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Nowy Rok
Mamy Nowy Rok 2014. To rok wyzwań
gospodarczych oraz wielkich rocznic.
Gospodarka wraca na szybką ścieŜkę
wzrostu i musimy zrobić wszystko,
Ŝeby ten proces pobudzać. Wzrost
n o w y c h m i e j s c p r a c y, n o w e
inwestycje, nowa unijna pespektywa
finansowa
oraz
ogromna
energia i przedsiębiorczość Polaków,
kładą fundamenty pod stabilny wzrost
gospodarczy. Stabilny i wysoki, bo
dopiero większy niŜ 3% wzrost PKB
jest odczuwalny dla większości Polaków.

Nam zaleŜy
na PSL,
Lepszym
PSL…
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Polityka energetyczna Polski do 2030 r. – informacja o
działaniach w 2012 r.
Działania w ramach realizacji Polityki energetycznej Polski do 2030 roku skupiały się przede
wszystkim na bezpieczeństwie dostaw energii, efektywności energetycznej i procesach legislacyjnych kształtujących
funkcjonowanie sektora.
Informację w tym zakresie, przygotowaną przez
MG, Rada Ministrów przyjęła 30 grudnia 2013 r.
W polityce energetycznej
priorytetem jest poprawa
efektywności energetycznej. Wykorzystując m.in.
środki krajowe i unijne
udzielono wsparcia dla licznych przedsięwzięć termomodernizacyjnych, remontowych, a takŜe związanych z wysokosprawnym
wytwarzaniem energii w
wysokosprawnej kogeneracji. Sfinansowano równieŜ
projekty badawcze oraz
kampanie promocyjne i informacyjne. Kluczowym
elementem wspierania
efektywności energetycznej
jest system białych certyfikatów. W 2012 opracowano rozporządzenia wykonawcze
do
ustawy
o efektywności energetycznej, które pozwoliły Prezesowi URE na ogłoszenie
przetargu na świadectwa
efektywności w 2013 roku.
W 2012 r. w zakresie

ograniczenia oddziaływania
energetyki na środowisko
podjęto w szczególności działania związane z implementacją unijnych przepisów w
sprawie emisji przemysłowych
oraz opracowaniem derogacji
dotyczących uprawnień do
emisji CO2. Ponadto Polska
sprzeciwiła się działaniom
zmierzającym do ograniczenia wolumenu uprawnień do
emisji alokowanych w ramach
systemu EU ETS.
Dzięki licznym inicjatywom
mającym na celu ograniczenie emisyjności gospodarki.
Dzięki temu w latach 20002011 roku udało się odnotować 25 proc. spadek energochłonności PKB z 164,3 do
122,6 kWh/1000 PLN. Ponadto od 2000 roku znacząco
spadły wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla energetyki zawodowej (w g/kWh), a udział
OZE w końcowym zuŜyciu
energii finalnej brutto wzrósł z
7,1 proc. w 2005 roku do
11,04 proc. w 2012 r.
Obecnie Ministerstwo Gospodarki przygotowuje aktualizację „Polityki energetycznej Polski do 2050 r.”. Nowy
dokument będzie uwzględniał
najwaŜniejsze elementy dotyczące sektora energetycznego takie jak min. wykorzystanie gazu ze źródeł niekonwencjonalnych, wyzwania klimatyczne, budowa wspólnego
rynku energii w ramach Unii

Europejskiej czy wykorzystanie funduszy europejskich z
nowej perspektywy finansowej 2014-2020.
Sektorem gospodarki, w
którym występuje największe
zapotrzebowanie na energię
finalną jest przemysł, choć
jego udział w zapotrzebowaniu spadł z ok. 38 proc. w 2000 r. do 30,5 proc.w 2011 r.
Przemysły energochłonne
(hutniczy, chemiczny i mineralny) odpowiadają za ok. 60
proc. przemysłowego zuŜycia
energii. Znaczny wzrost zapotrzebowania wystąpił w
tym samym czasie w sektorze transportu (z 16,8 proc.
do 25,4 proc.). Udział konsumpcji gospodarstw domowych waha się natomiast w
granicach 27-29 proc., natomiast udział rolnictwa spadł z
7,7 proc. do 5,2 proc.
W 2012 roku moc osiągnięta w krajowym systemie
elektroenergetycznym wyniosła 38 029 MW, z czego 26263 MW pochodziło z elektrowni zawodowych. Produkcja energii elektrycznej wyniosła około 162 TWh, podczas gdy zuŜycie energii
elektrycznej stanowiło ok.
160 TWh i było wyŜsze o
0,76 TWh w porównaniu do
2011 r.

