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Rekonstrukcja

sce
• Kierunki przemian i ewo-

lucja ruchu ludowego

W środę miała miejsce największa dotychczasowa rekonstrukcja rządu. Premier
Donald Tusk wymienił ministrów zajmujących obszary, za które odpowiedzialna
jest Platforma Obywatelska. Rekonstrukcja
wynikała z wielu kwestii m.in. część materiału ludzkiego wypaliła się i niektórzy ministrowie nawet publicznie dawali do zrozumienia, Ŝe ich czas poŜytecznej pracy
w resorcie się kończy, a wiemy, Ŝe z niewolnika nie ma dobrego pracownika. Wymuszone wewnętrzną sytuacją w PO zmiany mają być swoistym nowym otwarciem
politycznego sezonu przed wyborami
do Parlamentu Europejskiego.

• Ile za hektar państwowej

ziemi!?
• Rodzinne ogrody dział-

kowe
• Bezpieczna wieś. Stabil-

ny rozwój obszarów wiejskich
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book’u
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ców
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Zacieśniamy współpracę polskiego i chińskiego biznesu
- Polscy
przedsiębiorcy
dostrzegają
potencjał
związany z eksportem naszych towarów do Chin,
dlatego oferują wysokiej
klasy produkty innowacyjne, po konkurencyjnej cenie. Liczymy teŜ na aktywność chińskich inwestorów na polskim rynku powiedział wicepremier,
minister gospodarki Janusz Piechociński podczas rozmowy z wiceministrem handlu Chin Zhong
Shan. Spotkanie odbyło
się 20 listopada 2013 r. w
Warszawie.
W opinii wicepremiera Janusza Piechocińskiego rośnie zainteresowanie kapitału chińskiego polskim rynkiem. - W I półroczu 2013
r. swoją inwestycję w Polsce rozpoczęła China Tri
Ring Co, która zakupiła
Fabrykę ŁoŜysk Tocznych
w Kraśniku. W październiku br. na warszawskiej
giełdzie (GPW) zadebiutowała równieŜ pierwsza
chińska spółka - Peixin
International
Group działająca w branŜy
maszynowej - wymienił wicepremier. - Liczymy, Ŝe
ten debiut na naszej GPW,
która cieszy się duŜym
uznaniem,
przyciągnie
więcej chińskich spółek –
zaznaczył.
Wicepremier Piechociński
podkreślił,
Ŝe
polsko-

chińska współpraca finansowa
przynosi wymierne efekty.
- Oddziały Bank of China
oraz Bank PrzemysłowoHandlowy Chin, mają juŜ
swoje placówki w Polsce –
przypomniał.
- Jesteśmy
przekonani,
Ŝe
pomogą
wejść na nasz rynek kolejnym inwestorom chińskim
zainteresowanym inwestycjami typu green field - dodał
wicepremier.
Minister gospodarki zwrócił
takŜe uwagę na potrzebę intensyfikacji importu towarów z
Polski do Chin, aby zbilansować wzajemną wymianę handlową.
– Chcemy
m.in.
usprawnić i uatrakcyjnić
połączenia
spedycyjnologistyczno-transportowe
pomiędzy naszymi krajami.
Chodzi przede wszystkim o
komunikację
kolejową
i
usługi portowe – przekonywał wicepremier Piechociński.
– Dlatego planujemy spotkanie przewoźników kolejowych z wszystkich krajów
znajdujących się na linii Polska-Chiny, aby skrócić czas
przejazdu pociągiem o co
najmniej tydzień – zapowiedział.
Przypomniał, Ŝe Polska ma
teŜ atrakcyjny, rozwijający się
port głębinowy w Gdańsku, z
przepustowością obecnie 1
mln kontenerowców (w przyszłym roku szacowana na 1,5
mln).
–
Zachęcam
chińskich

