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

O roli sektora motoryzacyjnego w
polskiej gospodarce
– Sektor motoryzacyjny to bardzo waŜna część polskiej gospodarki, dlatego wspieramy działania promujące współpracę ośrodków naukowo-badawczych z przemysłem – powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński podczas uroczystego otwarcia II Konferencji „Motoryzacja-Przemysł-Nauka”.
Spotkanie odbyło się 26 listopada 2014 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki. Wicepremier Piechociński podkreślił, Ŝe łączna
produkcja samochodów osobowych i lekkich dostawczych
w całym roku 2014 moŜe ukształtować się co najmniej na poziomie roku ubiegłego, czyli 575 tys. sztuk. W okresie styczeńpaździernik 2014 r., polskie fabryki opuściło juŜ prawie 500 tys.
samochodów osobowych i lekkich dostawczych. – Polska cieszy
się niesłabnącym zainteresowaniem inwestorów z branŜy
motoryzacyjnej. Rok 2014 był szczególnie bogaty w dobre
wiadomości, m.in. w sprawie rozpoczęcia przez GM od 2017 r.
produkcji silnika wysokopręŜnego w Tychach – powiedział. –
Volkswagen rozpocznie od 2016 r. produkcję samochodu dostawczego we Wrześni, zaś Michalin rozbuduje swój zakład w
Olsztynie – dodał. Wicepremier przypomniał takŜe o podpisanym
23 czerwca 2014 r. w Ministerstwie Gospodarki porozumieniu na
rzecz ustanowienia sektorowego programu „INNOMOTO” dla
branŜy motoryzacyjnej. - ZaleŜy nam na tym, aby przemysł korzystał z potencjału polskich instytutów badawczych i ośrodków
naukowo-rozwojowych, dzięki czemu moŜliwa będzie realizacja
innowacyjnych projektów wypracowanych przez rodzimych
specjalistów – powiedział.
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O zadaniach polskiej branŜy motoryzacyjnej
– Chcemy, by polski rynek motoryzacyjny był rynkiem
równych szans, a
efektem jego działania stały się nowe
miejsca pracy i zyski – powiedział wicepremier, minister
gospodarki Janusz
Piechociński podczas IX Konferencji
NiezaleŜnego Rynku Motoryzacyjnego. Spotkanie od-

było się 27 listopada
2014 roku w MG.
Wicepremier Piechociński zwrócił uwagę
na wyzwania, jakie stoją przed polskim przemysłem motoryzacyjnym w perspektywie
funkcjonowania na jednolitym rynku europejskim. Podkreślił równieŜ potrzebę wypracowania
rozwiązań,
które słuŜyłyby małym i
średnim firmom krajo-

wym. – Szanując zasady globalnej konkurencji
zbudujmy
transparentny
mechanizm ochrony interesów małych i
średnich
przedsiębiorstw. ZaleŜy nam
bowiem w równej
mierze zarówno na
sukcesie jednostkowym i całego sektora – powiedział.
www.mg.gov.pl
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Wizyta w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Minister Rolnictwa i
Rozwoju Wsi Marek
Sawicki, w dniach 2327 listopada br., przebywał z oficjalną wizytą
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Głównym celem było
przeprowadzenie bezpośrednich rozmów z
kierownictwem resortów, w gestii których
znajdują się sprawy
związane z rolnictwem i
handlem, a takŜe ze
słuŜbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo Ŝywności oraz
umoŜliwienie dostępu
do rynku emirackiego
polskim produktom rolno-spoŜywczym. Bardzo waŜnym elementem wizyty był równieŜ
udział w targach SIAL
Middle East i promocja
polskich produktów tym
rynku.
Podczas pobytu w
ZEA minister M. Sawicki spotkał się z ministrem wody i środowiska Rashidem Ahmedem bin FAHD, wicepremierem
Sheikh
Mansour bin Zayed Al

