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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

Wyniki eksportu w 2013 r.
lepsze niż wstępne szacunki
Według ostatecznych danych GUS, w 2013 r. eksport towarów z Polski wzrósł
w stosunku do 2012 r. o 8 proc., osiągając wartość 155 mld euro. Import wyniósł 157 mld euro, czyli był wyższy o 1,9 proc. niż przed rokiem. W rezultacie
deficyt obrotów towarowych został zredukowany o 8,6 mld euro, do 2 mld euro.
W 2013 r., podobnie jak w latach poprzednich, szybciej wzrósł eksport na rynki
rozwijające się i słabiej rozwinięte (o 11,2 proc., do 28 mld euro), co przy spadku importu o 2 proc. skutkowało redukcją deficytu z tą grupą rynków
o ok. 3,9 mld euro (do 25,4 mld euro). Natomiast sprzedaż na rynki rozwinięte
wzrosła o 7,4 proc. (do 127 mld euro), a import z nich zwiększył się o 4,1 proc.,
co przełożyło się na dalszy wzrost nadwyżki o blisko 4,7 mld euro (do 23,4 mld
euro). Eksport do UE zwiększył się o 6,3 proc. (do 116,3 mld euro), w tym do
Niemiec – będących naszym najważniejszym partnerem handlowym – o 7,8
proc. (do 38,9 mld euro). W 2013 r. dynamicznie wzrósł też eksport na takie
rynki unijne jak Łotwa (o 33,5 proc., do 1,3 mld euro), Hiszpania (o 20,7 proc.,
do 3,4 mld euro), Belgia (o 14,3 proc., do 3,4 mld euro) czy Węgry (o 13,8 proc.,
do 3,9 mld euro). Nadwyżka w obrotach z rynkami unijnymi wzrosła
o 3,8 mld euro (do 24,5 mld euro), w tym największa poprawa salda nastąpiła w
wymianie z Niemcami (o ok. 1,7 mld euro), Słowacją (o 480 mln euro), Czechami
(o 430 mln euro) i Węgrami (o 410 mln euro). W grupie rynków rozwijających
się najlepsze wyniki odnotowano na rynkach innych niż WNP, gdzie zwiększył
się on o 15,8 proc. (do prawie 12,7 mld euro). W przypadku krajów Wspólnoty
Niepodległych Państw nastąpił wzrost o 7,7 proc. (do 15,3 mld euro). Po dosyć
wolnym wzroście w 2012 r. (o 1,1 proc.), w 2013 r. przyspieszyła też sprzedaż za
granicę wyrobów przemysłu elektromaszynowego – o 8,9 proc., do blisko 61
mld euro. W rezultacie nadwyżka wymiany tymi towarami powiększyła się o
prawie 2,1 mld euro, do 4,4 mld euro. Dobre wyniki osiągnął także eksport produktów przemysłu chemicznego (o 9 proc., do 21,9 mld euro). Pozwoliło to zredukować deficyt wymiany w tej grupie o ok. 0,6 mld euro, do ok. 5,7 mld euro.
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Porozumienie KW i Mitsui&Co. ws. budowy
elektrowni Czeczott
Kompania Węglowa S.A. oraz Mitsui&Co. podpisały
porozumienie
o
budowie elektrowni Czeczott w Woli
(gmina
Miedźna,
powiat
pszczyński). Uroczystość
odbyła się 23 lipca
2014 r. w obecności wicepremiera,
ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego oraz Ambasadora Japonii.
Wicepremier
podkreślił, że nowa inwestycja przyczyni
się do modernizacji
istniejącej
sieci

energetycznej i zapewni dodatkowe rezerwy prądu. – Liczę,
że
elektrownia
zwiększy konkurencyjność
polskiego
sektora energetycznego – powiedział.
Minister
gospodarki
przypomniał także, że
efektywność energetyczna jest obecnie
priorytetem
polskiej
polityki energetycznej.
– Kluczowym
wyzwaniem jest stworzenie odpowiednich
warunków do rozwoju nowych i istniejących już obiektów
wytwórczych –
po-

