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Produkcja sprzedana
przemysłu w maju 2014 r.
Według wstępnych danych GUS produkcja sprzedana
przemysłu w maju 2014 r. była o 4,4 proc. wyższa
w porównaniu z analogicznym miesiącem 2013 r.
W porównaniu z majem 2013 r. produkcja sprzedana
przemysłu była wyższa w 27 spośród 34 działów
przemysłu. Znaczący wzrost odnotowano w produkcji
mebli (o 18,3 proc.).
Utrzymuje się wysoki wzrost produkcji budowlano
montażowej, która w maju była wyższa o 10 proc. niż
przed rokiem oraz o 14 proc. wyższa niż w kwietniu br.
Produkcja przemysłowa wzrosła w pierwszych pięciu
miesiącach 2014 r. o 4,7 proc., zgodnie z wcześniejszymi oczekiwaniami. W tym samym okresie wzrost o 11,3
proc. odnotowało również budownictwo. Oczekujemy
utrzymania się tych korzystnych tendencji także w
kolejnych miesiącach.
Analitycy Ministerstwa Gospodarki prognozują, że w
czerwcu 2014 r. w porównaniu z czerwcem 2013 r.,
wzrost produkcji przemysłowej powinien być zbliżony do
4 proc.

Nam zależy
na PSL,
Lepszym
PSL
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System płatności bezpośrednich w latach 2015-2020 konsultacje
wspieranie dochodów tych gospodarstw, które nie
osiągają takich korzyści wynikających ze skali produkcji, jak gospodarstwa największe, niemniej jednak mają szanse na trwały rozwój.
Przedstawiamy dziś trzy moŜliwe warianty wdroŜenia płatności dodatkowych. W kaŜdym z nich płatność do wszystkich kwalifikujących się hektarów nie
będzie mniejsza niŜ 184 EUR/ha, tj. o 2 euro na hekMinisterstwo Rolnic- tar wiecej niŜ srednia wynikająca z unijnej propozytwa i Rozwoju Wsi roz- cji płatności na I filar, bez przesunięcia 25 % z II fipoczyna szeroką dys- lara.
kusję na temat kształW zaleŜności od przyjętego rozwiązania, wysokość
tu płatności bezpowsparcia wzrośnie, osiągając w jednym z proponowaśrednich w nowej pernych wariantów stawkę 246 EUR/ha.
spektywie finansowej,
które
obowiązywać Ponadto, rolnicy, którzy zdecydują się na zwiększebędą w Polsce od 2015 nie towarowości swoich gospodarstw będą mogli dor.
datkowo skorzystać z nowych form płatności do proNowe unijne ramy prawne Wspólnej Polityki Rolnej pozwoliły na opracowanie i zaproponowanie
spójnego systemu wsparcia bezpośredniego, ukierunkowanego na rolników rozwojowych.
Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Wsi proponuje,
między innymi, wdroŜenie płatności dodatkowych na bazie środków
przesuniętych z II-go filaru WPR (25%), ukierunkowując to dodatkowe
wsparcie na grupę gospodarstw średnich. Pozwoli
to
na
skuteczniejsze

dukcji, zwiększając tym samym ilość pozyskiwanych
środków. Na dopłaty powiązane z produkcją proponuje się skierować 15 % środków przeznaczonych na
płatności bezpośrednie.
WyŜsze wsparcie uzyskają takŜe młodzi rolnicy, a
prostszymi regułami będą objęte małe gospodarstwa
rolne. System wsparcia bezpośredniego będzie komplementarny ze wsparciem w ramach PROW 20142020.
Nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje i dziś rozpoczynamy proces konsultacji społecznych, które potrwają do 11 lipca br. Czekamy na opinie i sugestie
wszystkich, szczególnie rolniczych środowisk, które
prosimy
kierować
na
adres:
konsultacje.platnosci@minrol.gov.pl.
Państwa opinie i uwagi będą uwzględnione przy podejmowaniu ostatecznych rozstrzygnięć w tym zakresie.
MRiRW
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PSL chce zagwarantowania w konstytucji kwotowej
waloryzacji emerytur i rent

