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Handel zagraniczny Polski po
4 miesiącach 2014 r.
Według wstępnych danych GUS, po 4 miesiącach 2014 r. Polski eksport wzrósł o 6,6 proc. względem ubiegłego roku. W tym czasie import do Polski
był o 3,3 proc. wyższy niż w analogicznym okresie
2013 r. Od stycznia do kwietnia br. Polski eksport na
rynki rozwinięte wzrósł o 8,7 proc., a import 4-krotnie
wolniej. Eksport do UE zwiększył się natomiast o 9
proc. W przekroju towarowym szybko zwiększył się
eksport dominujących w polskiej wymianie z zagranicą wyrobów elektromaszynowych o 9,8 proc., artykułów rolno-spożywczych o 8,2 proc. oraz wyrobów
przemysłu lekkiego o 12,1 proc. Polska gospodarka
wyraźnie się wzmacnia. Dzięki temu to u nas powstają nowe miejsca pracy w sektorze produkcyjnym.
Działania Resortu Gospodarki za który w koalicji odpowiada PSL oraz instytucji wspierających wymianę
handlowa przynoszą pozytywne efekty. Jest to naszym wspólnym osiągnięciem i stanowi obiektywny
dowód, że PSL potrafi rządzić skutecznie i odpowiedzialnie.

Nam zależy
na PSL,
Lepszym
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Porozumienie z Ukrainą
Minister rolnictwa i
rozwoju wsi Marek
Sawicki
przeprowadził dziś w Kijowie
rozmowy z ministrem
polityki rolnej i gospodarki
Ŝywnościowej
Ihorem Szwajką oraz
kierownictwem słuŜb
weterynaryjnych
Ukrainy.

szym tygodniu przyjadą do Polski. Na III kwartał
br. zaplanowane zostały takŜe kontrole słuŜb weterynaryjnych Ukrainy w polskich zakładach mięsnych. Pozwoliłoby to na wznowienie eksportu,
pod koniec III kwartału br., równieŜ mięsa wołowego z kością.

Ponadto podpisana została Umowa między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej
Polskiej a Ministrem Polityki Rolnej i Gospodarki
śywnościowej Ukrainy dotycząca realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium
Omawiane były moŜliwo- Ukrainy w 2014 r.
ści wznowienia eksportu
wieprzowiny
i
wołowiny z Polski. W wyniku
rozmów
osiągnięto
porozumienie w obu
kwestiach. Dzisiejsze porozumienie wejdzie
w
Ŝycie
17
czerwca br. Pozwoli ono na
przywrócenia
eksportu na rynek
ukraiński
mięsa wieprzowego oraz odkostnionego mięsa wołowego.
W
odniesieniu
do mięsa wieprzowego będzie
to moŜliwe przy
braku zastrzeŜeń ekspertów ukraińskich, którzy w najbliŜ-
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„Gwarancje dla młodzieŜy”: pomoc dla młodych

szukających pracy

„Gwarancje dla młodzieŜy"
to program wsparcia młodych na rynku pracy. Gwarancje są częścią „Pakietu
na rzecz zatrudnienia młodzieŜy" wypracowanego
przez Komisję Europejską.
Stopa bezrobocia osób w wieku
15-24 lata wynosi 27% i mimo,
Ŝe jest ona o 0,3 pkt. procentowego niŜsza niŜ przed rokiem,
nadal w Polsce młodych bezrobotnych jest więcej niŜ w Unii
Europejskiej.
- Bezrobocie osób młodych niesie
za sobą szereg negatywnych dla
społeczeństwa efektów - opóźnianie decyzji o posiadaniu dzieci, dłuŜsze obciąŜenie finansowe
rodziców, utratę potencjału
osób, które wyjeŜdŜają za granicę - konieczne są zdecydowane i
celowe działania wspierające
młodych wchodzących na rynek
pracy - mówi minister pracy i
polityki społecznej, Władysław
Kosiniak-Kamysz.
„Gwarancjami dla młodzieŜy"
objęte zostaną wszystkie osoby
w wieku 15-25 zarejestrowane w
urzędach pracy. Na koniec 2013
r. grupa ta stanowiła 18,6% ogółu zarejestrowanych osób bezrobotnych. 8,4% z nich stanowią
osoby z dyplomem uczelni wyŜszej, 26,5% posiada wykształcenie policealne i średnie zawodowe. Jednocześnie prawie 30%