http://www.mg.gov.pl
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Integrowana ochrona roślin
Od 1 stycznia 2014 r.
obowiązują
regulacje
prawne dotyczące stosowania ogólnych zasad
integrowanej
ochrony
roślin, tzn. wykorzystania wszystkich moŜliwych i dostępnych metod zwalczania agrofagów w szczególności
metod niechemicznych,
w
przypadku
gdy
w produkcji rolnej stosuje się środki ochrony
roślin.
W integrowanej ochronie
roślin naleŜy wykorzystywać w pełni wiedzę o
agrofagach (w szczególności o ich biologii, występowaniu i szkodliwości) w
celu określenia optymalnych terminów dla podejmowania działań zwalczających te organizmy, a
takŜe wykorzystywać naturalne występowanie organizmów poŜytecznych,
w tym drapieŜców i pasoŜytów organizmów szkodliwych dla roślin lub ich
introdukcję. Tym samym
stosowanie integrowanej
ochrony roślin pozwala
ograniczyć stosowanie
chemicznych środków
ochrony roślin do niezbędnego minimum i w ten
sposób ograniczyć presję
na środowisko naturalne
oraz chronić bioróŜnorodność środowiska rolniczego.
WaŜnymi narzędziami,
wykorzystywanymi w integrowanej ochronie roślin
są:

- metodyki integrowanej
ochrony roślin poszczególnych upraw,
- progi ekonomicznej szkodliwości – progi te określają,
kiedy stosowanie chemicznej ochrony roślin staje się
ekonomicznie opłacalne, tzn.
przy jakiej liczebności organizmu szkodliwego dla roślin
straty, jakie moŜe on spowodować, przewyŜszają koszty
jego chemicznego zwalczania,
- systemy wspomagania decyzji w ochronie roślin – systemy te, bazujące na znajomości biologii organizmów
szkodliwych, wskazują optymalny termin wykonania
chemicznych zabiegów
ochrony roślin. Istnieje równieŜ moŜliwość skorzystania
z
usług
doradcz ych
(profesjonalnego doradztwa)
dotyczących metod ochrony
roślin w zakresie realizacji
wym agań integrowanej
ochrony roślin.
Podstawowym elementem
integrowanej ochrony roślin
powinno być świadome zarządzanie uprawami oparte
na znajomości warunków klimatyczno-glebowych gospodarstwa. Decyzje o wykonaniu zabiegów ochrony roślin
powinny być podejmowane
w oparciu o monitoring występowania organizmów
szkodliwych, z uwzględnieniem progów ekonomicznej
szkodliwości. Dokonując wyboru środków ochrony roślin
naleŜy brać pod uwagę ich
selektywność i klasyfikację.
Ponadto, stosowanie środ-

ków ochrony roślin powinno
być ograniczone do niezbędnego minimum, w
szczególności poprzez zredukowanie dawek lub ograniczenie ilości wykonywanych zabiegów.
Stosowanie ogólnych zasad integrowanej ochrony
roślin przez profesjonalnych
uŜytkowników środków
ochrony roślin zostało w
Polsce uregulowane przepisami ustawy z dnia 8 marca
2013 r. o środkach ochrony
roślin (Dz. U. poz. 455) oraz
rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 18 kwietnia 2013 r. w
sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin (Dz. U.
poz. 505).
Gwarancją wypełnienia
obowiązku stosowania ogólnych zasad integrowanej
ochrony roślin jest przystąpienie do dobrowolnego
systemu certyfikacji jakości
Ŝywności – Integrowana
Produkcja Roślin (IP). Główna róŜnica pomiędzy integrowaną ochroną roślin, a
Integrowaną Produkcją polega zatem na konieczności
stosowania integrowanej
ochrony i moŜliwości przystąpienia do IP. MoŜna w
związku z tym stwierdzić, Ŝe
kaŜdy producent uczestniczący w IP musi spełniać
wymogi integrowanej ochrony roślin oraz dodatkowo
realizować załoŜenia określone wyłącznie dla systemu
IP.

