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LUDOWIEC MÓWI...
„A Polska winna trwać wiecznie…”
Wincenty Witos
Dziękujemy za każdy głos, sms, list i e-mail.

W numerze:

Piszcie do nas...
Janusz Piechociński

Projekty Polskiej Agencji Informacji
i Inwestycji Zagranicznych
Ponad 34,5 tysiąca miejsc pracy może powstać dzięki
projektom obsługiwanym obecnie przez PAIiIZ. Obecnie na liście PAIiIZ znajdują się 164 projekty inwestycyjne , które w przyszłości mogą stworzyć 34597 nowych miejsc pracy. W przeciągu ostatnich dwóch tygodni Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych pozyskała sześć nowych projektów. Dominują projekty inwestycyjne pochodzące ze Stanów
Zjednoczonych, Niemiec oraz Wielkiej Brytanii. Z USA
pochodzą 44 inwestycje o łącznej wartości 653,4 mln
euro, które w przyszłości mogą wykreować 7251 nowych miejsc pracy. Z Niemiec pochodzi 29 projektów
(o wartości 426,65 mln euro, 7150 miejsc pracy). Inwestorzy brytyjscy plasują się na trzecim miejscu z 11
projektami inwestycyjnymi (o wartości 98,5 mln euro,
1615 nowych miejsc pracy). Na kolejnych miejscach
znaleźli się inwestorzy pochodzący z Francji i Indii
(po 9 projektów) oraz Chin, Szwecji, Korei Południowej oraz Włoch (po 6 projektów). Od początku roku
Agencja z sukcesem zakończyła 25 projektów o łącznej wartości 1641,99 mln euro, które w przyszłości
mogą stworzyć 5465 nowych miejsc pracy.
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Wicepremier Piechociński o współpracy gospodarczej
z Ukrainą i Rosją
Wpływ
konfliktu
ukraińskorosyjskiego
na
współpracę gospodarczą Polski z tymi
krajami to główny temat spotkania wicepremiera,
ministra
gospodarki Janusza
Piechocińskiego oraz
podsekretarz stanu w
MG Ilony AntoniszynKlik z polskimi przedsiębiorcami, działającymi na Ukrainie i w
Rosji. Rozmowy odbyły się 29 lipca 2014
r. w MG.
Szef resortu gospodarki zwrócił uwagę, że
kryzys
ukraińskorosyjski nie pozostał

bez wpływu na współpracę gospodarczą Polski
ze wschodnimi sąsiadami. – W ocenie MG
spowolnienie w polskim eksporcie do Rosji i Ukrainy jest przede
wszystkim
skutkiem
tendencji spadkowych
w rosyjskiej i ukraińskiej gospodarce oraz
osłabienia rubla i hrywny – wyjaśnił. – Na te
tendencje nakładają się
także obawy polskich
przedsiębiorców wynikające z nieprzewidywalności dalszych konsekwencji kryzysu – dodał.
W opinii podsekretarz
stanu w MG Ilony Antoni-

szyn-Klik pomimo problemów wynikających z
uwarunkowań geopolitycznych oraz osłabienia
kondycji
gospodarczej
naszych wschodnich sąsiadów, Rosja i Ukraina
nadal pozostawać będą
naturalnym rynkiem zbytu dla polskich przedsiębiorstw.
– Istotne jest utrzymanie przez polskie firmy
pozycji
osiągniętych
na rynku rosyjskim i
ukraińskim oraz równoległe poszukiwanie
możliwości rozszerzania aktywności eksportowej na innych rynkach zagranicznych –
zaznaczyła.
Wicepremier Piechociński zapewnił również
o gotowości wsparcia dla
polskich firm działających
na
rynkach
wschodnich.
– Wszelkie sygnały płynące ze strony biznesu
zostaną przeanalizowane. Podjęte zostaną
także stosowne działania – powiedział.
www.mg.gov.pl
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Wniosek do Komisji Europejskiej
Minister Marek Sawicki wysłał do komisarza ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich
Komisji Europejskiej Daciana Ciolosa list informujący o stratach, jakie
mogą ponieść polscy
producenci
owoców i warzyw
w związku z zapowiedzianym
embargiem.
Minister zwraca w
nim uwagę, że polityczny charakter zastosowanych ograniczeń jest konsekwencją
wprowadzonych przez Unię
Europejską ograniczeń
finansowogospodarczych wobec Rosji.
List zawiera wniosek o wdrożenie, w
duchu solidarności
europejskiej, odpowiednich i adekwat-