Mam nadzieję, Ŝe uda się
zmienić konstytucję i na
stałe wprowadzić kwotową waloryzację rent i
emerytur - powiedział
PAP minister pracy i polityki społecznej Władysław
Kosiniak-Kamysz. Przypomniał, Ŝe projekt zmiany
konstytucji w tej sprawie
przygotowało PSL.
Zdaniem ludowców taka
zmiana spowoduje zmniejszenie dysproporcji między najwyŜszymi i najniŜszymi
świadczeniami.
Obecnie renty i emerytury
wszystkich świadczeniobiorców są waloryzowane o
wskaźnik inflacji i 20 proc.
realnego wzrostu płac. Tymczasem Kosiniak-Kamysz
wielokrotnie mówił, Ŝe chciałby, aby emerytury i renty
były waloryzowane w róŜnym
stopniu, w zaleŜności od wysokości emerytury.
Na początku roku minister
rozpoczął debatę na ten te-

mat, m.in. ze środowiskiem
związków zawodowych, pracodawców i emerytów. Według
jego koncepcji emerytury i renty
dla wszystkich świadczeniobiorców powinny być waloryzowane
o inflację, a tylko dla najbiedniejszym dodatkowo o realny
wzrost płac.
W ubiegłym tygodniu rząd przyjął natomiast propozycję wskaźnika waloryzacji emerytur i rent
na 2015 rok, zakładając, Ŝe będzie on taki sam dla wszystkich
świadczeniobiorców, zgodny z
ustawowym mechanizmem wskaźnik inflacji i 20 proc. realnego wzrostu płac.
Kosiniak-Kamysz pytany przez
PAP, czy rządowa propozycja
oznacza, Ŝe zarzucony został
pomysł róŜnicowania waloryzacji zaleŜnie od wysokości świadczenia, przypomniał, Ŝe PSL
przygotowało własny projekt
nowelizacji konstytucji, która
umoŜliwiłaby wprowadzenie
mechanizmu waloryzacji kwotowej.

"Liczę na poparcie tego pomysłu
w parlamencie, musimy zebrać
odpowiednią liczbę podpisów.
Sam klub PSL nie wystarczy,
dlatego szef klubu PSL Jan Bury skierował kilka tygodni temu
do wszystkich przewodniczących klubów list z prośbą o poparcie tego wniosku i mam nadzieję, Ŝe taką akceptację uzyskamy i będzie moŜna przejść
na waloryzację kwotową" - powiedział minister pracy.
Dodał, Ŝe na początku roku
"pobudził" dyskusję o zmianie
zasad waloryzacji, bo uwaŜał,
Ŝe "trzeba wspierać tych, którzy
mają najniŜsze emerytury". Zaznaczył, Ŝe jako minister nie
moŜe proponować zmian konstytucyjnych - takie mogą proponować posłowie, ale reakcje
premiera i PO na projekt PSL
są przychylne.
psl.pl
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Na odnowienie wsi świętokrzyskiej

56 gmin z województwa
świętokrzyskiego podpisało dziś umowy na
wsparcie inwestycji w
ramach
programu
"Odnowa Wsi Świętokrzyskiej", adresowanego dla gmin wiejskich
oraz wiejsko-miejskich.
Środki w łącznej kwocie
miliona złotych pochodzą z budŜetu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. - Bardzo zaleŜy nam na animowaniu
społeczności wiejskiej mówił przed podpisaniem Marszałek Województwa
Świętokrzyskiego, Adam Jarubas.
Jest to juŜ piąta edycja tego
programu grantowego. Jego
głównymi celami są zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich dla ich mieszkańców oraz potrzeba kultywowania w społecznościach
lokalnych tradycji i odrębności kulturowej.
- Z załoŜeń tego programu
wynika Ŝe moŜemy dofinansować tylko jeden projekt z
gminy. Zgłoszono ponad 80

projektów, z których wybraliśmy 56 najlepszych. Dziś spotykamy się z laureatami tego
konkursu. Wszystkie projekty
były konsultowane z lokalnymi
społecznościami, szczególnie z
ludźmi młodymi i mamy nadzieję, Ŝe dadzą im one moŜliwość rozwoju - powiedział dyrektor Departamentu Rozwoju
Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Świętokrzyskiego, Sławomir Neugebauer, który prowadził spotkanie.
Wsparcie w programie jest
udzielane w formie refundacji
do wysokości 80% poniesionych wydatków. Jest on realizowany był w formule otwartego naboru wniosków, które zawierały propozycję przedsięwzięć prowadzonych na terenie danej gminy. Wnioski były
weryfikowane merytorycznie i
formalnie przez pracowników
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
Termin ich składania minął 31
marca.
- Bardzo zaleŜy nam na tym,
aby wspierać projekty, które