młodych bezrobotnych nie posiada
Ŝadnych kwalifikacji zawodowych. I
to właśnie brak doświadczenia oraz
niedopasowanie kwalifikacji do
rynku pracy są głównymi przyczynami bezrobocia młodych. Dodatkowo, większość pracodawców wymaga min. pół rocznego doświadczenia
od potencjalnych pracowników.
Dlatego teŜ, osoby bezrobotne będą
wspierane przede wszystkim staŜami, szkoleniami i innymi formami
dokształcania się. Dzięki temu będą w stanie zdobyć niezbędne do
podjęcia pracy doświadczenie lub
przekwalifikować się, zgodnie z
potrzebami pracodawców. Młodzi
bezrobotni będą mogli skorzystać
ze wsparcia urzędów pracy, Ochotniczych Hufców Pracy, agencji zatrudnienia, a takŜe w ramach centralnych i regionalnych konkursów.
Bezrobotni do 29. roku Ŝycia będą
mogli otrzymać wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w
formie poŜyczek udzielanych przez
BGK. Średnio takich poŜyczek zostanie przydzielonych ok. 850 rocznie.
„Gwarancje dla młodzieŜy" adresowane będą do 4 grup:
• osób w wieku 15-17 lat, które
przerwały naukę;
• osób w wieku 18-24 lata, które
nie są zatrudnione, uczą się i nie
doszkalają, w tym równieŜ osób
wymagających szczególnego wsparcia;

•

osób w wieku 18-25 lat zarejestrowanych jako bezrobotni, w tym
równieŜ studentów zaocznych i
wieczorowych;
• absolwentów szkół i uczelni,
pozostających bez pracy w okresie
48 miesięcy po ukończeniu edukacji oraz bezrobotnych w wieku 1829 lat w zakresie wsparcia przedsiębiorczości.
Punktem wyjścia do uzyskania
„Gwarancji dla młodzieŜy" będzie
indywidualny plan działania, który pozwoli na dobranie najskuteczniejszej formy wsparcia. W ciągu 4
miesięcy od zarejestrowania w
urzędzie pracy lub podpisania
umowy z Ochotniczym Hufcem
Pracy, młodemu bezrobotnemu
przedstawiona zostanie propozycja
staŜu, szkolenia, dalszego kształcenia się, oferta pracy lub inna forma aktywizacji zawodowej.
„Gwarancje dla młodzieŜy" stanowią uzupełnienie realizowanych
juŜ przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej działań skierowanych do młodych bezrobotnych. W
latach 2014 - 2041 wsparciem zostanie objętych prawie 2,4 mln
osób.

MPiPS
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Wicepremier Piechociński o dyrektywie tytoniowej

Podtrzymujemy nasze
stanowisko
zmierzające do zaskarŜenia dyrektywy tytoniowej do
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - powiedział
wicepremier, minister gospodarki Janusz
Piechociński
podczas
briefingu
prasowego,
który
odbył się 09 czerwca
2014 r. w MG. Szef
resortu gospodarki
spotkał się takŜe z
przedstawicielami
branŜy tytoniowej.
Wicepremier Piechociński zwrócił uwagę,
Ŝe dzięki działaniom
Polski na forum UE
udało się wyeliminować z dyrektywy duŜą

ilość niekorzystnych z
punktu widzenia przedsiębiorców zapisów dotyczących m.in. produkcji i
sprzedaŜy papierosów typu slim. - PrzedłuŜono
takŜe okres przejściowy
wejścia w Ŝycie dyrektywy zakazującej produkcji
i sprzedaŜy mentoli z 1,5
roku do 6 lat - powiedział.

