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

W numerze:

Piszcie do nas...
Janusz Piechociński

Handel zagraniczny Polski po trzech
kwartałach 2014 r.
Według wstępnych danych GUS, po trzech kwartałach br. eksport towarów z Polski wyniósł 120,5 mld
euro i był wyŜszy niŜ przed rokiem o 4,6 proc. W podobnym tempie zwiększył się polski import, tj. o 4,7
proc., do 121,5 mld euro. Deficyt obrotów towarowych osiągnął 975 mln euro wobec ok. 770 mln euro
w analogicznym okresie ubiegłego roku. W okresie
styczeń-wrzesień 2014 r. eksport na rynki rozwinięte
wzrósł o 6,8 proc. (do 100,9 mld euro), czyli zdecydowanie szybciej niŜ import (wzrost o 2,9 proc.,
do 79 mld euro). PrzełoŜyło się to na zwiększenie
nadwyŜki obrotów o prawie 4,2 mld euro, do 21,9
mld euro. Nieznacznie szybciej niŜ do całej grupy
rynków rozwiniętych wzrósł eksport do UE – o 7,1
proc., do ok. 92,7 mld euro. Wśród waŜniejszych krajów unijnych relatywnie szybko zwiększył się wywóz
do Łotwy (o prawie 25 proc.), Hiszpanii (o 22,6
proc.), Finlandii (o 20,7 proc.), Belgii (o blisko 11
proc.), Szwecji (o 10,5 proc.), Włoch (o 8,9 proc.),
Niderlandów (o 8,2 proc.), Rumunii (o 8,1 proc.),
Węgier (o 8 proc.) oraz naszego głównego partnera
handlowego Niemiec (o 7,7 proc.).
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Wicepremier Piechociński na inauguracji
nowej inwestycji VW
– Wielkopolska to jeden z najszybciej
rozwijających się regionów naszego kraju, to równieŜ przyjazny partner biznesowy. Nowa inwestycja
Volkswagena
we
Wrześni jest tego
potwierdzeniem –
powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński podczas
uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod nową
fabrykę
koncernu.
Uroczystość odbyła
się 13 listopada 2014
r. we Wrześni.
Wicepremier podkre-

ślił znaczenie doskonałej współpracy i zaangaŜowania ze strony władz
zarówno na szczeblu
centralnym, jak i lokalnym. – Dzisiejsza uroczystość pokazuje, Ŝe
przynosi ona wymierne korzyści, co z kolei
przekłada się na konkretne decyzje inwestorów poszukujących
nowych lokalizacji dla
swoich projektów –
powiedział. – Doskonałym tego przykładem
jest Volkswagen – dodał.
Nowy
zakład
Volkswagena we Wrześni stanie się drugim po
Poznaniu-Antoninku

ośrodkiem
produkującym
samochody uŜytkowe koncernu w Polsce. Od drugiej
połowy 2016 r. będzie w
nim produkowana kolejna generacja modelu
Volkswagen Crafter.
Na powierzchni 220
hektarów powstanie nowoczesna hala budowy
karoserii, lakiernia, hala
montaŜu oraz park dostawców z przestrzenią
logistyczną.
W zakładzie znajdzie
zatrudnienie 3 tysiące
osób. Tym samym załoga koncernu w Polsce
wzrośnie w przeciągu
kilku lat do ponad szesnastu tysięcy pracowników. Inwestycja przyczyni się takŜe do utworzenia nowych miejsc
pracy u dostawców.
Obecnie udział polskich
dostawców części motoryzacyjnych dla poznańskiej
fabryki
Volkswagena wynosi
ponad 40 proc.
www.mg.gov.pl
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Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o
rybołówstwie morskim
Nowa ustawa w kompleksow y
sposób
określa zasady wykonywania rybołówstwa
morskiego oraz tryb
postępowania,
jak
równieŜ zakres zadań i
właściwość organów
w
odniesieniu
do
nadawania, cofania i
zawieszania
uprawnień do wykonywania
rybołówstwa morskiego, racjonalnego wykonywania
rybołówstwa morskiego, w
tym ochrony Ŝywych
zasobów morza, nadzoru nad wykonywaniem
rybołówstwa
morskiego oraz nad
wyładunkiem i przeładunkiem organizmów
morskich.
Celem jej powstania jest
zapewnienie ram prawnych dla efektywnego
funkcjonowania sektora
rybołówstwa morskiego
dzięki dostosowaniu polskich przepisów do wymogów unijnych. NaleŜy
pamiętać, Ŝe wykonywanie rybołówstwa morskiego w przewaŜającym stopniu regulowane
jest przepisami unijnymi,