będą animowały Ŝycie na wsi.
Często te mniejsze miejscowości tętnią Ŝyciem społecznym,
a jest ono wartością samą w
sobie. Jest to duŜy kapitał społeczny i chcemy go wspierać.
Czasem wybudowanie czy doposaŜenie świetlicy sprawia
ludziom więcej radości niŜ
większe projekty, np. kanalizacyjne. Takie programy tworzą
przestrzeń do wspólnych spotkań. W tej edycji premiowaliśmy projekty, które zwracają
uwagę na sprawy ludzi młodych, z którymi, jak wiadomo,
pracuje się cięŜej - mówił Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Adam Jarubas.
Na
realizację
programu
"Odnowa Wsi Świętokrzyskiej" przeznaczona jest kwota
1 mln. zł. Maksymalna wartość wsparcia dla jednej gminy wynosi 20 tys. zł, przy
czym wartość projektu realizowanego przez daną gminę nie
moŜe być mniejsza niŜ 10 tys.
zł.
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Pamięci bohaterów Czerwca’56

22 czerwca br. zainaugurowano
uroczyste
obchody 58. rocznicy
wybuchu protestów robotniczych w Poznaniu. Tradycyjnie, jak
kaŜdego roku wziął w
nich udział wicewojewoda
wielkopolski
Przemysław Pacia.
Wczesnym rankiem w
kaplicy Szpitala Miejskiego im. F. Raszei
została
odprawiona
msza święta w intencji
ofiar. Wzięli w niej
udział uczestnicy wydarzeń sprzed ponad
pół wieku, mieszkańcy
miasta i młodzieŜ.
Właśnie do tego szpitala na poznańskich
JeŜycach byli przywo-

Ŝeni ranni uczestnicy
protestów.
Przed tablicą pamiątkową wiązankę kwiatów
złoŜył
wicewojewoda
Przemysław Pacia, a
uczniowie z gimnazjum i
liceum, które znajdują
się przy ul. Romka
Strzałkowskiego
(kilkaset metrów od szpitala) deklamowali wiersze z przedstawienia
„Ocalić od zapomnienia
tych, którzy mieli odwagę walczyć o wolną, niepodległą i sprawiedliwą
Polskę".
Romek Strzałkowski jest
najmłodszą, śmiertelną
ofiarą buntu robotników.
Właśnie jego imię niedawno przyjęły dwie

szkoły.
Główne uroczystości obchodów Czerwca'56 odbędą się w sobotę 28
czerwca, dokładnie w
rocznicę wybuchu poznańskich protestów. 58
lat temu, robotnicy wyszli na ulice Poznania z
hasłami „Chleba i wolności", by walczyć o lepszą
Polskę. Demonstracja robotników została krwawo stłumiona przez ówczesną władzę. Przeciw
robotnikom
wyjechały
czołgi. Na ulicach Poznania podczas manifestacji
zginęło ponad 60 osób, a
ponad kilkuset zostało
rannych.
pacia.com.pl
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Wiceminister Pietrewicz o odnawialnych źródłach
energii
- powiedział. Przypomniał również, że w
2012 roku udział ten
osiągnął poziom
11,04 proc.
Wiceminister zwrócił
także uwagę, że Ministerstwo Gospodarki
w projekcie ustawy o
odnawialnych źródłach energii przygotowało rozwiązania,
które zapewnią zrów- Rozwój odnawial- Spotkanie odbyło się noważony rozwój
nych źródeł energii 18 czerwca 2014 r. w energetyki odnawialmoże być jednym z Ministerstwie Gospo- nej w Polsce. - Odnawialne źródła energii
elementów zapew- darki.
nienia bezpieczeń- Wiceminister podkre- powinny rozwijać się
stwa energetyczne- ślił, że rozwój wyko- w sposób, który
uwzględniać będzie
go Unii Europejrzystania odnawialinteresy zarówno
skiej - powiedział
nych źródeł energii
przedsiębiorców ,
wiceminister go(OZE) jest jednym z
spodarki Jerzy Pie- najważniejszych kie- odbiorców energii
trewicz podczas
runków Polityki ener- jak również operatorów sieci elektrootwarcia konferen- getycznej Polski do
cji pn.
2030 r. - Udział ener- energetycznych ocenił.
gii z OZE w końco„Biogazownie
szansą Polski dla
wym zużyciu energii
rolnictwa, środowi- brutto powinien w
MG
ska i gospodarki". 2020 r. osiągnąć poziom około 15,5 proc.
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Minister rolnictwa promuje polskie produkty rolnospożywcze