dotyczącego papierosów
mentolowych i nie rozwaŜył
jego
wpływu
na nielegalny handel podkreślił.
Podczas rozmów z przedstawicielami branŜy tytoniowej
wicepremier
Piechociński
przypomniał, Ŝe zakaz nałoŜony
na papierosy mentolowe
narusza zasadę pomocniczości, poniewaŜ uregulowanie tej kwestii naleŜy
do
kompetencji
państw członkowskich. Ponadto skutki tego zakazu w róŜnym stopniu
dotyczyć
będą
poszczególnych państw
UE - m.in. ze względu na
róŜne preferencje konsumentów - powiedział.

W opinii szefa MG objęcie mentolu zakazem narusza m.in. zasadę proporcjonalności, zgodnie z
którą wszelkie środki podejmowane przez UE
muszą być odpowiednie i
niezbędne do osiągnięcia
zamierzonego celu. Ustawodawca nie wziął
pod uwagę Ŝadnego z argumentów
przeciwko
wprowadzeniu
zakazu MG
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Jeszcze w tym roku zostanie otwarty nowy obiekt muzealny w
Warszawie – Muzeum Żołnierzy Wyklętych

Jeszcze w tym roku
zostanie otwarty nowy obiekt muzealny w
Warszawie - Muzeum
śołnierzy Wyklętych.
Na potrzeby nowej instytucji zostanie zaadaptowana zabytkowa kamienica - dawna
kwatera
główna
NKWD przy ul. Strzeleckiej 8 na Pradze
Północ.

umowę 10 czerwca br.
Muzeum będzie się mieścić
w
czterokondygnacyjnej
kamienicy z 1935 r. wpisanej do ewidencji zabytków
miasta stołecznego Warszawy. To tutaj w piwnicach obiektu znajdowały
się cele dla polskich Ŝołnierzy więzionych przez Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych
ZSRR
(NKWD). W 1945 r. była to
jedna z dwóch siedzib generała Iwana Sierowa,
uznawana za główną kwaterę NKWD w Polsce. W
kolejnych latach znajdował
się tutaj areszt Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.

sal muzeum, toalet i zaplecza dla zwiedzających. Ponadto zakupione zostaną
niezbędne meble, wykonana będzie odpowiednia scenografia, a w nowych gablotach znajdą się cenne
eksponaty.
Obiekt zostanie takŜe wyposaŜony w nowoczesny
sprzęt m.in. przewodniki
multimedialne i monitory
LCD. Zwiedzający będą
mogli rezerwować bilety
drogą elektroniczną. Projekt będzie przystosowany
do potrzeb osób niepełnosprawnych. W obiekcie
znajdzie się platforma do
transportu osób niepełnosprawnych.

Łączna wartość inwestycji to 488 tys. zł, z czego
blisko 300 tys. zł to
wsparcie unijne przyznane decyzją Zarządu
Województwa Mazowieckiego. Marszałek Adam
Struzik, wicemarszałek
Wiesław Raboszuk oraz
mazovia.pl
prezes zarządu Fundacji
Strzelecka 8 Wojciech W ramach inwestycji zostaną wykonane prace budowAmanowicz-Bednarek
podpisali w tej sprawiu- lane oraz aranŜacja wnętrz
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Coraz bliŜej do otwarcia kierunku lekarskiego
w Kielcach
Uroczyste zawieszenie symbolicznej wiechy zwieńczyło
zakończenie waŜnego etapu
budowy obiektu dydaktyczno-naukowego, który powstaje przy Wydziale Nauk o
Zdrowiu Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kiel-

