzieci w UE. Jest również elementem unijnej polityki
rolnej mającej wpływać na zwiększenie konsumpcji owoców i warzyw.
Wykres 1. Struktura budżetu UE na program „Owoce w szkole”
w roku szkolnym 2012/2013

Owoce i warzywa dla uczniów szkół podstawowych

2012/2013 z programu „Owoce w szkole” korzysta w Polsce 917,8 tys.
dzieci (83% grupy docelowej uczniów objętych programem), które
uczęszczają do 10 tys. szkół podstawowych.
Skala realizacji programu „Owoce w szkole” w poszczególnych
województwach jest uzależniona m.in. od liczby szkół podstawowych
oraz liczby uczniów klas I-III do nich uczęszczających, specyﬁki
i charakteru danego regionu, a także od liczby i możliwości produkcyjnych zatwierdzonych dostawców. W programie uczestniczą dzieci i szkoły
podstawowe ze wszystkich 16 województw.

Program w powiecie grodziskim
Oczywiście są w tej grupie również dzieci ze szkół podstawowych
(prywatnych i publicznych) powiatu grodziskiego, gdzie program
„Owoce w szkole” cieszy się niesłabnącym
zainteresowaniem wśród dyrektorów szkół
podstawowych i najmłodszych uczniów.
W pierwszym semestrze roku szkolnego
2012/2013 do programu „Owoce w szkole”
zgłosiły się 22 szkoły podstawowe zlokalizowane
na terenie powiatu grodziskiego, a chęć
korzystania ze zdrowej diety wyraziło 3049
uczniów. W poniższym zestawieniu przedstawiamy Państwu liczbę „naszych” dzieci korzystających z programu „Owoce w szkole” w poszczególnych gminach
powiatu grodziskiego.
Wykres 2. Uczniowie korzystający z programu „Owoce w
szkole” w powiecie grodziskim

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisji Europejskiej.

W Polsce dzieci z klas I-III szkół podstawowych korzystające
z programu otrzymują nieodpłatnie świeże owoce (jabłka, gruszki,
truskawki), świeże warzywa (marchew, rzodkiewkę, paprykę słodką)
oraz soki owocowe, warzywne i owocowo-warzywne. Każde dziecko
uczestniczące w programie dostaje jednorazowo porcję składającą się
z dwóch produktów – owocowego i warzywnego. To nic nie kosztuje ani
rodziców ani szkół – koszty dystrybucji pokrywa budżet UE (75%)
i budżet krajowy (25%). Zgodnie z zasadami programu w wybranych
tygodniach semestru danego roku szkolnego uczniowie otrzymują po 2,
3 lub 4 porcje owocowo-warzywne (w zależności od liczby dzieci
uczestniczących w programie w danym semestrze). Oprócz udostępniania dzieciom owoców i warzyw w ramach programu obowiązkowo
prowadzone są działania edukacyjne – szkoły uczestniczące
w programie zobowiązane są do przeprowadzenia przynajmniej dwojga
zajęć w każdym semestrze roku szkolnego o tematyce przyrodniczej
i zdrowotnej. Uruchomiona została również strona internetowa
www.owocewszkole.org
Więcej dzieci objętych programem
Systematycznie rośnie popularność programu w kraju. W I semestrze roku szkolnego 2012/2013, w stosunku do I semestru roku szkolnego 2009/2010, liczba korzystających z niego dzieci wzrosła ponad 3krotnie, a liczba szkół – blisko 4-krotnie. W I semestrze roku szkolnego

W ciągu trzech lat administrowania programem Agencja Rynku
Rolnego, administrująca programem w Polsce, udostępniła bezpłatnie
dzieciom ze szkół podstawowych ponad 100 mln porcji owoców
i warzyw.