przedsiębiorców,
którzy
eksportują swoje towary do
Europy
ŚrodkowoWschodniej, aby korzystali
z usług terminalu w Gdańsku –
powiedział.
–
Uatrakcyjniamy nie tylko
sposób liczenia VAT, ale
usprawniamy i przyspieszamy teŜ obsługę portową.
Wprowadzamy zasady, Ŝe
wszystkie działalności portowe, celne, fitosanitarne,
inspekcyjne,
podatkowe
muszą być zakończone w
ciągu 24 godzin – dodał.
Z kolei wiceminister handlu
Chin Zhong Shan podkreślił,
Ŝe chińscy przedsiębiorcy i
konsumenci postrzegają nasz
kraj jako dynamicznie rozwijającego się partnera gospodarczego. – Polska jest dla
Chin coraz bardziej atrakcyjnym partnerem biznesowym w
wielu branŜach, co pokazuje
rosnące zainteresowanie naszych inwestorów lokowaniem
tu kapitału – powiedział wiceminister Zhong Shan.
20 listopada 2013 r. w Ministerstwie Gospodarki odbyło
się takŜe posiedzenie PolskoChińskiej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej, któremu
przewodniczyli
wiceminister
Zhong Shan oraz podsekretarz stanu w MG Ilona Antoniszyn-Klik. Podczas obrad strony rozmawiały o problemach i
perspektywach w dwustronnym handlu.
http://www.mg.gov.pl
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Parlament Europejski akceptuje wynik reformy WPR
Parlament
Europejski
przyjął 20 listopada cztery rozporządzenia w
sprawie reformy Wspólnej Polityki Rolnej. To
ostatni, formalny krok ze
strony PE w procesie
negocjacji nowych przepisów, które będą obowiązywać w nowej perspektywie finansowej.
Przed oficjalną publikacją
rozporządzenia zostaną
jeszcze przyjęte przez Radę UE. Nastąpi to podczas
posiedzenia Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa 16
grudnia br.
Prace nad nową WPR
trwały ponad dwa lata. To
pierwsza tak duŜa i kompleksowa reforma unijnej
polityki rolnej, o której
współdecydowały PE i reprezentująca państwa
członkowski Rada UE.
Jest to efekt zmian w procesie decyzyjnym, jakie
wprowadził Traktat z Lizbony. Prace nad reformą
były ściśle powiązane z
negocjacjami wieloletniego budŜetu UE na lata
2014-2020, który został
zaakceptowany przez
UEw dniu 19 listopada br.
Parlament przyjął takŜe
rozporządzenie zawierające przepisy przejściowe
na rok 2014. Było to konieczne poniewaŜ, z uwa-

gi na opóźnienia w negocjacjach i brak przepisów wykonawczych, zreformowana
WPR będzie stosowana od 1
stycznia 2015. Przepisy
przejściowe dają moŜliwość
przyznawania płatności bezpośrednich na zasadach
obowiązujących w 2013 roku. Zapewniają teŜ kontynuację wsparcia w ramach części działań wsparcia rozwoju
obszarów wiejskich.
Wprowadzenie w Ŝycie reformy WPR wymaga jeszcze
przyjęcia szczegółowych
przepisów wykonawczych.
Obecnie trwają nad nimi intensywne prace w Komisji
Europejskiej.
BudŜet unijny na WPR w
Polsce na lata 2014-2020
wyniesie (w cenach bieŜących) nieco ponad 32 mld
euro. W perspektywie finansowej 2014-2020 Polska
uzyska na rolnictwo i rozwój
obszarów wiejskich nominalnie o około 12% więcej unijnych środków niŜ otrzymała
w latach 2007-2013. Oceniając aspekty finansowe negocjacji, warto zwrócić uwagę
na efekt redystrybucyjny nowego budŜetu UE i zmiany
alokacji środków pomiędzy
państwami członkowskimi.
Polska, obok Łotwy, Rumunii, Bułgarii, Estonii, Litwy,
Malty, Węgier, Słowacji, Cypru, Czech i Słowenii znala-