wiedział wicepremier.
W jego opinii przygotowywane
projekty
powinny bazować na
wykorzystaniu krajowych surowców, co
ma znaczący wpływ
na
bezpieczeństwo
energetyczne Polski.
Elektrownia Czeczott
powstanie w ramach
realizacji strategii na
lata 2012-2020 Kompanii Węglowej S.A.
Obiekt zostanie uruchomiony w 2019 r.
Elektrownia ma zużywać ok. 3 mln ton węgla i wytwarzać energię elektryczną o mocy 7,6 TWh rocznie.
W spotkaniu uczestniczył również Ambasador Japonii w Polsce
Makoto
Yamanaka,
przedstawiciele firmy
Mitsui&Co., Kompanii
Węglowej S.A. oraz
władz lokalnych.
www.mg.gov.pl
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Japonia otwiera rynek dla polskiej wołowiny
Minister Marek Sawicki
spotkał się z ambasadorem nadzwyczajnym
i pełnomocnym Japonii
w Polsce Makoto Yamanaką.
Rozmowy
związane były z decyzją
władz Japonii odnośnie
dopuszczenia polskiej
wołowiny do eksportu
na rynek japoński.
- Polska jest czwartym
krajem unijnym, po
Francji, Holandii i Irlandii, który będzie mógł
sprzedawać swoją wołowinę konsumentom
japońskim – poinformował minister Sawicki
dziennikarzy na konferencji prasowej.
Minister podziękował
ambasadorowi Yamanka
za dobrą współpracę
służb
weterynaryjnych
oraz ministerstwa rolnictwa i zdrowia Japonii ze
stroną polską w zakresie
uzgodnień związanych z
procedurą dopuszczenia
polskiej wołowiny do rynku japońskiego. Ambasador wyraził zadowolenie
z faktu, że kwestię tę
udało się doprowadzić do
finału, podkreślając, że
przyczyniła się do tego
doskonała
współpraca
polskich i japońskich ministerstw oraz służb weterynaryjnych.
Powiedział, że polska wołowina
już wkrótce będzie dostępna w japońskich

sklepach. Pozytywnie ocenił również możliwości zniesienia zakazu importu polskiej wieprzowiny na rynek
japoński.
Eksport
ten
wstrzymano z powodu wystąpienia w naszym kraju
przypadków afrykańskiego
pomoru świń.
Minister Sawicki przedstawił podjęte w związku z
ASF działania, zgodne z
unijnymi i międzynarodowymi standardami. Zapewnił,
że w Polsce wprowadzony
został bardzo rygorystyczny
program bioasekuracji.
- Dzięki temu wirus nie
przedostał się poza wyznaczoną strefę obszaru
objętego ograniczeniami
– podkreślił szef resortu i
dodał, że w zakładach przetwórczych w Polsce obowiązują bardzo wysokie
standardy produkcji, a polskie produkty są najwyższej
jakości.
- Zabiegamy o to, aby
strona japońska ustosunkowała się pozytywnie do
naszych propozycji dotyczących regionalizacji w
zakresie wieprzowiny –
powiedział minister. Dodał
też, że jeszcze w roku ubiegłym dwie trzecie naszego
eksportu do Japonii stanowiła wieprzowina.
Ambasador Yamanaka
zapewnił, że wszystkie
przedstawione podczas dzisiejszego spotkania informacje dotyczące sytuacji

epizootycznej w Polsce zostaną przekazane i będą
szczegółowo analizowane
przez japońskie służby weterynaryjne. Minister Sawicki jest bardzo zainteresowany dobrą współpracą
ze służbami japońskimi
oraz możliwością zwiększenia eksportu polskiej,
wysokiej jakości żywności
na rynek japoński. Minister
powiedział, że jesteśmy zainteresowani także większym dostępem do rynku
japońskiego naszych owoców i warzyw i dodał, że
nie jest to związane z embargiem rosyjskim.
- Polskie owoce i warzywa są także bardzo zdrowe i smaczne, a konsumenci w Japonii na pewno byliby bardzo zadowoleni, gdyby mieli do
nich lepszy dostęp w
swoim kraju – zauważył
minister.
Promocja polskiej żywności prowadzona jest na
rynkach azjatyckich już od
kilku lat i mamy nadzieję
na jej powodzenie.
Wartość eksportu towarów rolno-spożywczych w
2013 roku do Japonii wyniosła 99,3 mln euro. Głównymi towarami eksportowymi z Polski były: mięso wieprzowe, filety rybne, a także kiełbasy i inne wyroby z
mięsa.
www.minrol.gov.pl
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Rekrutacja na stanowiska ekspertów długoterminowych
oraz dyrektora biura w Chinach w projekcie „EU-China
Social Protection Reform Project”
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jako członek konsorcjum 7
państw
(Belgii,
Czech,
Francji,
Hiszpanii, Polski,
Rumunii i Włoch
jako lidera Konsorcjum)
bierze
udział w projekcie
Komisji Europejskiej i Rządu Chińskiej Republiki Ludowej „EU-China
Social Protection
Reform Project”.
Projekt ma na celu
przekazanie
Chinom doświadczeń
państw
europejskich. Składa się z
trzech komponentów: wzmacnianie
zdolności
administracyjnej w zakresie zabezpieczenia
społecznego,
wzmacnianie zdol-