Więcej szczegółów o wszystkich formach pomocy i aktywności
ARR, w tym o programie „Owoce w szkole” można znaleźć na stronie
internetowej www.arr.gov.pl. Informacji udzielają również oddziały
terenowe ARR. Można także skorzystać z Telefonicznego Punktu
Informacyjnego (022) 661 72 72, czynnego od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00-16:00. Pytania dotyczące mechanizmów administrowanych przez ARR można kierować adres e-mail: tpi@arr.gov.pl
Źródło: na podstawie informacji ARR
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której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy
chmielu za 2006 r. (płatność niezwiązana z produkcją) – 1 276,38
zł/ha,

Ruszyły wypłaty!
WSPARCIE ROLNICTWA

płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę,

O

d 3 grudnia 2012 r. Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę dopłat
bezpośrednich i płatności rolnośrodowiskowych za 2012
r. Wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło w br. 1,36
miliona rolników (wśród nich 115 tys. ubiega się dodatkowo o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych).
W Polsce o płatności bezpośrednie ubiega się najwięcej rolników
ze wszystkich państw członkowskich UE, tym samym realizacja dopłat
jest największą operacją ﬁnansową realizowaną przez europejską
agencję płatniczą. Na dopłaty bezpośrednie przeznaczone zostało 14
mld zł (90% pochodzi z
budżetu UE, a 10% - z
budżetu krajowego).
Na płatności rolnośrodowiskowe przeznaczono dodatkowe 1,5
mld zł. Płatności
powinny zostać
zrealizowane do 30
czerwca 2013 r.
Stawki poszczególnych płatności bezpośrednich za 2012 r. kształtują się w następujący
sposób:

jednolita Płatność Obszarowa (JPO) – 732,06 zł/ha,
uzupełniająca płatność podstawowa (do powierzchni innych
roślin i do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona
uprawa roślin) – 211,80 zł/ha,

uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca) –
306,99 zł/ha,

płatność uzupełniająca do skrobi (płatność niezwiązana
z produkcją) – 463,39 zł/tonę,

płatność uzupełniająca do tytoniu (płatność niezwiązana
z produkcją) – 5,62 zł/kg tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia oraz
3,93 zł/kg tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego
suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem
z możliwością dosuszenia i wędzenia,
oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do
pomidorów) – 162,09 zł/tonę,

płatność cukrowa – 52,44 zł/tonę,
płatność do krów – 584,79 zł/szt.,
płatność do owiec – 123,11 zł/szt.,
płatność do roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych (specjalna płatność obszarowa) – 672,56 zł/ha,
oddzielna płatność do owoców miękkich – 2 670,66 zł/ha.
Dopłaty bezpośrednie są jednym z ﬁlarów Wspólnej Polityki Rolnej
UE. Dopłaty mają za zadanie zrekompensowanie rolnikom wysokich
kosztów ponoszonych na zakup nawozów czy środków ochrony roślin.
Gdyby nie takie wsparcie, ceny produktów rolnych byłyby zapewne
znacznie wyższe niż są teraz, a europejskie rolnictwo nie byłoby
w stanie konkurować swoimi produktami z producentami z Azji czy
Ameryki.
Źródło: na podstawie informacji ARiMR.

płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do

Wiadomości z
rynków rolnych
KRAJ

Zboża
Według Ministerstwa Rolnictwa i
Rozwoju Wsi na przełomie listopada i
grudnia 2012 roku ceny skupu pszenicy konsumpcyjnej wynosiły przeciętnie w Polsce 1011 zł/tonę, a ceny
skupu jęczmienia paszowego 871
zł/tonę. Kukurydza skupowana była
średnio po 900 zł/tonę. Skup wymienionych gatunków zbóż odbywał się po
cenach dużo wyższych niż przed
rokiem.
Mięso
Na poziomie nieco wyższym niż w
porównywalnym okresie 2011 r.
kształtowały się również średnie
krajowe ceny skupu bydła (6,35 zł/kg)
oraz trzody chlewnej (5,55 zł/kg). Cena
skupu kurcząt brojlerów (3,73 zł/kg)
była także wyższa niż rok wcześniej, a
jedynie indyki (5,55 zł/kg) zakłady

mięsne skupowały taniej niż w
analogicznym okresie poprzedniego
roku.
Produkty mleczarskie
Masło w blokach oraz masło
konfekcjonowane zakłady produkcyjne zbywały odpowiednio po 14,64
zł/kg oraz 15,19 zł/kg. Ceny wymienionych rodzajów masła były nieco (o 57%) niższe niż przed rokiem.
Jednocześnie na poziomie o 10%
wyższym niż przed rokiem kształtowały
się ceny zbytu odtłuszczonego mleka
w proszku, które było sprzedawane
średnio w kraju po 10,77 zł/kg.