zła się w grupie krajów, których łączne alokacje na płatności bezpośrednie i II filar
WPR w nowej perspektywie
finansowej nominalnie wzrosną w porównaniu do koperty na lata 2007-2013. Natomiast pozostałe kraje, takie
jak m.in. Wielka Brytania,
Belgia, Niemcy, Dania, Holandia, Irlandia i Szwecja odnotują spadek łącznych kopert na WPR. Spadek ten
będzie najwyŜszy dla Wielkiej Brytanii - o 15% oraz dla
Belgii i Niemiec - 12%.
Kompromis daje moŜliwość kontynuowania rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w naszym kraju. Polska pozostaje największym
beneficjentem drugiego filara WPR, a takŜe polityki
spójności. Pod względem
wysokości środków na płatności bezpośrednie zajmujemy szóste miejsce w UE (za
Francją, Niemcami, Hiszpanią, Włochami oraz Wielką
Brytanią). Licząc cały budŜet
na WPR, zajmujemy natomiast miejsce piąte (za
Francją, Niemcami, Hiszpanią i Włochami). W przeliczeniu na hektar UR środki
dla Polski na WPR są na poziomie zbliŜonym do średniej
w UE.
Więcej na:
http://www.minrol.gov.pl
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„Trzeci wiek, czwarty wiek – wymiary (nie)zaleŜności na
rynku pracy”
W Centrum Partnerstwa
Społecznego „Dialog” odbyła się 21 listopada konferencja pt. „Trzeci wiek,
czwarty wiek – wymiary
(nie)zaleŜności na rynku
pracy”, z udziałem Podsekretarz Stanu w MPiPS
Małgorzaty Marcińskiej.
– Rozmawiamy o problemie senioralnym w bardzo
waŜnym dla resortu pracy
momencie –
podkreśliła
otwierając konferencję podsekretarz stanu w MPiPS
Małgorzata
Marcińska. –
Obecnie trwają bowiem
konsultacje międzyresortowe i społeczne dwóch
waŜnych
programów:
długofalowym projektem
polityki senioralnej oraz
programem „Solidarność
Pokoleń. Działania dla
zwiększenia
aktywności
zawodowej osób w wieku 50+. Choć w tym roku
skończy się obecna edycja
Rządowego Programu na Rzecz Akt
ywności Społecznej
Osób Starszych, to od
stycznia będzie on przedłuŜony na lata 2014-2020.
KaŜdego roku zostanie na
niego przeznaczone 40
mln zł. Wiele pomysłów
aktywizacji osób starszych juŜ zostało wypracowanych, ale mam nadzieję, Ŝe na dzisiejszym
spotkaniu padnie jeszcze
wiele innych. Na nie cze-

kamy i o nie prosimy – powiedziała wiceminister Marcińska.
Dyrektor CPS „Dialog” Iwona
Zakrzewska podkreśliła, Ŝe temat jesieni naszego Ŝycia jest
waŜny dla nas wszystkich.
Obecnie w Polsce odsetek
osób w wieku produkcyjnym,
czyli 15-64 lata, stanowi około
71 proc. naszego społeczeństwa, w roku 2060 będzie to juŜ
53 proc. Termin „trzeci wiek”
zdaje się nie wystarczać na
określenie tego procesu, coraz
częściej mówi się o „czwartym
wieku” – wieku późnej starości.
Ma to szeroko pojęte konsekwencje dla rynku pracy, gdzie
coraz częściej obserwuje się
potrzebę skorzystania z umiejętności, wiedzy i doświadczenia osób starszych.
O szczegółach programu
„Solidarność Pokoleń” poinformowała Małgorzata Sarzalska,
zastępca dyrektora Departamentu Prognoz i Analiz Ekonomicznych, prezentując skonsolidowane działania w kierunku
aktywizacji zawodowej i społecznej osób po 50. roku Ŝycia.
Propozycji tych działań jest
obecnie, jak zaznaczyła, ponad
130 – zarówno na szczeblu
centralnym, wyraŜonych głównie w legislacji, jak i regionalnym, realizowanych przez instytucje pomocy i integracji
społecznej.
Krzysztof Więckiewicz, dyrektor Departamentu PoŜytku Publicznego nawiązał opracowanego przez Radę ds. Polityki