ności instytucjonalnej
w zakresie zarządzania finansowego i
nadzoru nad funduszami ubezpieczenia
społecznego, pomoc
w rozwoju ram prawnych i wdrażaniu systemu pomocy społecznej.
Szczegółowy opis
projektu wraz z opisem
komponentów
jest zawarty w załącznikach nr 1 i 2. Rozpoczęcie projektu planowane jest na październik 2014 r., a
okres jego realizacji
wynosi cztery lata.
W związku z realizacją projektu Konsorcjum
poszukuje
kandydatów na stanowiska ekspertów długoterminowych
w
Chinach dla każdego
z trzech komponentów oraz dyrektora

biura projektu w Chinach. Czas trwania
kontraktów to 4 lata.
Szczegółowe wymagania, jakie powinni spełnić kandydaci są zawarte w załącznikach nr 3 i 4.
Zwracamy uwagę, że
jednym z wymogów
koniecznych,
jakie
muszą spełnić kandydaci jest zatrudnienie
na stanowisku urzędniczym w jednej z organizacji wchodzących w skład Konsorcjum co najmniej
przez trzy lata, w ciągu ostatnich pięciu
lat. Szczegółowa lista
organizacji
uczestniczących
w
projekcie jest zawarta
w załączniku nr 5.

www.mpips.gov.pl
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Wybory samorządowe 2014 r.
Uchwała Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego z dnia 14 czerwca
2014 r. w sprawie udziału Polskiego Stronnictwa Ludowego w wyborach samorządowych 2014r. (stanowisko podniesione do rangi uchwały, uchwałą RN
PSL nr 24/2014 z dnia 26 lipca 2014 r.)
pobierz ...
Uchwała Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego z dnia 14 czerwca
2014 r. w sprawie uchwalenia zasad i trybu wyłaniania kandydatów Polskiego Stronnictwa ludowego na radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast oraz ustalania list kandydatów w wyborach samorządowych 2014 r.
(stanowisko podniesione do rangi uchwały, uchwałą RN PSL nr 24/2014 z dnia
26 lipca 2014 r.)
pobierz ...
Uchwała Naczelnego Komitetu Wykonawczego Polskiego Stronnictwa Ludowego z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie określenia harmonogramu odbycia konwencji wyborczych Polskiego Stronnictwa Ludowego zwoływanych
dla wyłonienia kandydatów w wyborach samorządowych 2014 r.
pobierz ...
Uchwała Naczelnego Komitetu Wykonawczego Polskiego Stronnictwa Ludowego z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie regulaminów obrad konwencji
wyborczych Polskiego Stronnictwa Ludowego zwoływanych dla wyłonienia
kandydatów w wyborach samorządowych 2014 r.
pobierz ...
Regulamin obrad gminnej konwencji wyborczej polskiego Stronnictwa Ludowego zwołanej dla wyłonienia kandydatów w wyborach samorządowych
2014 r.
pobierz ...
Regulamin obrad powiatowej konwencji wyborczej polskiego Stronnictwa
Ludowego zwołanej dla wyłonienia kandydatów w wyborach samorządowych
2014 r.
pobierz ...
Regulamin obrad wojewódzkiej konwencji wyborczej polskiego Stronnictwa Ludowego zwołanej dla wyłonienia kandydatów w wyborach samorządowych 2014 r.
pobierz ...