PODZIEL SiĘ!
Jeśli w Twojej
okolicy dzieje się
coś czym
chciałbyś się
podzielić - napisz
do nas:
pslider@pslgrodzisk.pl
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Zdrowy Święty Mikołaj - PSL dla dzieci i dziennikarzy
KRAJ

D

la grupy uczniów z grodziskiej Szkoły
Podstawowej nr 4 im. J. Joteyko tegoroczne Mikołajki były wyjątkowe.
Wyjątkowe ponieważ mieli szansę gościć w Sejmie na
konferencji prasowej „Zdrowy Święty Mikołaj - PSL dla
dzieci i dziennikarzy”! W spotkaniu udział wzięli:
Andżelika Możdżanowska – senator RP, Jan Bury –
przewodniczący KP PSL oraz Krzysztof Kosiński –
rzecznik prasowy PSL.
Szkoła powinna uczyć, nie tuczyć
Chcemy spowodować, by w szkołach była dobra, jak
najmniej przetworzona polska żywność; szkoła powinna
uczyć, nie tuczyć - podkreślił szef klubu PSL Jan Bury na
konferencji prasowej w Sejmie. Przypomniał wyniki
raportu NIK, według którego chipsy oraz napoje energetyczne sprzedaje 87 proc. szkolnych sklepików.
Przedstawiciele PSL wystąpili na konferencji prasowej
w Sejmie w towarzystwie św. Mikołaja, dzieci oraz
wielkiej, zielonej pluszowej koniczyny.
Anna Kryńska

Trochę inny Kopciuszek, czyli:
dorośli dzieciom
OJRZANÓW

W

dniu 6 grudnia br. w Szkole Podstawowej im.
Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie miało miejsce
mikołajkowe przedstawienie pt. „Trochę inny
Kopciuszek, czyli dorośli dzieciom”. Adresatami przedstawienia
były dzieciaki uczęszczające do szkoły w Ojrzanowie, które przybyły
wraz ze swoimi rodzicami. Frekwencja sięgnęła ponad 200 osób.
Czterdziestominutowa sztuka była oryginalnym prezentem mikołajkowym, dużą dawką rozrywki dla małych i dużych oraz udowodnien-

iem, iż dorośli, jako aktorzy potraﬁą
się bawić.
Na scenie nie zabrakło m.in.
czarującej Barbie, zabawnego
Sida Leniwca, Złej Macochy ze
swoimi córuchnami, Brzydkiego
Kaczątka, Dziewczynki z zapałkami, Królewny Fiony i innych postaci
z bajkowego świata.
Debiut rokuje na przyszłość
Gra aktorów-amatorów
wywoływała salwy śmiechu
w szeregach
widowni, co dobrze
rokuje na przyszłość i
gwarantuje, że
„aktorzy” nie
poprzestaną na
jednorazowej akcji!
Pomysł przedstawienia narodził się w umysłach nauczycieli, rodziców
i przyjaciół szkoły w Ojrzanowie w trakcie posiedzenia
Komitetu Założycielskiego 8 października br., kiedy to
postanowiono zrzeszyć się w Stowarzyszenie „Radosny
Autobus” i przedstawieniem tym symbolicznie rozpocząć swoją działalność. Pozwoli to prężniej pędzić do
przodu z coraz to nowszymi pomysłami i przedsięwzięciami.
Norbert Klimkowski
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Listopad - Grudzień 2012
KALENDARIUM Z RESORTÓW
Ministerstwo Gospodarki
www.mg.gov.pl