http://www.minrol.gov.pl
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Podsumowanie 2013 r.
DłuŜsze urlopy dla rodziców i więcej nowych Ŝłobków, wsparcie przedsiębiorstw
w
kryz ysie
i młodych rozpoczynających karierę zawodową,
wprowadzenie elastycznego czasu pracy i reforma
urzędów pracy - to najwaŜniejsze zmiany przygotowane przez Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej
w 2013 roku.
- To był bardzo pracowity
rok dla całego naszego
zespołu. Czuję ogromną
satysfakcję, Ŝe tyle spraw
udało się zrealizować - powiedział minister pracy i polityki społecznej Władysław
Kosiniak-Kamysz.
Rodzice dzieci urodzonych od 2013 r. mają do
dyspozycji aŜ 52 tygodnie
płatnego urlopu - tyle łącznie
wynosi urlop macierzyński i
rodzicielski. Opiekunowie
sami decydują, jak podzielą
się przysługującym im urlopem i kto zostanie z dzieckiem. Dotychczas z nowych
urlopów rodzicielskich skorzystało 43 tys. osób.
Poszerzyliśmy grupę rodziców na urlopie wychowawczym, za których budŜet
państwa opłaci składki na
ubezpieczenie społeczne. Dotyczy to nie tylko osób
pracujących na etatach,
ale takŜe bezrobotnych, na
umowach zlecenia, samozatrudnionych czy rolników. Dzięki wprowadzo-

nym rozwiązaniom w przyszłym roku składki będzie
miało opłacone dodatkowe
172 tys. rodziców – tłumaczy
minister Kosiniak-Kamysz.
Ułatwiliśmy tworzenie nowych Ŝłobków. Zmieniła się
przede wszystkim formuła finansowania placówek - większość kosztów (80%) finansuje
rząd. Resztę dołoŜy samorząd,
przedsiębiorcy lub organizacje
pozarządowe. Uprościliśmy formalności przy zakładaniu placówek, wprowadzono takŜe
moŜliwość rejestracji przez internet. Efekty? Wzrost liczby
placówek do 1280.
Wyszliśmy naprzeciw pracującym rodzicom. Dzięki elastycznemu czasu pracy łatwiej
im będzie godzić Ŝycie rodzinne z zawodowym, a pracodawcy mogą lepiej dostosować
czas pracy załogi do potrzeb
firmy. Wprowadziliśmy dwa nowe rozwiązania w kodeksie
pracy: moŜliwość wydłuŜenia
okresu rozliczeniowego czasu
pracy do maksymalnie
12 miesięcy oraz ruchomy czas
pracy. Z nowych rozwiązań
skorzystało juŜ prawie 300pracodawców.
Chronimy miejsca pracy. Dopłaty do wynagrodzeń pracowników podczas przestoju ekonomicznego, dodatkowe środki
na szkolenia oraz opłacenie
naleŜnych od pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne pracowników – z takiego
wsparcia mogą korzystać firmy
w trudnej sytuacji. Dopłata do

pensji pracownika to nawet 1,1
tys. zł, a dodatkowe środki na
szkolenia – 11,3 tys. zł.
Co jeszcze udało się zrobić
w 2013 r.? Przygotowaliśmy
reformę urzędów pracy.
- Główne zmiany to wprowadzenie profilowania pomocy
dla osób bezrobotnych i nowych instrumentów wsparcia: granty na telepracę, świadczenie aktywizacyjne, poŜyczka na nowe
miejsce pracy i start biznesu, bon szkoleniowy, staŜowy, na zasiedlenie, programy regionalne - powiedział
minister Kosiniak-Kamysz.
Pracownicy urzędów będą
wynagradzani za osiągane wyniki. KaŜda osoba korzystająca
z usług urzędu pracy będzie
miała przydzielonego stałego
doradcę. Urzędy pracy będą
takŜe współpracowały z ośrodkami pomocy społecznej, lokalnymi organizacjami pozarządowymi oraz prywatnymi
agencjami pracy.
W mijającym roku przeznaczyliśmy na wsparcie bezrobotnych 10,8 mld zł. Miesięcznie ze wsparcia korzystało
średnio 356 tys. osób. To m.in.
staŜe, szkolenia, stypendia,
prace interwencyjne, przygotowanie zawodowe, czy roboty
publiczne. Na dotacje na start
własnego biznesu przeznaczyliśmy 600 mln zł.