Senioralnej
długofalowego
programu na rzecz aktywizacji
osób starszych. Taka instytucjonalizacja jest waŜna z punktu widzenia komunikacji problemu starzenia się społeczeństwa.
Próbę scharakteryzowania
polityki wobec starzenia się i
starości w Polsce podjął prof.
Piotr Błędowski z Instytutu
Pracy i Spraw Socjalnych. W
zakresie aktywizacji zawodowej osób 50+ podkreślił potrzebę większego zaangaŜowania nie tylko ich samych, ale
i pracodawców oraz podmiotów polityki rynku pracy. W
przypadku
zaangaŜowania
państwa równie waŜna jest polityka fiskalna. Dr Zofia Czepulis-Rutkowska opowiedziała o
opiece długoterminowej dla
osób starych w ujęciu porównawczym. Jej zdaniem Polska
stoi wobec powaŜnych wyzwań związanych z opieką długoterminową.
Perspektywa
porównawcza powinna pomóc
dobrze zdefiniować problemy i
dobrać odpowiednie rozwiązania instytucjonalne, ze świadomością ich uwarunkowań i
efektów.
Podczas panelu dyskusyjnego
starano się znaleźć m.in. odpowiedzi na pytania, czy pracodawcy są przygotowani na
zjawisko starzenia się społeczeństwa i czy my sami – czyli
pracobiorcy i nasze rodziny jesteśmy na to gotowi.
http://www.mpips.gov.pl
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Minister Tomasz Jędrzejczak z wizytą w Małopolsce
W dniu 18 listopada
3r. Sekretarz Stanu w
Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów Tomasz Jędrzejczak na zaproszenie
Wicewojewody
świętokrzyskiego
Grzegorza
Dziubka udał się z roboczą wizytą do województwa świętokrzyskiego.
W pierwszej kolejności Minister Jędrzejczak spotkał się
z młodzieŜą z Zespołu
Szkół ponadgimnazjalnych
nr 2 z Włoszczowa. MłodzieŜ bierze udział w ciekawym ogólnopolskim projekcie „Gramy w Radę, damy
radę". NajwaŜniejszym celem programu jest aktywizacja obywatelska młodzieŜy i
zapoznanie z zasadami
działania organów uchwało-

dawczych
poszczególnych
szczebli samorządu terytorialnego w Polsce, poprzez symulację Rady MłodzieŜowej. Jest
to projekt warty docenienia.

Podczas wizyty Sekretarz Stanu w KPRM odwiedził takŜe
świetnie prosperujący zakład
mleczarski OSM Włoszczowa.
To właśnie przykłady takich
przedsiębiorstw powinny być
przedstawiane za wzór. Polska ma świetnych przedsiębiorców, którzy w efektywny
sposób skorzystali, korzystają
ze środków unijnych. W dalszej kolejności Minister Jędrzejczak spotkał się z lokalnymi władzami z terenu powiatu jak równieŜ odwiedził
szkołę podstawową prowadzoną przez lokalne stowarzyszenie „Nasze dzieci w naszej
szkole". Celem spotkań było
m.in. omówienie nowej perspektywy unijnej na lata 2014
- 2020. Na koniec Sekretarz
Stanu w KPRM spotkał się z
działaczami i sympatykami
PSL, FML z powiatu włoszczowskiego.

Przemysław Cichocki
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Konferencja pt. „Kierunki przemian i ewolucji ruchu
ludowego"
Kierunki przemian i ewolucja ruchu ludowego - są tematem konferencji naukowej, która we wtorek, 19 listopada, rozpoczęła się w
Centrum Przedsiębiorczości
i Biznesu UJK w Kielcach.
Politolodzy, socjolodzy i historycy z kilku polskich uniwersytetów spotkali się, by
wspólnie przyjrzeć się przeobraŜeniom i doświadczeniom partii ludowych w kraju i na świecie. Patronat honorowy nad wydarzeniem
objął marszałek województwa świętokrzyskiego Adam
Jarubas.
Konferencja pt. „Kierunki przemian i ewolucji ruchu ludowego w Polsce, w Europie i na
świecie w XX - XXI wieku"
związana jest z profilem badań
prowadzonych na Wydziale
Zarządzania i Administracji
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Organizację prelekcji o tej tematyce
rozpoczęło warszawskie Mu-