cach. W budynku, który jest
juŜ w stanie surowym, mieścić będą się pracownie i laboratoria
potrzebne
do
kształcenia lekarzy. Inwestycja ma zakończyć się we
wrześniu, a od stycznia nowe pomieszczenia będą uŜytkowane. Nabór na medycynę
w Kielcach ma ruszyć w roku 2015. W uroczystości
uczestniczył
marszałek
Adam Jarubas
Wiechę, która została wciągnięta na dach obiektu, symbolicznie zawiesili na specjalnej platformie: marszałek województwa
świętokrzyskiego Adam Jarubas, profesor Jacek Semaniak,
rektor UJK i profesor zw. dr
hab.n. med. Stanisław Głuszek,
dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu.
Profesor Jacek Semaniak zapewniał, Ŝe inwestycja przebiega zgodnie z planem: ma zakoń-

czyć się we wrześniu; później będzie wyposaŜany. Od stycznia będzie słuŜył studentom i pracownikom Wydziału Nauk o Zdrowiu.
Kształcenie lekarzy rozpocznie się
w nowym obiekcie prawdopodobnie
w roku akademickim 2015/2016.

Nauki i Szkolnictwa WyŜszego został skierowany w marcu.

- To jest tworzenie historii i to
przez duŜe H - powtarzał rektor,
który dziękował marszałkowi i Zarządowi Województwa nie tylko za
zrozumienie i przychylność, ale
takŜe za chęć współkształtowania przyszłości Kielc, regionu i
uniwersytetu.

niczna dla kierunku lekarskiego.

Jak zauwaŜył marszałek Adam Jarubas,
inwestycje
realizowane
przez UJK, mają istotne znaczenie
w polityce władz regionu i w planowaniu przyszłości województwa.
Marszałek mówił o współodpowiedzialności za bezpieczeństwo zdrowotne regionu. Jak
zauwaŜył, zwłaszcza w niektórych
specjalnościach, braki lekarzy są
ogromne, dlatego uruchomienie w
Kielcach medycyny pozwoli, by
stopniowo, przez lata je zmniejszać.
Jak poinformował profesor Stanisław Głuszek, Wydział Nauk o
Zdrowiu czeka obecnie na rozpatrzenie wniosku i udzielenie zgody
na uruchomienie kierunku lekarskiego. Wniosek do Ministerstwa

NiezaleŜnie od budowy obiektu, w
którym powstaną laboratoria pracownie, w świętokrzyskich szpitalach, jak przypomniał profesor
Głuszek, tworzona jest baza kli-

Transformacji poddano oddziały w
Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach i Świętokrzyskim
Centrum Onkologii. Obecnie działa tam 13 klinik. W planach jest
uruchomienie kolejnych. Status
zmienić ma m.in. kardiochirurgia,
neurochirurgia, chirurgia dziecięca, anestezjologia i intensywna
terapia, pediatria, neonatologia,
psychiatria czy dermatologia.
Projekt „MEDREH" w ramach którego prowadzona jest rozbudowa
Wydziału Nauk o Zdrowiu ma wartość 35,2 miliona złotych, w tym z
Regionalnego Programu Operacyjnego pochodzić ma 29,9 miliona, a
wkład własny UJK wyniesie 5,3
miliona.
Na Wydziale Nauk o Zdrowiu kieleckiego UJK uczy się obecnie 1679 studentów.
Źródło: www.wrota-swietokrzyskie.pl
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Powiatowe Święto Ludowe w Łasku
W niedzielę 8 marca br. na
terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łasku odbyły się
obchody Powiatowego Święta Ludowego.

mi. WaŜną częścią uroczystości było
wręczenie odznaczeń za zasługi dla
Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Medal im. Wincentego Witosa
otrzymała KoleŜanka GraŜyna Będ-

Uroczystości poprzedziła Msza
Święta w intencji Ojczyzny i
Ruchu Ludowego, celebrowana
przez Księdza Gabriela Kołodzieja. Po Mszy nastąpił uroczysty przemarsz wszystkich pocztów sztandarowych oraz uczestników na teren Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Łasku.

kowska z gminy Sędziejowice, a
Złote Koniczynki otrzymali Koledzy: Jerzy Skorek (gm. Łask), Mieczysław Skrzypczyński (gm. Widawa) oraz Andrzej Gil (gm. Wodzierady). Wręczenia wszystkich odznaczeń dokonali: Urszula Świerczyńska, Sekretarz Zarządu Woje-

Gabryjączyk.
Część oficjalną zakończyło odśpiewanie Roty, przy akompaniamen-

cie Orkiestry Dętej z Kwiatkowic.
Po wyprowadzeniu sztandarów
rozpoczął się piknik integracyjny,
który w ramach części artystycznej
umiliły: Orkiestra Dęta i zespół
„Kwiaty Polne" z gminy Wodzierady.