Rozmowy z ambasadorami krajów muzułmańskich

Minister rolnictwa i
rozwoju wsi Marek Sawicki ponownie spotkał się z ambasadorami krajów muzułmańskich,
aby
omówić
kwestie dotyczące wymiany handlowej artykułów
rolnospoŜywczych, w szczególności odnośnie intensyfikacji
działań
promocyjnych na rynkach tych krajów.
Zaproszeni goście przyznali, Ŝe o walorach polskiej Ŝywności przekonali
się dopiero w chwili przyjazdu do Polski i zachęcali do aktywniejszego promowania polskiej Ŝywności na rynkach krajów
Afryki i Bliskiego Wschodu.
Podkreślali teŜ zainteresowanie
nawiązaniem
bliŜszych relacji dwustronnych z Polską na
wielu płaszczyznach, np.

współpraca
naukowoekspercka czy inwestycje w
przemysł rolno-spoŜywczy,
w szczególności produkcja
artykułów
pochodzenia
zwierzęcego i produktów
mleczarskich.
Minister Marek Sawicki zaznaczył, Ŝe wszelkie działania promocyjne ukierunkowane na intensyfikację wymiany handlowej będą bezskuteczne w przypadku braku uzgodnionych świadectw
weterynaryjnych bądź innych wymogów niezbędnych
przy eksporcie Ŝywności na
te rynki.
MoŜliwość eksportu na rynki krajów pozaeuropejskich
jest jednym z elementów
bezpieczeństwa
polskich
producentów i eksporterów
produktów
rolnospoŜywczych. Trendy demograficzne i ekonomiczne wyraźnie wskazują, gdzie w
najbliŜszym czasie wzrośnie
popyt na wysokiej jakości

Ŝywność. Starania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zmierzające do
pełnego otwarcia rynków
krajów Afryki i Bliskiego
Wschodu na polskie artykuły rolno-spoŜywcze, są niezbędne aby rozszerzyć krąg
odbiorów polskiej Ŝywności.
Wydarzenia ostatnich miesięcy pokazały jak waŜnym
elementem dla gospodarki
jest dywersyfikacja rynków
zbytu, szczególnie w przypadku tak wraŜliwych produktów, jak Ŝywność i płody
rolne.
Dzisiejsi goście ministra gorąco zachęcali wszystkich
producentów i eksporterów
polskiej Ŝywności do podejmowania śmielszych prób
zaistnienia na ich rynkach.
MRiRW
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Centralne uroczystości Roku Jubileuszowego 250 - lecia
Kapucynów w Łomży

Ojcowie i Bracia Kapucyni już 250 lat niosą duchową pomoc
mieszkańcom Łomży.
W tym roku odbyły się
jubileuszowe obchody. Uczestnicy tego
wydarzenia
mogli
wziąć udział w licznych wykładach, koncertach i konkursach
oraz
w
festynie

„Radości Franciszkańskie”.
Uroczystości rozpoczęły
się mszą świętą pod
przewodnictwem Jego
Ekscelencji Bpa Janusza Stepnowskiego w
kościele pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej w Łomży. Następnie
oficjalne obchody miały
miejsce
w
budynku

Uczelni Jańskiego w
Łomży. W programie
części historyczno – naukowej odbyły się dwa
wykłady: Dyrektora Muzeum Diecezjalnego w
Łomży ks. dr Tomasza
Grabowskiego
o
„Sztuce klasztornej a
przestrzeni modlitwy”
oraz prof. dr hab. o. Rolanda Prejs „Z przeszłości klasztoru kapucynów w Łomży”.
Wśród
zaproszonych
gości był wicewojewoda
podl a s ki
Wojc i e c h
Dzierzgowski, który pogratulował
Braciom
Mniejszym Kapucynów
Łomży wspaniałego jubileuszu oraz życzył
wszelkiej pomyślności i
wielu Łask Bożych na
każdy dzień. Wicewojewoda podlaski podziękował Bratu Gwardianowi Mirosławowi Ferenc
oraz wszystkim Braciom Mniejszym Kapucynów w Łomży za pracę i duchowe zaangażowanie na rzecz bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi.
Beata Borowska
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Gminne Święto Ludowe w Kozubach