30.11.2012 r. – Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 16
listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w
gospodarce, przygotowaną przez Ministerstwo Gospodarki.
29.11.2012 r. – Trwają prace MG nad przyjęciem Programu
Polskiej Energetyki Jądrowej.
 26-27.11.2012 r. – Międzyrządowa konferencja Karty
Energetycznej.
23.11.2012 r. – MG zawarło z ﬁrmą Synthos S.A. umowę o
doﬁnansowanie powstanie w Oświęcimiu do 2014 r. nowoczesnego
Centrum Badawczo-Rozwojowe.
20-21.11.2012 r. – Posiedzenie Rady Ministrów państw
członkowskich Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) w Neapolu.
16.11.2012 r. – W ramach nowego projektu offsetowego
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 w Bydgoszczy otrzymają od
Lockheed Martin Corporation nieodpłatnie technologię i know-how do
serwisu i obsługi samolotów F-16.
16.11.2012 r. – Wręczono na Zamku Królewskim w Warszawie
nagrody X edycji konkursu „Perły Polskiej Gospodarki".
15.11.2012 r. – Opublikowano raport „Działania Ministerstwa
Gospodarki w zrealizowane w latach 2007-2012”.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl

01.12.2012 r. – Weszło w życie rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie
wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone
grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji
towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów
rolnych.
03.12.2012 r. – Z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbyła się
konferencja „Czy PROW jest dla kobiet – kobiety w zrównoważonym
rozwoju obszarów wiejskich”.
28-29.11.2012 r. – Na posiedzeniu Rady Ministrów UE ds.
rolnictwa i rybołówstwa, które odbywało się w Brukseli w dniach 28-29
bm, w zakresie rybołówstwa omawiano projekt rozporządzenia nt.
ustalenia kwot połowowych dla gatunków głębokowodnych na lata
2013-2014.
21-22.11. 2012 r. – W podwarszawskim Miedzeszynie odbyło
się II Ogólnopolskiego Forum Grup Producentów Rolnych.
16.11.2012 r. – W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
odbyła się konferencja naukowa poświęcona 50-leciu Wspólnej
Polityki Rolnej.
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16.11.2012 r. – Spotkanie ministrów rolnictwa państw Grupy
Wyszehradzkiej oraz Rumunii, Bułgarii i Słowenii.
09.11.2012 r. – Sejm RP uchwalił ustawę o nasiennictwie.
07.11.2012 r. – Po raz pierwszy w historii funkcjonowania
regionalnych organizacji rybackich (RFMOs) Polska objęła
przewodnictwo w organizacji Komisji do Spraw Ochrony Żywych
Zasobów Morskich na wodach okalających Antarktydę.
Agencja Rynku Rolnego
www.arr.gov.pl
 2 8 . 11 . 2 0 1 2 r. – P i ą t e s p o t k a n i e
Informacyjne Radców ds. Rolnych Ambasad
Państw Członkowskich UE oraz Krajów
Kandydujących.
21.11.2012 r. – Opublikowane zostało
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2012 r. w
sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty
krajowej w roku kwotowym 2012/2013 (Dz. U. z
2012 r., poz 1280).
15-16.11.2012 r. – Szkolenie pt. „Skuteczny marketing,
promocja i handel na rynku rosyjskim i francuskim”.
14.11.2012 r. – Zaproszenie do składania ofert na dostarczanie
gotowych artykułów spożywczych do magazynów organizacji
charytatywnych w ramach programu „Dostarczanie nadwyżek
żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej”.
13.11.2012 r. – Pod patronatem ARR odbyła się konferencja
prasowa Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych pod
hasłem „Smaczne i zdrowe – nasze produkty zbożowe
Listopad 2012 r. – Komisja Europejska poinformowała na
swoich stronach internetowych, że projekt „Zdrowy styl życia
inwestycją w przyszłość”.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
www.arimr.gov.pl
04.12.2012 r. – ARiMR informuje, że
wsparcie działań "Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i
rozwój mikroprzedsiębiorstw" można oprócz
osi 3 PROW 2007-2013 otrzymać również w
ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013 w
działaniu 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii
Rozwoju. W tym przypadku wnioski o
udzielenie wsparcia należy składać do
Lokalnych Grup Działania (LGD).
03.12.2012.r. – ARiMR rozpoczęła wypłatę tegorocznych dopłat
bezpośrednich i płatności rolnośrodowiskowych.
30.11.2012 r. – ARiMR informuje, że wypłaciła 40 mld zł z PROW
2007-2013, a Polska jest liderem realizacji programu w Unii
Europejskiej.
19.11.2012 r. – ARiMR uruchomiła dla współpracujących z nią
banków dodatkowe 4 mln zł na dopłaty do kredytów z częściową spłatą
kapitału (linia kredytowa CSK)
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
www.krus.gov.pl
11.11.2012 r. - Uzyskała ﬁnałowy tytuł
laureata XVIII Konkursu „Polska Nagroda
Jakości”, w kategorii – organizacje publiczne –
urząd.