Część oficjalną rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego. Oficjalnego otwarcia i przywitania wszystkich przybyłych
gości dokonał Jerzy Skorek, Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego
PSL w Łasku.
Następnie głos zabrał Cezary
Gabryjączyk, Prezes Zarządu
Powiatowego PSL w Łasku. W
swoim wystąpieniu nawiązał
m.in. idei nowego patriotyzmu,
opartego na zachowaniu równowagi między potrzebą zmiany,
unowocześnienia, a koniecznością szacunku dla tradycji oraz
do wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego, jako dobrym prognostyku przed jesiennymi wyborami samorządowy-

wódzkiego PSL w Łodzi oraz Wiceprezes ZW PSL w Łodzi, Cezary

Dariusz Cieślak
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Święta Ludowe na Górze Witosławskiej w Dwikozach
i Dziurowie

8 czerwca 2014 r. poseł
Jarosław Górczyński
uczestniczył w obchodach Święta Ludowego
na Górze Witosławskiej, w Dwikozach i
Dziurowie. Góra Witosławska to wysunięte
nieco na północ wzniesienie Pasma Jeleniowskiego. Ma 491 m
n.p.m. Kaplica i pola-

na, zapełnia się ludźmi
co roku właśnie podczas
odpustu w Zielone Świątki.
Tradycyjnie
juŜ
mieszkańcy
okolic
uczestniczyli w uroczystej mszy świętej. Święto
stało się okazją do uhonorowania straŜaków odznaczeniami i medalami.
W powiecie sandomierskim świętowali m.in.

mieszkańcy
Dwikóz,
gdzie nagrodzono ludowców i Dziurowa - tu
podobnie jak na Górze
Witosławskiej wyróŜniono straŜaków. Tradycyjne Święto Ludowe połączone
z
Zielonymi
Świątkami było okazją
do zabawy, rodzinnych
spotkań i wspólnego spędzania czasu, o co zadbali
organizatorzy
uroczystości.
W
Dziurowie niebanalnie do biesiady
zaprosili
mieszkańców myśliwi,
którzy przygotowali dla uczestników wspaniałego
dzika.
Chętnych
do skosztowania
nie brakowało.
jaroslawgorczynski.pl
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Powiatowe Święto Ludowe w Potoku Górnym
Mszą św. polową 8
czerwca, pod przewodnictwem ks. proboszcza Stanisława Zarosy
rozpoczęło się Święto
Ludowe Powiatu Biłgorajskiego. Gospodarzem uroczystości 8
czerwca byli Ludowcy
z Gminy Potok Górny.
W programie nie zabrakło wystąpień okolicznościowych.
Posłanka Genowefa Tokarska, wspomniała o
długoletniej tradycji
Ruchu Ludowego, o
rocznicy Święta Ludowego, które w tym roku obchodzone jest po
raz 110. Mówiła teŜ o
potrzebie wzajemnej
tolerancji oraz konso-

lidacji mieszkańców wsi
dla wspólnego dobra i
ustabilizowanej
przyszłości. - Nie dajmy się
zastraszyć, a starajmy
się dostrzegać prawdę
nie po słowach, ale po
czynach - apelowała G.
Tokarska i Ŝyczyła, by
BoŜa moc oraz święto
Zesłania Ducha Świętego wszystkich w tym
dziele wspomagało. Po
części oficjalnej, na scenie potockiego amfiteatru zaprezentowały się
zespoły artystyczne, w
tym m.in. Chór Męski
„Klucz" z Majdanu Starego, Zespół Folkowy
„Konwalia" z KsięŜpola.
Podnoszenie
cięŜarów
moŜna było obejrzeć w