www.psl.pl
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Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
Informacja o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta
zgłoszenie kandydata

informacja o złożeniu ośw. lustracyjnego

oświadczenie lustracyjne

wyrażenie zgody na kandydowanie

Informacja o zgłaszaniu list kandydatówdo sejmików województw
informacja o złożeniu ośw. lustracyjnego

lista poparcia

oświadczenie lustracyjne

zgłoszenie listy

zgoda na kandydowanie

Informacja o zgłaszaniu list kandydatów do rad powiatów
informacja o złożeniu ośw. lustracyjnego

lista poparcia

oświadczenie lustracyjne

zgłoszenie listy

zgoda na kandydowanie

Informacja o zgłaszaniu list kandydatów w miastach na prawach powiatu
informacja o złożeniu ośw. lustracyjnego

oświadczenie nie obywatela Polski

oświadczenie lustracyjne

zgłoszenie listy

zgoda na kandydowanie

lista poparcia

Informacja o zgłaszaniu list kandydatów do rad gmin
lista poparcia

oświadczenie nie obywatela Polski

oświadczenie lustracyjne

oświadczenie o złożeniu ośw. lustracyjnego

wyrażenie zgody na kandydowanie

zgłoszenie listy
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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.

Biuletyn Informacyjny
Redakcja:
Robert Orzechowski
tel.: 508 462 945
e-mail: orzechowski.r@gmail.com

Przemysław Cichocki
tel.: 660 541 788
e-mail: cichockiprzemyslaw@gmail.com
Mateusz Dąbrowski
tel.: 607 491 695
e-mail: dabrowskimateusz@interia.pl
Pragniemy serdecznie podziękować Koledze Radosławowi Koniecznemu
za współpracę przy redagowaniu biuletynu „Ludowiec Mówi…”.
Życzymy dalszych sukcesów zawodowych i wszelkiej pomyślności.
Jednocześnie witamy w redakcji Kolegę Mateusza Dąbrowskiego.

Siedemdziesiąt lat temu, w samym środku upalnego lata, w piątym roku najpotworniejszej ze znanych światu wojen, chrzęst pancernych gąsienic przetoczył się przez Studzianki. I już na zawsze tamto wydarzenie pozostało na kartach podręcznikowej historii. Pozostało w pamięci żyjących weteranów i rodzin tych, którzy odeszli już na niebieskie pola wiecznego stanu spoczynku.
Od tygodnia trwało Powstanie Warszawskie, a w świat poszły komunikaty, że
Warszawska Brygada Pancerna im. Bohaterów Westerplatte jest już dojrzałym
związkiem taktycznym, którego potencjał przesądza o losach jednej z ważniejszych bitew ówczesnej linii frontu. Tę bojową dojrzałość przyszło okupić bolesnymi stratami w ludziach pośród kadry oficerskiej, podoficerskiej i szeregowców. Była to danina krwi, której owoc znaczył nie tylko dowód bohaterstwa
polskiego żołnierza - tułacza, ale także zdobywanie kolejnych przyczółków
polskiej ziemi wyrywanych hitlerowskiemu okupantowi. Dziś oddajemy hołd
bohaterom. Tym poległym i tym, którzy szlak bojowy zakończyli pod Bramą
Brandenburską i gmachem Reichstagu. Studzianki są dziś pamiętane jako
symboliczny polski Łuk Kurski, gdzie w śmiertelnym zwarciu mocno krwawiła
ponurej sławy dywizja „Hermann Goering”, której czoło stawiły czołgi brygady
nazwanej imieniem Obrońców Westerplatte. Był to szczególnego rodzaju rachunek, jaki niemieckiemu najeźdźcy wystawiał polski żołnierz po latach tułaczki i zniewolenia. Był to widomy znak, że bitewność polskiego żołnierza z
okresu kampanii wrześniowej nie była li tylko opiewaną w wierszu i pieśni
piękną legendą ku serc pokrzepieniu. Oddając cześć bohaterom sprzed siedemdziesięciu laty, dajemy wyrazisty dowód naszej zbiorowej pamięci, w której jest miejsce dla wszystkich, którzy w czas najwyższej potrzeby Ojczyzny,
janusz@piechocinski.pl, piechocinski.blog.onet.pl, piechocinski.pl