nych działań ograniczających negatywne
skutki dla polskich
producentów owoców
i warzyw, nałożonych
przez Federację Rosyjską sankcji. Problem może być rozwiązany na szczeblu
Unii Europejskiej, a
nie przez polskiego
ministra rolnictwa, dlatego minister Sawicki
występuje do Komisji
Europejskiej o rekompensaty finansowe za
wycofane z rynku rosyjskiego polskie owoce i warzywa, w tym
jabłka.
Minister podkreśla w
liście, że szczególnie
dotkliwie
odczują
skutki
embarga
wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw, ponieważ z przyczyn od
nich niezależnych nie
będą w stanie osiągnąć planowanej na

ostatni rok wielkości
i wartości sprzedaży
niezbędnej do otrzymania uznania za organizację producentów owoców i warzyw.
Szef resortu nie chce
dopuścić, aby głównymi ofiarami ograniczeń
ekonomicznogospodarczych Unii
Europejskiej i USA,
wobec Rosji byli polscy warzywnicy i sadownicy.
Polska wyeksportowała do Rosji w 2013
r. ponad 804 tys. ton
produktów z sektora
owoców i warzyw o
łącznej wartości blisko 336 mln euro.
Łączne przewidywane
straty dla polskiego
sektora owoców i warzyw
wynikające
z
wprowadzonego
przez Rosję embarga
mogą wynieść ok.
500 mln euro.
www.minrol.gov.pl
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Już prawie 40 000 kart trafiło do dużych rodzin
Do tej pory 34 767
rodzin
złożyło
wnioski o 177 082
kart. Karty Dużej
Rodziny wydawane są przez ponad
2500 gmin w Polsce.
- Do dzisiaj ponad
40 tys. kart trafiło
już do
gmin,
z czego blisko 39
tys. zostało odebranych przez rodziny - mówi Tadeusz Wachowski, dyrektor pionu produktów i usług identyfikacyjnych PWPW
SA., która odpowiedzialna jest za produkcję Kart Dużej
Rodziny. Karty wydawane są na bieżąco, a średni czas
wyprodukowania
karty to 14 dni.
- Szacujemy, że do
końca roku do rodzin trafi milion
Kart Dużej Rodzi-

ny – mówi Władysław
Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki
społecznej.
Karta Dużej Rodziny to system zniżek
dla rodzin wielodzietnych. Od 16 czerwca
2014r. każda rodzina z co najmniej trójką dzieci może w
swojej gminie złożyć
wniosek o
wydanie
karty.
- Karta Dużej Rodziny to pierwszy w
Polsce projekt, który
łączy firmy i instytucje z każdej branży w jednym celu –
wsparcia
rodziny
wielodzietnej. Stworzyliśmy narzędzie,
które w realny sposób może obniżyć
koszty życia dużych
rodzin i udostępnić
im usługi, z których
do tej pory nie korzystały – mówi Kosiniak-Kamysz.

– Nie
wyobrażam
sobie, aby firma,
która uważa się za
odpowiedzialną
społecznie i poważnie podchodzi do
swojej funkcji na
polskim rynku nie
była partnerem Karty Dużej Rodziny –
dodaje.
Partnerem
Karty
Dużej Rodziny może
zostać każda firma i
instytucja, która zaoferuje zniżki na swoje
usługi posiadaczom
karty. Aby przystąpić
do programu należy
wypełnić
formularz
dostępny na stronie
rodzina.gov.pl i przesłać go pod wskazany adres. Dodatkowe
informacje
uzyskać
można również dzwoniąc pod numer infolinii: (22) 661 11 99.
www.mpips.gov.pl
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Czasopismo "Kultura Wsi"
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Nowy system płatności bezpośrednich na lata 2015-2020
Proponujemy
system,
który dla rolników aktywnych, produkujących
i wiążących się z rynkiem, daje szansę na
uzyskanie dopłat nawet
powyżej 700 euro - powiedział minister Marek
Sawicki podczas wizyty
na Ziemi Wielkopolskiej
z tradycjami.
Konferencja odbywała się
w Gminnym Ośrodku Kultury w Strzałkowie, a minister Sawicki przedstawiał
przyjęty w tym tygodniu
przez
Kierownictwo
MRiRW nowy system płatności bezpośrednich na
lata 2015-2020. Wstępna
propozycja systemu została w lipcu br. poddana
szerokim
konsultacjom
społecznym, a propozycje
przesłane przez 141 ich
uczestników zostały wzięte pod uwagę w końcowym opracowaniu.
- Rozwiązania te będą
jutro przekazane Komisji
Europejskiej - poinformował minister Sawicki i dodał, że w latach 2015 2020 średnia płatność na
hektar wyniesie ok. 246
euro.
- To niewiele mniej, niż
w UE obecnie, ponieważ
średnia unijna wynosi
251 euro i należy pamiętać, że w najbliższych