wykonaniu obecnej wicemistrzyni
Europy,
Marzeny Karpińskiej.
Nie zabrakło atrakcji
takŜe dla dzieci. Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna z zespołem No Name, Roxait
oraz Tex.
genowefatokarska.pl
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Nowy adres siedziby PSL
Uprzejmie zawiadamiamy, że z dniem 3 czerwca 2013 r. zmieniliśmy adres siedziby Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Jednocześnie informujemy, że zmianie ulega jedynie adres - wszystkie pozostałe dane tj. nazwa, NIP, numery telefonów, a także adresy poczty elektronicznej
oraz strony internetowej pozostają bez zmian.

Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji na adres:

Naczelny Komitet Wykonawczy
Polskiego Stronnictwa Ludowego
ul. Piękna 3A
00-539 Warszawa
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Znalezione na Facebook’u
Klub Honorowych Dawców Krwi Legion
przy Polskim Czerwonym KrzyŜu

W załoŜeniu akcja CAC-y ma mieć charakter lokalny, bowiem najłatwiej i najszybciej
moŜna pomóc sąsiadowi, czy mieszkańcowi swojej miejscowości. Chcemy by ludzie zaangaŜowani w akcję widzieli jej efekty na własne oczy i mogli cieszyć się wspólnie
z obdarowanymi. Jednak to, Ŝe ma ona mieć charakter lokalny nie oznacza, Ŝe chcemy ją
zawłaszczyć, wręcz odwrotnie – chcemy zarazić akcją całą Polskę. Podstawowa forma pomocy polega na indywidualnym zebraniu i przekazaniu wolontariuszom plastikowych zakrętek.
Odkręć swoją miejscowość !! miasto, wieś, teŜ moŜesz pomóc.
W kwestiach technicznych chętnie pomoŜemy, masz pytania, chcesz wziąć udział, napisz:
cichockiprzemyslaw@gmail.com
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LUDOWIEC MÓWI...

Platforma Przedsiębiorców Klubu Parlamentarnego PSL
www.platforma-przedsiebiorcow.pl
To nowo opracowana strona internetowa, na której znajdują się propozycje dotyczące przedsiębiorczości zgłoszone przez KP PSL.
Na stronie znajduje się także formularz kontaktowy, tak aby to przedsiębiorcy mogli zgłaszać swoje pomysły na rozwiązania prawne czy
zmiany przepisów, celem usprawnienia działalności gospodarczej.
Na stronie znajdują się następujące propozycje KP PSL:
- powołanie Rzecznika Praw Przedsiębiorcy, który miałby bronić interesu przedsiębiorców w sytuacjach konfliktu z instytucjami publicznymi;
- zmiana Ordynacji podatkowej mająca polegać na zracjonalizowaniu i
zmniejszeniu uciążliwości kontroli urzędniczych u przedsiębiorców i
podatników;
- zmiana kodeksu postępowania karnego, polegająca na wprowadzeniu instytucji odszkodowania, za oczywiście bezpodstawne oskarżenie;
- zmniejszenie kosztów pracy poprzez wprowadzenie ulg dla pracodawców zatrudniających młodych ludzi.
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W większości gmin, powiatów i województw odbyły
się juŜ Święta Ludowe. To była doskonała okazja do
pokazania Polsce i Polakom naszych ludowych wartości. To początek najbarwniejszego okresu w roku,
w którym wszystko kwitnie i owocuje. Jesienią będą
zbiory, a Ludowcy zaczną wtedy celebrować doŜynki.
Bardzo serdecznie dziękuje wszystkim za organizacje, wsparcie i uczestnictwo w Świętach
Ludowych. Cieszę się,
Ŝe byliśmy razem, jestem dumny z naszych tradycji. Ale tez
śmiało patrzę w nowoczesność, bo właśnie tacy są Ludowcy.

janusz@piechocinski.pl, piechocinski.blog.onet.pl, piechocinski.pl