zeum Historii Polskiego Ruchu
Ludowego. Placówka włączyła
się takŜe w organizację konferencji w Kielcach.
- Ukazanie roli ruchu ludowego
w systemach politycznych w
Polsce, w Europie i na świecie
jest elementem badań, jakie
prowadzi nasze środowisko
naukowe. Chcemy przyjrzeć
się przeobraŜeniom w ruchu
ludowym w całej Europie oraz
doświadczeniom partii wywodzących się z nurtu chłopskiego, zarówno w odniesieniu do
współczesności jak i do historii
- mówił Wojciech Saletra, dziekan
Wydziału Zarządzania i Administracji UJK.
Znaczenie ruchu ludowego w nowej nauce społecznej oraz potrzebę wskazania kierunków dalszego rozwoju partii agrarystycznych w Europie podkreślał Janusz Gmitruk, z Muzeum Historii
Polskiego Ruchu Ludowego w
Warszawie.
- Ruch ludowy jako jedyny z
wielkich ruchów politycznych

ma ciągłość historyczną, co
potwierdza jego 120-letnia tradycja. Okazuje się, Ŝe w Europie ruchy chłopskie rozbudowują się. Ruch ludowy sprawując władzę w dziejach, zawsze był ruchem koalicyjnym i
wyraźnie widać, Ŝe we współczesnym świecie potrzebna
jest działalność partii chłopskich, która niesie ze sobą
pewną stabilizację ale przede
wszystkim powoduje, Ŝe ludzie
są osiadli. Partia chłopska jest
stabilizatorem Ŝycia społeczno-gospodarczego - mówił.
O konieczności zmian orientacji programowych obecnych partii ludowych mówił marszałek
Adam Jarubas. - Warto zwrócić
uwagę na to, Ŝe 90 proc obszaru
Polski to wieś, przy czym większość mieszkańców wsi nie ma
juŜ Ŝadnego związku z rolnictwem. To spotkanie to dobra
okazja, by zastanowić się, czy
dziś ruchy ludowe mają przestrzeń i rację bytu w Ŝyciu publicznym oraz na ile i w jakich
aspektach powinny ewoluować,
zmieniać swój zakres programowy - mówił marszałek.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął: wiceprezes Rady Ministrów, minister gospodarki i
prezes Polskiego Stronnictwa
Ludowego Janusz Piechociński,
marszałek województwa świętokrzyskiego i prezes Prezydium
ZW PSL w KielcachAdam Jarubas, europoseł Czesław Siekierski oraz Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Jacek Semaniak.

http://www,wrota.swietokrzyskie.pl
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Ile za hektar państwowej ziemi!?
Średnia cena gruntów
rolnych w III kwartale
2013 r. wyniosła 21 956
zł za 1 ha i była wyŜsza
o 648 zł (3%) od uzyskanej w II kwartale br.
i o 1399 zł (6,8%) odnotowanej w III kwartale
2012 r. Cena gruntów
rolnych za III kwartał
br. została określona
na podstawie ponad 2,8
tys. umów sprzedaŜy
zawartych w tym okresie i prawie 28 tys. ha
sprzedanych gruntów.
NajwyŜsze ceny za 1 ha
uzyskano w województwach: śląskim (45,9 tys.
zł/ha), łódzkim (32,1 tys.
zł/ha) i dolnośląskim
(30,4 tys. zł/ha), a najniŜ-

sze w województwach: małopolskim (10,3 tys. zł/ha),
lubelskim (13,2 zł/ha) oraz
podlaskim (14,5 tys. zł/ha).
NajwyŜszy wzrost cen w
III kw. br. w odniesieniu do
poprzedniego kwartału
oraz do III kw. roku ubiegłego nastąpił w województwie śląskim. NajwyŜsze średnie ceny uzyskiwano w grupie obszarowej
dla nieruchomości od 100
do 300 ha – 23,8 tys. zł za
1 ha oraz do 1 ha – 23,6
tys. zł za 1ha, najniŜsze
zaś w grupie obszarowej
od 1 do 10 ha – 19,2 tys. zł
za 1 ha. W III kwartale br.
Agencja sprzedała prawie
28 tys. ha gruntów rolnych.
Wynika z tego, Ŝe sprzeda-