które mogą być wprawdzie
stosowane wprost, jednak
często wymagają doprecyzowania przez państwo
członkowskie. Zachodzi,
zatem potrzeba usystematyzowania w jednym akcie
prawa krajowego zagadnień ujętych w rozporządzeniach Unii Europejskiej, co ułatwi ich stosowanie. Projektowana ustawa będzie regulować te
zagadnienia, które zostały
pozostawione do rozstrzygnięcia państwom członkowskim. Określi ona równieŜ właściwość organów i
tryb postępowania we
wskazanych sprawach.
Najistotniejsze zmiany
w stosunku do obowiązującej ustawy to:
• wprowadzenie rozwiązań dotyczących szczegółowych zasad prowadzenia
rejestru statków rybackich,
• rozwiązania w zakresie
podziału zdolności połowowej (GT i kW),
• wprowadzenie obszarowej segmentacji floty rybackiej,
• rozwiązania umoŜliwiające zarządzanie kwotami
połowowymi przez organizacje producentów,
• wprowadzenie wieloletnich udziałów połowo-

wych,
• wprowadzenie
moŜliwości rezygnacji z kwot
połowowych przez armatorów,
• przepisy regulujące wymiany międzynarodowe
kwot połowowych,
• podział
dodatkowych
kwot połowowych,
• pomniejszanie kwot połowowych w przypadku
ich niewykorzystywania,
wdroŜenie przepisów UE
dotyczących powaŜnych
naruszeń Wspólnej Polityki Rybołówstwa oraz systemu zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym
i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania.
Zasadnicze zmiany dotyczą samego pojęcia rybołówstwa morskiego,
które dotychczas - na
gruncie obecnej ustawy oznacza połów organizmów morskich dla celów
zarobkowych, natomiast w
nowej ustawie zarobkowe
prowadzenie połowów będzie określane jako wykonywanie rybołówstwa komercyjnego.
Więcej na:
www.minrol.gov.pl
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Nowa edycja programu „Oparcie społeczne dla osób z
zaburzeniami psychicznymi”
Osoby z zaburzeniami
psychicznymi
mają
szczególne trudności w
samodzielnym funkcjonowaniu społecznym, w
tym zwłaszcza na rynku
pracy. Nierzadko są
spychane na margines
Ŝycia.
Program „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
pomaga osobom z zaburzeniami psychicznymi, a
zwłaszcza
przewlekle
psychicznie chorym i niepełnosprawnym umysłowo, a takŜe ich rodzinom,
w przezwycięŜaniu trudnych sytuacji Ŝyciowych.
Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej ogłosiło
treść
programu
„Oparcie społeczne dla
osób z zaburzeniami psychicznymi” na rok 2015.
Został on podpisany w
listopadzie br. przez podsekretarz stanu w MPiPS
ElŜbietę Seredyn.
Program uruchomiono
w 2006 r. Powodem było
dostrzeŜenie
potrzeby
przyjścia
z
pomocą
szczególnej grupie ludzi osobom z zaburzeniami
psychicznymi i ich bliskim. O ile mogły one liczyć w przypadku trudnej

sytuacji materialnej na powszechnie dostępne świadczenia z pomocy społecznej, o tyle nie było dotychczas mechanizmów wspierania ich w samodzielnym
funkcjonowaniu w środowisku czy w próbach znalezienia pracy, która pełni niebagatelne funkcje terapeutyczne.
Program pomaga im nie
tylko w zaspokajaniu podstawowych potrzeb i zapewnieniu godnych warunków Ŝycia, ale równieŜ
wspiera w integracji społecznej, zapobiega wykluczeniu społecznemu, pomaga w realizacji zawodowej.
KaŜdego roku na program MPiPS przeznacza 3
mln zł. Są one dzielone pomiędzy ok. 60 wyłonionych
w konkursie podmiotów,
które na realizację swoich
celów otrzymują od 30 do
100 tys. zł.
I tak np. dzięki przekazanym środkom w tym roku
Gmina Śrem pomagała
chorym w integracji ze środowiskiem lokalnym, Fundacja Przystań w Szczecinku
realizowała
projekt
"Stawiam na pracę", Stowarzyszenie Pomocy Edukacyjnej "Kaganek" w Pleszewie przygotowało Letnią

Akademię Integracji, zaś
Gmina Miasta Sochaczew
zorganizowała XIV Mazowiecki Przegląd Twórczości
Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy „Co nam w duszy gra”.
Do programu mogą przystępować nie tylko instytucje samorządowe czy fundacje. O wsparcie mogą
ubiegać się równieŜ realizatorzy projektów o charakterze rodzinno-sąsiedzkim,
czyli takich, które w swoje
działania będą włączać rodziny chorych oraz środowiska sąsiedzkie.
Pieniądze mają trafić
wszędzie tam, gdzie z racji
szczupłości budŜetu gminy
wymagają wsparcia przy
realizowaniu zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wcześniejsza data ogłoszenia programu wynika ze
zmiany terminu składania
ofert. Tym razem moŜna je
składać do 31 stycznia
2015 r. Wybór projektów
nastąpi do 20 kwietnia, zaś
podpisanie umów i przekazanie środków finansowych
- do 30 czerwca 2015 r.