Więcej na:
http://www.mpips.gov.pl
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Jaka przyszłość dla małych gospodarstw w UE?
- raport posła Siekierskiego przyjęty
We wtorek 17 grudnia
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego
przyjęła
sprawozdanie w sprawie
przyszłości małych gospodarstw autorstwa jej
wiceprzewodniczącego
europosła Czesława Siekierskiego (PSL).
Sprawozdanie powstawało równolegle z końcowym etapem prac nad reformą Wspólnej Polityki
Rolnej (WPR) i poseł Siekierski łączył te dwa obszary. Dokument wpisuje
się równieŜ w toczącą się
w państwach członkowskich dyskusję nad podziałem środków nowej WPR
na okres 2014-2020, ale
przede wszystkich stawia
cele i zadania na przyszłość, w tym na kolejny
okres programowania, tj.
po 2020 r. W swoim raporcie poseł sprawozdawca
wzywa się m.in. do zapewnienia większego wsparcia
dla małych gospodarstw
zarówno w ramach I jak i II

filaru WPR, aby zapewnić ich
przetrwanie i Ŝywotność ekonomiczną. Wiceprzewodniczący Siekierski podkreśla
nie tylko funkcję samozaopatrzenia w Ŝywność i funkcje
socjalne małych gospodarstw, ale równieŜ ich rolę w
zakresie ograniczania bezrobocia, dostarczania tzw. dóbr
publicznych dla społeczeństwa - tak społecznogospodarczych - rezerwuar
siły roboczej dla gospodarki,
przyrodniczo-krajobrazowych
- utrzymywanie krajobrazu
wiejskiego i bioróŜnorodności, jak i kulturowych - kultywowanie bogatych tradycji i
zwyczajów i wiejskich, wytwarzanie produktów regionalnych.
W swoim raporcie sprawozdawca postuluje m.in.:
zapewnienie lepszej dostępności do źródeł finansowania
dla małych producentów rolnych, aby mogli sięgać po
środki unijne i krajowe;
wzmocnienie pozycji drobnych gospodarstw w łańcuchu Ŝywnościowym i rozwój

sprzedaŜy bezpośredniej na
obszarach wiejskich; zwiększenie wysiłków na rzecz poprawy infrastruktury technicznej
i
społecznogospodarczej oraz tworzenia
pozarolniczych miejsc pracy
na wsi; usprawnienie systemu doradztwa rolniczego
oraz zachęcanie rolników do
organizowania się w organizacje i grupy producenckie.
Po głosowaniu wiceprzewodniczący Siekierski powiedział: - Cieszę się, Ŝe moje
sprawozdanie zostało tak
dobrze
przyjęte
przez
członków naszej komisji, o
czym świadczy końcowy
wynik głosowania. Małe
gospodarstwo rolne stanowią główną formę gospodarowania w europejskim
rolnictwie - 2/3 unijnych
gospodarstw
ma
powierzchnię mniejszą niŜ 5
ha - i zasługują na większe
wsparcie ze strony UE i
krajów członkowskich.
Więcej na:
http://www.siekierski.pl
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Jedynka na liście