Nahyan, ministrem ds.
prezydenckich, Prezesem
Urzędu ds. Kontroli śywności Abu Dhabi, prezesem Izby Przemysłowo
Handlowej Abu Dhabi Mohamedem Thani Murshed
Ghannam Al-Rumaithi,
prezesem Izby Przemysłowo Handlowej Dubaju
Abdul Rahmanem Saif AlGhurair oraz prezesem
Wydziału Kontroli śywności Urzędu Miejskiego Dubaju Khalidem Shareef.
Podczas rozmów strony podkreślały przyjazne
stosunki między Polską i
ZEA oraz wolę intensyfikacji współpracy, w tym
gospodarczej. Minister M.
Sawicki wyraził satysfakcję ze wzrostu zainteresowania emirackich konsumentów polską Ŝywnością, czego dowodem jest
fakt, Ŝe w 2013 r. wartość
eksportu towarów rolnospoŜywczych z Polski na
rynek ZEA wyniosła blisko
85 mln EUR, co oznaczało wzrost o ponad 47% w
stosunku do 2012 roku.
Minister Marek Sawicki
podkreślał, Ŝe Polska
Ŝywność ma silną i pewną

pozycję na rynku europejskim, gdzie trafia prawie ¾ eksportu i skąd pochodzi prawie 70% importu. Polska jest w Europie i na świecie znaczącym producentem rolnym
produktów pochodzenia
roślinnego i zwierzęcego:
owoców, warzyw, mleka,
mięsa i zbóŜ, zarówno
jako surowców, jak i produktów przetworzonych.
Dzięki temu istnieje,
nadal nie wykorzystany,
potencjał w zakresie handlu artykułami rolnospoŜywczymi.
W rozmowie z szefami
słuŜb weterynaryjnych
Abu Dhabi i Dubaju, minister M. Sawicki zwrócił
się z prośbą o jak najszybszą finalizację prowadzonych procedur dopuszczenia do rynku emirackiego polskich produktów pochodzenia zwierzęcego, w szczególności
wołowiny, produktów mleczarskich i jaj.

Więcej na:
www.minrol.gov.pl
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Zdrowie publiczne wyzwaniem dla wszystkich
- Na czym polega międzyresortowa współpraca w
dziedzinie
zdrowia publicznego i
jak wyjść poza własne
podwórko – zastanawiał się minister Władysław Kosiniak-Kamysz
podczas panelu dyskusyjnego, zorganizowanego podczas Kongresu Zdrowia Publicznego, odbywającego się
24 listopada 2014 r. w
Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
Uczestnicy Kongresu,
reprezentujący kluczowe resorty, grupy społeczne i siły polityczne,
podsumowali stan polityki zdrowotnej w najwaŜniejszych resortach
i obszarach Ŝycia społecznego.
- Obszar zdrowia publicznego jest bardzo
waŜny i stale obecny
w działaniach resortu
pracy – powiedział minister
KosiniakKamysz. –
Dobrym
przykładem jest finansowanie
rezydentur
lekarzy i pielęgniarek
z Funduszu Pracy.

Przeznaczyliśmy
800
mln zł na kształcenie,
podwyŜszanie kwalifikacji i specjalizacje. W
2013 r. lekarze w Polsce
wystawili 17 mln zwolnień na 130 mln dni. Wydane na to 9,5 mld zł pochodziło ze środków
przeznaczonych na zabezpieczenie społeczne.
To są inwestycje rządu
w stabilność budŜetu
państwa.
Minister
przypomniał
teŜ o współpracy z resortem zdrowia w dziedzinie
kształtowania polityki senioralnej i budowania modelu zdrowego starzenia
się. - Rządowy Program
na rzecz Aktywności
Społecznej Osób Starszych na lata 2014–
2020, będący odpowiedzią na wyzwania jakie
stawiają przed Polską
procesy demograficzne i
społeczne, jest równieŜ
związany ściśle z opieką
medyczną nad osobami
starszymi.
Zdaniem ministra Kosiniak-Kamysza niezwykle
istotna jest integracja
słuŜb podległych poszcze-