latach będzie malała - zaznaczył szef resortu.
Opracowane przez ministerstwo
systemowe rozwiązania w zakresie
płatności bezpośrednich dla
Polski na lata 2015-2020 w
pełni wykorzystują możliwości, jakie dają nowe unijne
ramy prawne w zakresie
uwzględnienia krajowych celów rozwojowych. Jest to
istotne, ponieważ prawie trzy
czwarte z 32,09 mld EUR
środków unijnych dla Polski
w ramach WPR 2014-2020
stanowią środki na płatności
bezpośrednie (23,49 mld
EUR) .
Dążymy do jak najlepszego wykorzystania płatności
bezpośrednich do realizacji
krajowych celów strategicznych, w tym celów Strategii
zrównoważonego
rozwoju
wsi rolnictwa i rybactwa na
lata 2012-2020, przyjętej
przez Rząd w kwietniu 2012
r., w szczególności, w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego, wzrostu produktywności i konkurencyjności
sektora rolno-spożywczego,
a także ochrony środowiska i
adaptacji do zmian klimatu.
Proponowane rozwiązania
pozwolą skutecznie i efektywnie wykorzystać dostępne
środki unijne na rzecz dostarczania konsumentom w
Polsce i całej Unii Europej-

skiej zdrowej i wysokiej jakości żywności w sposób
uwzględniający potrzeby restrukturyzacji i modernizacji
sektora
rolnożywnościowego, a także wymogi środowiska naturalnego w Polsce. Będzie to możliwe
poprzez szczególne
wsparcie aktywnych małych
i średnich gospodarstw rolnych, które mają realne
szanse na rozwój w warunkach globalizacji rynków
i zmian oczekiwań konsumentów.
Celowi temu służyć będzie przesunięcie 25% koperty II filaru na lata 20152020, tj. 2,34 mld EUR,
zwiększające pierwotną pulę
środków na płatności bezpośrednie do 23,49 mld EUR.
Środki finansowe uzyskane
w wyniku tego przesunięcia
będą
w
większości
(około73%) przeznaczone
na finansowanie dodatkowej
płatności dla małych i średnich gospodarstw (płatność
dla „pierwszych hektarów" z
przedziału od 3,01 ha do 30
ha, w każdym gospodarstwie). Podobny, prorozwojowy efekt będzie miała zaplanowana płatności dla
młodych rolników, na którą
zamierza się przeznaczyć
2% rocznej koperty krajowej.
www.psl.pl
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W obronie interesów polskich rolników
Ponad 200. rolników z Wielkopolski wzięło udział w spotkaniu z Ministrem Rolnictwa i
Rozwoju Wsi Markiem Sawickim, które obyło się wczoraj
w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w
Poznaniu.
- Oczekuję, że Europa i Ministrowie Spraw Zagranicznych
solidarnie wystąpią w obronie
interesów
gospodarczych
polskich rolników, i że Unia
zastosuje wobec nich rekompensaty – to słowa Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka
Sawickiego, który gościł w Wielkopolsce.
Minister Sawicki odniósł się
w ten sposób do nałożonego
przez Rosję embarga na eksport polskich warzyw i owoców.
Minister podkreślił, że „sankcje
europejskie zamiast uderzyć w
Putina i rosyjskich oligarchów,
uderzają w polskich rolników i
rosyjskie
społeczeństwo”. Uważa również, że Unia
Europejska powinna okazać
solidarność polskim rolnikom i
sadownikom, którzy nie będą
mogli eksportować swoich pro-

duktów do Rosji. Wyraził nadzieję,
że Unia zastosuje stosowne rekompensaty. W jego ocenie straty
polskich rolników mogą przekroczyć miliard euro – taka była bowiem wartość polskiego eksportu
do Rosji w ubiegłym roku.
Na spotkaniu szefa resortu rolnictwa z przedstawicielami organizacji rolniczych minister podkreślał,
że na wprowadzaniu embarga stracą również rosyjscy konsumenci,
którzy od lat kupowali dobrą polską
żywność po przystępnych dla nich
cenach.
Minister rolnictwa odniósł się
również do zawetowanej przez
Prezydenta Bronisława Komorowskiego ustawy o ochronie gruntów
rolnych i leśnych: - Na terenach
miejskich można zakładać działalność gospodarczą lub budować dom, ponieważ Sejm ustawowo takie uprawnienia wprowadził. Natomiast na wsi, dziecko na terenie siedliska swojego
ojca, bez uzyskania zgody ministra na zmianę przeznaczenia
gruntów na cele nierolnicze, nie
będzie mogło takich inwestycji
robić. Jest to konstytucyjne
ograniczenie możliwości rozwo-