no o 3172 ha (13%) więcej
niŜ w analogicznym okresie
w 2012 r. Łącznie w pierwszych dziewięciu miesiącach 2013 roku Agencja
sprzedała ponad 83 tys. ha
gruntów rolnych.
Najwięcej państwowej
ziemi w III kw. br. roku
sprzedały oddziały terenowe
ANR w: Olsztynie (wraz z
Filią w Suwałkach) – ponad
4,5 tys. ha, Szczecinie
(wraz z Filią w Koszalinie) –
prawie 4,4 tys. ha, w Poznaniu (wraz z Filią w Pile) i
Wrocławiu po ok. 3,3 tys.
ha.
W tym okresie zawarto ponad 2,8 tys. umów. Najwięcej dotyczyło powierzchni
od 1 ha do 10 ha – 1117
oraz powierzchni do 1 ha –
1099. Najmniej umów zawarto na powierzchnię powyŜej 300 ha – 7. Warto odnotować, Ŝe w pięciu województwach: łódzkim, mazowieckim, podkarpackim,
podlaskim i śląskim nie było
Ŝadnych transakcji na powierzchnię powyŜej 100 ha.
Średnia powierzchnia sprzedanych w III kw. br. nieruchomości przypadająca na
1 umowę wyniosła 9,9 ha.

Więcej na:
http://www.zzcnmr.pl
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Posłowie wszystkich klubów za obywatelskim projektem
ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych
W czwartek 21 listopada 2013 r. w Sejmie odbyło się drugie czytanie
projektu obywatelskiego ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Podczas debaty
sejmowej
wszystkie
kluby parlamentarne zadeklarowały jego poparcie. Zgłoszone zostały
jedynie nieliczne poprawki o charakterze
legislacyjnym i porządkującym, które udało
się pozytywnie rozpatrzyć na wieczornym
posiedzeniu Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i
Polityki
Regionalnej.
Istnieją więc realne
szanse, Ŝe w piątek
odbędzie się trzecie
czytanie projektu obyw a t e l s k i e g o .
Poparcie dla proponowanej ustawy wyraził takŜe
klub Polskiego Stronnictwa Ludowego.
- Od samego początku
staliśmy na stanowisku,
Ŝe obywatelski projekt
jest projektem, który
popieramy, a takŜe powinien być projektem
wiodącym przy tworze-

niu nowej ustawy - mówiłem w swoim dzisiejszym
wystąpieniu. Zaznaczyłem,
Ŝe w sprawie nowej ustawy
PSL przeprowadził wiele
konsultacji z działkowcami i
PZD, z których jasno wynikało, Ŝe dla milionowej społeczności działkowców
ogrody działkowe to niezwykle waŜne miejsce. Ogrody
to przecieŜ zielone płuca
miast, to takŜe forma spędzania wolnego czasu,
sposób na Ŝycie, a często
niestety takŜe na przeŜycie – mówiłem . Podkreśliłem, Ŝe PSL od początku
sprzeciwiał się wywłaszczeniom rodzinnych ogrodów
działkowych, których tereny
stanowią łakomy kąsek pod
inwestycje deweloperskie. Chodzi o działki, na
których ludzie pracują od
wielu lat i są z tego zadowoleni. Wyraziłem zadowolenie z faktu, iŜ po siedmiu
miesiącach pracy, niektórzy
posłowie wreszcie przekonali się, Ŝe dotychczas forsowane przez nich rozwiązania nie są korzystne dla
obywateli. Jestem przekonany, Ŝe wprowadzone
przepisy są niezwykle waŜne, choćby te dot. likwidacji,

która była największym zarzutem ze strony społeczeństwa wobec rozwiązań
forsowanych przez Platformę. Muszę wszystkich
uspokoić: istnieje moŜliwość Ŝądania likwidacji
rodzinnych ogrodów
działkowych, jednak tylko
wtedy gdy ich funkcjonowanie jest sprzeczne z
obowiązującymi przepisami, czyli planem zagospodarowania przestrzennego, właściciel musi przedstawić propozycję nieruchomości zamiennej –
mówiłem w Sejmie. Zaznaczyłem teŜ, Ŝe dzięki nowej
ustawie działkowcy będą
mogli przenieść prawa i
obowiązki wynikające z
prawa do działki na rzecz
pełnoletniej osoby fizycznej
w drodze dziedziczenia.
Podsumowując swoje wystąpienie uznałem, Ŝe przygotowany projekt ustawy
działowej odpowiada na potrzeby środowiska działkowców. Opowiadamy się
za przyjęciem projektu
dotyczącego rodzinnych
ogrodów działkowych zadeklarowałem.
Więcej na:
http://www,piotrzgorzelski.pl
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Bezpieczna wieś. Stabilny rozwój obszarów wiejskich
Pod tym tytułem odbyła
się w Wysocku Wielkim
konferencja skierowana
do sołtysów i członkiń
kół gospodyń wiejskich,
stowarzyszeń i organizacji działających na terenach wiejskich oraz
mieszkańców wsi. W
trakcie konferencji omówione zostały zagadnienia dotyczące kwestii
bezpieczeństwa na wsi
oraz rozwoju obszarów
wiejskich poprzez aktywizację ich mieszkańców.
Konferencję otworzył Poseł i zarazem Prezes
Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski,
dziękując za tak liczną
obecność na spotkaniu,
która świadczy o duŜym
zainteresowaniem tematem. Na zaproszenie organizatorów w konferencji
udział wzięli: Andrzej
Grzyb Poseł do Parlamentu Europejskiego, Radosław Szatkowski Prezes
Agencji Rynku Rolnego,