www.mpips.gov.pl
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17 listopada teŜ będzie dzień
Kampania
wyborcza
dobiega końca. W niedzielę, 16 listopada,
wszyscy kandydaci –
ja takŜe – poddadzą
się weryfikacji, której
dokonają mieszkańcy
regionu. Jak przed kaŜdymi wyborami, takŜe i
w tej kampanii padło
wiele mocnych słów,
ostrych sądów. Przykre, Ŝe z kampanii na
kampanię coraz mniej
jest
merytorycznych
debat, rozmów o programach i wizjach rozwoju regionu, a coraz
więcej
negatywnych
emocji nakierowanych
na zdyskredytowanie
politycznych przeciwników. MoŜna się licytować, kto takich w takich
działaniach celował, a
kto starał się skupiać
na sprawach podstawowych, dla ludzi najistotniejszych.
Kto
uprawiał „czarny PR”, a
kto mówił o konkretach
– to juŜ ocenią sami
wyborcy.
Dla
nas,
ludzi
uczestniczących w tej
rywalizacji, jedną z naj-

waŜniejszych spraw powinna być teraz umiejętność odsunięcia na bok
kwestii de facto marginalnych, a wyolbrzymianych,
czy wręcz często tworzonych tylko na uŜytek wyborczej walki politycznej.
Świat nie kończy się 16
listopada. 17-go teŜ będzie dzień. I juŜ od powyborczego poniedziałku,
bez względu na wynik
głosowania, powinniśmy
zakasać rękawy i brać się
do roboty, bo tego oczekują
od
nas
–
samorządowców, polityków – mieszkańcy regionu. A do zrobienia wciąŜ
jest duŜo – od szczebla
poszczególnych gmin, aŜ
po poziom województwa.
Trzeba przygotować się
do dobrego wykorzystania funduszy unijnych w
ramach nowego rozdania
na lata 2014 – 2020, trzeba wzmocnić świętokrzyską gospodarkę i rynek
pracy, edukację i opiekę
zdrowotną. Wyzwań jest
wiele, a toczone przed
wyborami dyskusje jeszcze nam o tym przypomniały. Trzeba zrobić

wszystko, by udowodnić
mieszkańcom naszego
województwa i całej Polski, Ŝe potrafimy rozwiązywać problemy i dawać
ludziom lepsze perspektywy na przyszłość. Dlatego apeluję do wszystkich kandydatów na radnych poszczególnych
szczebli samorządów, do
wójtów, burmistrzów i
prezydentów: oddzielmy
kampanię wyborczą od
pracy po wyborach. Nie
traćmy energii w jałowych sporach na zastępcze tematy. Głęboko wierzę, Ŝe w sprawach najwaŜniejszych, w sprawach rozwoju regionu i
dobrobytu jego mieszkańców, moŜliwe jest porozumienia ponad politycznymi podziałami. Dlatego wykorzystajmy pozytywną energię i potencjał tych wszystkich, którzy w kampanii pokazali,
Ŝe waŜne są dla nich
sprawy województwa. I
skupmy się na pracy dla
regionu.

www.jarubas.pl

LUDOWIEC MÓWI...

Str. 6

Rzepa w terenie

Numer 140

Str. 7

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
Medycyna w Kielcach!
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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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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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16 listopada Polacy będą wybierać swoich przedstawicieli
do instytucji im najbliŜszych - władz samorządowych.
Samorząd to sfera, w której zaczyna się nasza edukacja, pasje, dalszy rozwój, praca. Tu zaczynają się inwestycje zmieniające Ŝycie kaŜdego z nas. Samorząd to Polska, to my, to
nasza, obywateli, władza. Dlatego tak istotne jest, aby reprezentowali nas sprawdzeni i kompetentni ludzie, otwarci
na kaŜdą sprawę, kaŜdy problem i potrafiący kompetentnie
i skutecznie go rozwiązać. Potrzebujemy liderów z wizją i
energią, Tacy są liderzy Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Ci w gminach, powiatach, we władzach wojewódzkich, cięŜko pracujący dla dobra wszystkich mieszkańców swoich okręgów wyborczych. Dla przyszłości ich Małych Ojczyzn. Dla Polski. W mijającej kampanii wyborczej cięŜko walczyliśmy o to,
aby PSL nadal był silną reprezentacją umiaru, cięŜkiej pracy
i rozsądku w Polsce lokalnej.
Powodzenia i do zobaczenia
przy urnach wyborczych.
janusz@piechocinski.pl, piechocinski.blog.onet.pl, piechocinski.pl