jowych i inwestycyjnych dzieci
rolników, które chcą pozostać i
żyć na wsi - podkreślił minister
Sawicki.
Podczas debaty wielkopolscy
rolnicy pytali o regulacje dotyczące
płatności bezpośrednich na rok
2015 i lata kolejne (Polska musi
złożyć do Komisji Europejskiej propozycję dotyczącą tego jak te płatności będą wyglądały). Poruszone
zostały również kwestie płatności
cukrowych, sytuacji w spółdzielniach produkcyjnych oraz temat
afrykańskiego pomoru świń (ASF).
W spotkaniu udział wzięli: Wicemarszałek Sejmu RP Eugeniusz
Grzeszczak, Poseł do PE, Prezes
ZW PSL w Woj. Wlkp. Andrzej
Grzyb, Poseł na Sejm RP Piotr
Walkowski, Wicewojewoda Wielkopolski Przemysław Pacia, Wicemarszałek Woj. Wlkp. Wojciech
Jankowiak, Członek Zarządu Woj.
Wlkp. Krzysztof Grabowski, samorządowcy, przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Rolniczej, grup producenckich oraz laureaci konkursu
„Wielkopolski Rolnik Roku”.

www.andrzejgrzyb.eu
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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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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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Sierpień 1944 - tragiczny i bohaterski
By była wolna, niepodległa i nasza własna, po blisko pięciu latach nieprzerwanej i twardej walki prowadzonej w konspiracji rozpoczął się w Warszawie
1 sierpnia otwarty bój. Bój, który Ojczyźnie miał przywrócić wolność i zapobiec
zniewoleniu. Niemieckiemu okupantowi Warszawa przeciwstawiła najbardziej
niezwykłą armię świata. Poszło za nią całe miasto. Niewielu w dziejach dowódców miało tak walecznych, solidarnych i bezprzykładnie oddanych ludzi. Cywilów i żołnierzy. Zdeterminowanych wolą walki. Mężnych i odważnych. Choć po
wielokroć od wroga słabszych, wolności zdecydowali się poświęcić wszystko.
Także własne życie. Nie mogli. Nie chcieli. Nie umieliby żyć bez tej walki. Ten
najważniejszy w ówczesnym życiu narodu zryw, wyznaczyły wiara i nadzieja w
zwycięstwo. Stało się jednak inaczej. Samotny, dramatyczny bój Warszawy zakończyła militarna klęska. Główną siłą powstańczego zrywu było pierwsze pokolenie Polaków, które po przeszło stuletniej niewoli urodziło się w niepodległej
Ojczyźnie. Poznało smak wolności, choć nie dane mu było się nią cieszyć zbyt
długo. Pokolenie, które historia skazała na walkę i cierpienie. Na życie w nieludzkim czasie. W czasie pogardy i zniewolenia. Nie chcieli się z tym pogodzić.
Wybrali walkę. Zbrojni w odwagę i marzenia. Z duszami w rogatywkach i w przydużych butach. Z karabinem w jednej ręce i piórem w drugiej. Jak Tadeusz Gajcy i Krzysztof Kamil Baczyński. Tysiące zginęły jak żołnierze, choć żołnierzami
być nie zamierzali. W chwili próby dokonywali dramatycznego wyboru. Kolumbowie Rocznik Dwudziesty. I zwycięskie Termopile Anno Domini 1944. Jakkolwiek to brzmi. To właśnie wtedy był czas, że do wroga - jak pisał poeta - strzelano brylantami. Pochylmy dziś czoła przed całym tamtym pokoleniem tak tragicznie i boleśnie doświadczonym przez los. Za ich spełnioną gotowość do najwyższej ofiary. W imię wolności. W imię miłości do Ojczyzny. Warszawo, Gloria Victis. Bez tej walki, bez ofiary Twoich żołnierzy, nie byłoby dziś wolnej Polski.
Są bowiem takie przegrane i klęski, które zmieniają się ostatecznie w zwycięstwo. Taka jest moc niepokornego ducha.
janusz@piechocinski.pl, piechocinski.blog.onet.pl, piechocinski.pl