Krzysztof Grabowski Członek Zarządu Województwa
Wielkopolskiego, Marek Beer Dyrektor Departamentu
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Urzędu Marszałkowskiego,
Andrzej Bobrowski Dyrektor
OT Agencji Rynku Rolnego,
Sławomir Pietrzak Dyrektor
OT Agencji Nieruchomości
Rolnych, Piotr Łykowski Dyrektor OT Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Stanisława Ziółkowska
Okręgowy Inspektor Pracy,
Irena Frąszczak Z-ca Dyrektora Oddziału Regionalnego
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz
Ewa Wojtyła Dyrektor Centrum Rehabilitacji Rolników
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu i Piotr Walkowski Prezes
Zarządu Wielkopolskiego
Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych
Rolników.
Obecni byli takŜe szefowie instytucji szczebla powiatowego: Dariusz Hyhs
Powiatowy Lekarz Wetery-

narii, Kazimierz Mikołajczyk
Kierownik Zespołu Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Barbara
Trzęsowska Kierownik Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Paweł Błaszczyk
Kierownik Biura Powiatowego ARiMR, Andrzej Cieślak
Kierownik Placówki Terenowej KRUS, Tomasz Kozłowski Kierownik Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy oraz
Andrzej Biliński Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, a takŜe
wójtowie: Gminy Ostrów
Wielkopolski Piotr Kuroszczyk, Sieroszewic Czesław
Berkowski i Gminy Sośnie
Michał Wilczura, Wiceburmistrz Raszkowa Piotr Rokicki, Wiceburmistrz Nowych
Skalmierzyc Zdzisław Mielczarek oraz Robert Wiśniewski Dyrektor Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrowie Wielkopolskim.

Więcej na:
http://www,andrzejgrzyb.eu
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Nowy adres siedziby PSL
Uprzejmie zawiadamiamy, Ŝe z dniem 3 czerwca 2013 r. zmieniliśmy adres siedziby Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Jednocześnie informujemy, Ŝe zmianie ulega jedynie adres - wszystkie pozostałe dane tj. nazwa, NIP, numery telefonów, a takŜe 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 takŜe 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 uciąŜliwości kontroli urzędniczych u przedsiębiorców i
podatników;
- zmiana kodeksu postępowania karnego, polegająca na wprowadzeniu instytucji odszkodowania, za oczywiście bezpodstawne oskarŜenie;
- zmniejszenie kosztów pracy poprzez wprowadzenie ulg dla pracodawców zatrudniających młodych ludzi.
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W poniedziałek w Myśliborzu odbędzie się kolejne z 13-stu spotkań przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Spotkanie będzie
obejmowało dwa województwa: Zachodniopomorskie i Lubuskie, czyli okręgu nr 13.
Przypomnę, Ŝe wybory odbędą się 25 maja
2014 r. śyczę KoleŜankom i Kolegom owocnych obrad, dobrego przygotowania się do tej
waŜnej dla PSL-u elekcji. Zapewniam, Ŝe ze
strony Centrali macie
pełne wsparcie. Zapraszam do kontaktu z redakcją „Ludowiec Mówi…”.
janusz@piechocinski.pl, piechocinski.blog.onet.pl, piechocinski.pl, prezespsl.pl