Andrzej Grzyb, szef
wielkopolskiego PSL,
to jedynka Ludowców
na liście do Parlamentu
Eur opej sk iego
w Wielkopolsce. Informację
o
poparciu
przekazał
Krzysztof
Nosal,
starosta
kaliski i szef PSL w
powiecie
kaliskim.
Andrzej Grzyb reprezentuje Wielkopolskę w
Parlamencie Europejskim od 2009. W zbliŜających się wyborach
ponownie
otworzy

starosta
kaliski
i prezes PSL w powiecie
kaliskim.
W wyborach w 2009 roku Andrzej Grzyb równieŜ
otwierał listę Polskiego
Stronnictwa Ludowego w
Wielkopolsce. W Parlamencie Europejskim jest I
wiceprzewodniczącym w
Podkomisji Praw Człowieka, członkiem Komisji
Spraw Zagranicznych,
Delegacji do Komisji
Współpracy Parlamentarnej UE – Ukraina, Komisji
Bezpieczeństwa Energetycznego i grupy do
Spraw Wspierania Demokracji i Obserwacji Wyborów oraz zastępcą członka w Komisji Przemysłu,
Badań Naukowych i Energii i Delegacji do wspólnej
komisji parlamentarnej UE
– Turcja.

listę Polskiego Stronnictwa
Ludowego w okręgu 7.
- My chcemy stawiać na
ludzi sprawdzonych. Dlatego naszym kandydatem i jednocześnie liderem listy, jako struktur
powiatowych PSL, jest
Andrzej Grzyb. To bardzo waŜne wybory i od
nich zaleŜy jak ta polityka
europejska
jest
kształtowana i kto tę
politykę
w
imieniu
nas Wielkopolan będzie
realizował – wyjaśnił
Krzysztof
N o s a l , http://www.andrzejgrzyb.pl
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Szpital w Łasku bez długów

Zakończony
został
proces
oddłuŜania
szpitala w Łasku –
poinformował na specjalnie zwołanej konferencji prasowej Starosta Łaski Cezary Gabryjączyk.
Zrestrukturyzowanie
długów generowanych
latami przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łasku jest efektem
ponad dwuletniej pracy, zapoczątkowanej 7
lipca 2011 r. – podjęciem przez Radę Powiatu Łaskiego uchwały intencyjnej dotyczącej kierunków i zmian
funkcjonowania
SP
ZOZ w Łasku.
W ramach restruktu-

wana przez Skarb Państwa, co powoduje, Ŝe
nie musimy zaliczać jej
do wskaźników zadłuŜeniowych – tłumaczył Starosta Łaski.
TuŜ przed świętami BoŜego Narodzenia zakończył
się proces spłaty zobowiązań SP ZOZ w Łasku
przejętych przez powiat
poprzez spłatę wszystkich
wierzytelności.
W konferencji prasowej
oprócz Starosty Łaskiego
udział wziął równieŜ Poseł
na Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej Mieczysław Marcin Łuczak, który aktywnie
wspierał Powiat Łaski w
staraniach o otrzymanie
preferencyjnej
poŜyczki
na poczet restrukturyzacji
długu.
BieŜący stan szpitala w
Łasku, zrealizowane i planowane w 2014 roku inwestycje omówił Prezes
Centrum Dializa Sp. z o.o.
Jacek Nowakowski.
W konferencji udział wziął
równieŜ Przewodniczący
Rady Powiatu Łaskiego
Andrzej Banaszczyk.

ryzacji szpital w Łasku
został
wydzierŜawiony
prywatnemu operatorowi, a Powiat Łaski przejął
ciąŜące na nim zobowiązania. Spłata długów została pokryta z poŜyczki
uzyskanej z budŜetu
państwa, która 14 listopada w kwocie 18.940.528,00 zł wpłynęła
na konto Powiatu Łaskiego i którą powiat spłacać
będzie z wpływów miesięcznych z dzierŜawy
szpitala.
- PoŜyczka, którą otrzymaliśmy ma dwa bardzo waŜne walory. Po
pierwsze jest oprocentowana w skali roku na
tylko 3% i jest to preferencyjna poŜyczka. Po
drugie, jest gwaranto- Dariusz Cieślak
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Rząd przyjął program doŜywiania na lata 2014-2020