Więcej informacji do pobrania (pdf)
www.pslgrodzisk.pl/images/kalendarium/kalendarium_z_resortow.pdf
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Arthur Brown - władca
piekielnego ognia
LEKSYKON LEGEND ROCKA
dy w 1967 roku na antenie radiowej w Wielkiej Brytanii
pojawiła się piosenka Fire, słuchacze zwariowali na
punkcie młodego nieco szalonego muzyka.

G

Ekstrawagancki dżentelmen
Odbiegał wyglądem od grzecznych chłopców śpiewających mdłe
piosenki o miłości. Nosił długie włosy i charakterystyczną brodę. Ubierał się
ekstrawagancko. W tamtych czasach nawet tolerancyjny Londyn podchodził z rezerwą do takich dżentelmenów. Arthur Brown zaskoczył swoich
przyszłych promotorów nie tylko wyglądem, artysta oczarował wszystkich
niezwykle mocnym głosem. Wokalista bez najmniejszego trudu wykonywał
standardy muzyki rozrywkowej, utwory gospel, ckliwe bluesy oraz walijskie
piosenki ludowe. Arthur Brown pochodził z umuzykalnionej rodziny, a więc
jego edukacja muzyczna była ugruntowana. Był pilnym uczniem i słuchaczem muzyki, która go otaczała. Swój głos kształtował naśladując śpiew Otisa
Redinga i ekwilibrystyczne popisy Jamesa Browna.
Przekroczenie granic ładu muzycznego
Piosenka Fire bardzo szybko pięła się na szczyt krajowej listy
przebojów konkurując z przebojami: The Beatles. The Kinks, The
Animals i The Rolling Stones. Arthur Brown jako pierwszy
przekroczył granice ładu muzycznego i utartych reguł, których
żaden artysta jak dotąd nie odrzucił. Porywający przebój zwracał
uwagę słuchacza wymyślną dramaturgią, ciężkim brzmieniem oraz
demonicznym śpiewem wokalisty przechodzącym nagle w krzyk.
Płonący hełm
Największe emocje budził jednak wyraﬁnowany tekst, który
rozpoczynał się od słów: I Am the God Of Hellﬁre.... O muzyku
zrobiło się nagle głośno nie tylko w Anglii. Fire znali słuchacze całej
Europy a niebawem dotarł też na listę muzycznych przebojów
USA. Podczas koncertów Brown szokował widzów niecodziennym
makijażem strojami i płonącym hełmem który wkładał do wykonywania nieśmiertelnego przeboju. Na scenie artyście towarzyszyli
muzycy, którzy stanowili trzon zespołu Crazy World of Arthur
Brown. Najbardziej doświadczonym muzykiem był bez wątpienia
Vincent Crane, którego nazwano Mozartem rocka. Jego gra na
instrumentach klawiszowych ozdobiła debiutancki album grupy
wydany w 1968r. Na perkusji zagrał Carl Palmer, który za kilka lat został
współtwórca super grupy Emerson Lake and Palmer. Album sprzedawał
się dobrze a krytycy muzyczni pochlebnie ocenili utwory, które zawierał.
Za wcześnie na spektakl artysty
Niestety publiczność lat sześćdziesiątych nie była jeszcze przygotowana na hałaśliwą muzykę oraz diaboliczny spektakl, który proponował
artysta. Kolejnej płyty zespołu Crazy World już niebyło. Materiał został
zdeponowany w przepastnych archiwach i został wydany na płycie
Strangelands dopiero w 1988 roku. W latach 70 tych Arthur nagrywał płyty
ze zmiennym szczęściem. Najpierw powołał do życia grupę Kingdom
Come, z która stworzył trzy ciekawe płyty. Sukcesu komercyjnego jednak