W niedzielę 15 czerwca br. w Kozubach
(gm. Sędziejowice, powiat łaski) odbyły się
uroczyste
obchody
Gminnego Święta Ludowego.
Niedzielną
uroczystość z udziałem
licznie zgromadzonych
na placu przed świetlicą wiejską w Kozubach
poprzedziła
polowa
Msza Święta, której
przewodniczył Ks. Kanonik Grzegorz Kaźmierczak - proboszcz
Parafii w Sędziejowicach. Msza była celebrowana przy akompaniamencie Strażackiej
Orkiestry
Dętej
„DRUH".
W obchodach udział
wzięło wielu zacnych

gości. Zarząd Wojewódzki PSL w Łodzi reprezentowali Wiceprezesi Zarządu: Starosta Łaski Cezary Gabryjączyk oraz
Starosta Sieradzki Dariusz Olejnik. Wicewojewodę Pawła Bejdę reprezentował Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów RolnoSpożywczych Tomasz
Fraszka, związki zawodowe przy Parlamencie
Europejskim reprezentował Delegat Krajowy Izby
Rolniczych, Wójt Gminy
Buczek Bronisław Węglewski. Nie zabrakło
również przedstawiciele
samorządu gminnego w
osobach Wójta Gminy
Sędziejowice Jerzego

Kotarskiego i Przewodniczącego Rady Gminy
Sędziejowice Wacława
Ułańskiego. Obecni byli
Prezes Zarządu Miejsko
Gminnego PSL w Łasku
Jerzy Skorek oraz Prezes Zarządu Powiatowego Forum Młodych Ludowców Dariusz Cieślak.
Oprócz tego radni powiatowi i gminni, dyrektorzy
oraz kierownicy jednostek powiatowych i gminnych, a także poczty
sztandarowe PSL i OSP.
Po odprawionej mszy
św., wspólnej modlitwie
w intencji Ruchu Ludowego i Ojczyzny przyszedł czas na oficjalną
część uroczystości.
Dariusz Cieślak
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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
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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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Od tygodnia jesteśmy świadkami odkrywania kolejnych taśm z nagranymi potajemnie
rozmowami najważniejszych osób w Polsce. To co słychać na tych nagraniach wskazuje na „degenerację polityki”. Ta sprawa wymaga jak najszybszego, dokładnego wyjaśnienia. W tej sprawie nie chodzi tylko o to, by odpowiedzieć na pytanie, kto i po co nagrywał polityków, ale także nie można przemilczeć treści nagrań. Wiele wątków wymaga szybkiego wygaszenia i wyjaśnienia. Opinia publiczna musi mieć w tej sprawie pełną jasność. Jeśli okaże się, że ten rząd, ta koalicja, ten parlament, nie jest w stanie odpowiedzieć na to istotne zagrożenie interesu państwa i nie jest w stanie przywrócić elementarnego bezpieczeństwa, to trzeba zwrócić się do ludzi, by dali mandat społecznego zaufania następnej ekipie.
Nie pozwolę, by polska polityka gniła, byśmy przez następne 12-13 miesięcy do wyborów parlamentarnych zajmowali się nie solidną pracą dla państwa, a działaniami osłonowymi, wzajemnymi oskarżeniami i wnioskami o odwołanie poszczególnych ministrów. Oczekuję, że najdalej za półtora miesiąca będziemy mieli jednoznaczny pierwszy
osąd tego, co się wydarzyło. Czytelne stanowisko prokuratora generalnego. Wszystkie
instytucje państwa powinny zrealizować to, co do ich zadań należy. Oczekuję też, że w
stosownym momencie w komisji do spraw służb szefowie służb przekażą pełną informację w zakresie tego, co się wydarzyło. Zaproponuję premierowi, by powstał mechanizm stałego informowania liderów formacji parlamentarnych o stanie postępowań.
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