Wsparcie finansowe dla
gmin w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”
na lata 2014 – 2020 zostało
ustalone. Rząd 10 grudnia
2013 r. przyjął uchwałę, która przewiduje, Ŝe koszt realizacji tego zadania w nowej
perspektywie finansowej w
ciągu kaŜdego roku wyniesie 550.000 tys. złotych.
Państwo
więc
wyda
5.425.000 mln złotych na
realizację programu na najbliŜsze sześć lat.
Od początku istnienia tego projektu, czyli od 2006
roku, moŜliwe jest skuteczne
udzielanie pomocy uczniom,
dzieciom oraz osobom dorosłym po to, aby zapewnić im
jedzenie i produkty Ŝywnościowe.
- To jest bardzo waŜny
program, który dostarcza
ciepły posiłek najbardziej

potrzebującym dzieciom
pochodzących z rodzin
znajdujących
się z w trudnej sytuacji
Ŝyciowej.
Często zdarza się, Ŝe są
wśród
nas
osoby wymagające udzielenia pomocy
Ŝywnościowej.
Dzięki
powstaniu tego programu
moŜemy wyrównywać szanse dzieci, dbać o ich prawidłowy rozwój i co najwaŜniejsze docierać do jak największej liczby rodzin, które powinniśmy otoczyć opieką –
poinformował wicewojewoda
podlaski Wojciech Dzierzgowski. Program finansowany jest
nie tylko ze środków budŜetu
państwa, ale teŜ z budŜetów
samorządów, które przeznaczyły kwotę w wysokości
225.000 tysięcy zł do wykorzystania w skali roku. O przyznaniu pomocy decyduje kryterium
dochodowe uprawniające do
skorzystania ze świadczeń pomocy społecznej. W ramach
Programu moŜliwy jest takŜe
dowóz posiłków, co ułatwia dostęp do Ŝywności na wsi, w
małych miastach lub w przypadku dotarcia do osób starszych bądź niepełnosprawnych. W celu prowadzenia sku-

tecznych działań w tym zakresie Rząd przeznaczył
200.000.000 mln zł z rezerwy
celowej w ujęciu całego kraju.
- NiedoŜywienie jest duŜym
problemem wśród polskich
dzieci. Rząd realizując zadania z zakresu pomocy społecznej
wspiera
gminy
chrakteryzujące się z wysokim poziomem bezrobocia i
środowiska wiejskie – dodaje wicewojewoda podlaski.
Województwo podlaskie w 2013 roku na doŜywianie dzieci
wydało kwotę 24 869 508 zł,
zaś w 2014 roku planuje się
przeznaczyć sumę 16 513
000 zł . Oznacza to, Ŝe w 2014
roku 70 027 osób otrzyma pomoc Ŝywnościową, a 495 instytucji oświatowych weźmie
udział w programie. Do tej pory w ramach całego programu
579.480 dzieci otrzymało ciepły posiłek i dzięki temu mogą
efektywniej podejmować naukę w placówkach oświatowych.
- Jestem dumny, Ŝe na terenie województwa podlaskiego skutecznie realizowany
jest program „Pomoc państwa w zakresie doŜywania”.
Chcemy nieść pomoc i zmieniać nawyki Ŝywieniowe, aby
promować zdrowy styl Ŝycia.
To waŜne aby zapewnić potrzebującym dzieciom to,
czego im najbardziej brakuje
- zaznaczył wicewojewoda
podlaski.

Beata Borowska
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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 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 sylwestrową noc wielu Ludowców obok zdrowia
i szczęścia Ŝyczyło sobie dobrego roku. Dobry rok dla
PSL-u to rok, w którym z powodzeniem przejdziemy
dwie elekcje. JuŜ pod koniec maja wybory do Parlamentu Europejskiego. Chcemy Ŝeby nasza reprezentacja dobrych Europosłów urosła z 4 mandatów do co
najmniej 6. Jesienią wybory samorządowe. Naszym celem jest co najmniej obrona stanu posiadania liczby
wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz radnych
w sejmikach, radach powiatu
i gminy. Głęboko jednak wieŜę, Ŝe moŜemy osiągnąć więcej. Wszystko jest w naszych
rękach. Jak mawiał Wincenty
Witos: „Razem moŜecie dokonać cudów, osobno do niczego nie jesteście zdolni”.
janusz@piechocinski.pl, piechocinski.blog.onet.pl, piechocinski.pl, prezespsl.pl