nie osiągnął. Był jednak niedoścignionym wzorem i autorytetem dla
młodych muzyków którzy zaczynali dopiero muzyczne kariery. Wśród nich
byli: Alice Cooper, Ian Gillan, Black Sabath.... Najbardziej dojrzałą płytą
tamtego okresu jest bez wątpienia The Galactic Zoo Dosier. Nawet po
trzydziestu latach muzyka brzmi świeżo a przesłanie wciąż jest aktualne.
Kolejna dekada nie była dla Arthura zbyt udana. Nowa muzyka, nowa
moda nie rokowały dla artysty dobrych zarobków. Brown wraz z żona
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przenoszą się do Austin.
Firma budowlano remontowa
Arthur wspólnie z Jimem Carlem Blakiem (byłym perkusista Mother of
Invention) zakładają ﬁrmę budowlano remontowa wykonując usługi dla
ludności. Po pracy wspólnie grają znane covery rythm and bluesowe.
Efektem tej sesji była płyta Arthur Brown with Jimmy Carl Blake - Brown
Black and Blue.
Ekscentryk i dziwak
W środowisku muzycznym Brown uznawany jest po dzień dzisiejszy za
ekscentryka i dziwaka. Żyje po swojemu, nie zważając na opinię środowiska jak średniowieczny minstrel, który przemierzał szlak od wioski do wioski
bawiąc ludzi muzyką i śpiewem. Słynne koncert Arthura były naszpikowane
różnymi efektami wizualnymi aby jeszcze bardziej podkreślić niesamowita
muzykę genialnego szaleńca. Podczas festiwalu w Glastanbury w 1971 r
występując z zespołem Kingdom Come artysta zalecił ekipie technicznej
ustawić na proscenium wysokie krzyże, które podpalił w kulminacyjnym
momencie koncertu. Innym razem na festiwalu w Palermo Brown wykonał
utwór Fire ubrany jedynie w płonący hełm. Zaskoczona kompletnie włoska
publiczność obrzuciła biedaka pomidorami. Na pytanie dlaczego obnażył
się publicznie, artysta lekko zażenowany odparł, że w ten sposób chciał
oddać cześć
Odynowi w
podobny sposób
jak czynią to
Wikingowie. Pod
k o n i e c l a t
d z i e w i ę ć d z i e siątych Arthur
Brown powrócił
z USA na stary
kontynent.
Arthur
Brown w
Polsce
W Londynie
występował w
małych klubach
i pubach.
Następnie
zaangażował
m ł o d y c h
zdolnych muzyków pod szyldem Crazy World of Arthur Brown i ruszył w
trasę po Europie. W 2008 r. po raz pierwszy w swojej karierze wystąpił w
Polsce podczas III Festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotty.
Publiczność zgotowała muzykom gorące przyjęcie a legendarny Arthur
został gwiazdą kolejnej edycji festiwalu. Dzisiaj 72 letni wokalista nadal
koncertuje i nagrywa płyty. Cały czas uważa się za władcę ognia piekielnego.
WARTO POSŁUCHAĆ: W płytotece warto mieć pierwszą płytę
zespołu Crazy World of Arthur Brown z 1968 r., na której znajduje się słynny
przebój Fire. Dla słuchacza bardziej wymagającego polecam płytę Arthura
Browna z zespołem Kingdom Come – Galactic Zoo Dosier z roku 1972.
Kolejne ciekawe albumy to: Tantric Lover z 2002 r oraz The Amazing World
of Arthur Brown – The Voice of Love. Szczególnie ten ostatni album jest
miła niespodzianką muzyczną zwłaszcza pod choinkę.
Włodzimierz Bróż
fot. Krzysztof Karłowski
Rock festival Legend Rocka w Dolinie Charlotty

PS.LIDER nr 1 grudzień 2012

s. 11