gólnym ministerstwom.
–
Przedstawiciele
ośrodków pomocy społecznej
muszą
być
obecni w placówkach
słuŜby zdrowia. Szpitale
powinny zatrudniać pracowników socjalnych,
pomagających
rodzinom w szukaniu miejsca dla wypisywanych
pacjentów w placówkach opiekuńczych.
Specjalnym
gościem
Konferencji była Claudia
Stein, dyrektor Departamentu ds. Informacji, badań i Innowacji WHO.
– Wzrost długości Ŝycia
w Europie jest okupiony
nierównościami. Bywa
zaleŜny od płci czy regionu. Polska radzi sobie lepiej, niŜ inne kraje,
które dołączyły do Unii
w 2004 r. Ale i tak najwaŜniejszym
wzywaniem dla polityki zdrowia publicznego jest
zniwelowanie tych róŜnic – powiedziała dyrektor Stein.

Więcej na:
www.mpips.gov.pl

Numer 142

Str. 5

Poseł Józef Zych u PapieŜa Franciszka
Dziewiętnastego listopada 2014 r. poseł Józef Zych wręczył papieŜowi
Franciszkowi
ksiąŜkę, wydaną przez
wydawnictwo
KsięŜy
Pallotynów z okazji kanonizacji Jana Pawła II,
„Trzynaście błogosławieństw - moje spotkania ze Świętym Janem
Pawłem II".
Poprzednią ksiąŜkę, wydaną z okazji beatyfikacji
Jana Pawła II, poseł Józef Zych wręczył Benedyktowi
XVI.
PapieŜ
oświadczył, Ŝe ksiąŜka ta
znajdzie poczesne miej-

sce w bibliotece papieskiej.
Podziękował autorowi za
ten cenny dokument o działalności Świętego, m.in. na
rzecz unormowania stosunków rządu polskiego ze stolica apostolską, obrony Ŝycia poczętego od poczęcia
aŜ do naturalnej śmierci a
takŜe pokoju światowego i
poświęcił drugi egzemplarz
ksiąŜki, która znajdzie się w
bibliotece domowej posła J.
Zycha.
KsiąŜka w krótkim okresie czasu została przetłumaczona na język angielski,
nota bene papieŜ otrzymał
ksiąŜkę nr 1 w edycji wło-

skiej. Pozycja została wydana w duŜym nakładzie i
zyskała wyłącznie pozytywne recenzje historyków
oraz hierarchów polskiego
kościoła.
Podziękowania
oraz opinie o ksiąŜce nadesłali, m.in., kardynałowie:
Dziwisz, Gulbinowicz, Nycz
oraz dziesiątki polskich arcybiskupów i biskupów, w
tym Prymas Polski Polak
oraz abp Józef Michalik.
Jak zgodnie podkreślają
historycy, jedną z największych zalet ksiąŜki jest to,
iŜ napisał ją ktoś, kto brał
bezpośredni udział w opisywanych i udokumentowanych zdarzeniach. Podczas
pobytu w Watykanie Józef
Zych odbył szereg rozmów
z polskimi księŜmi, przebywającymi w Rzymie, m.in. z
emerytowanym,
byłym
przewodniczącym
Sądu
Watykańskiego bp. Antonim Stankiewiczem, a takŜe z generałem Zgromadzenia KsięŜy Pallotynów.
We wstępie do ksiąŜki Prymas Polski - abp Józef Kowalczyk napisał, Ŝe jest
ona „swoistym pięknym pomnikiem wystawionym
Świętemu Janowi Pawłowi
II".

www.psl.pl
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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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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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Redakcja:
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Przemysław Cichocki
tel.: 660 541 788
e-mail: cichockiprzemyslaw@gmail.com
Mateusz Dąbrowski
tel.: 607 491 695
KoleŜanki i Koledzy,
sukces Polskiego Stronnictwa Ludowego w wyborach samorządowych przejdzie do historii. To bowiem najlepszy wynik wyborczy w czasach III Rzeczypospolitej. Szczególnie cieszy rezultat
wyborów do Sejmików, gdzie prawie podwoiliśmy liczbę radnych. Znów okazało się, Ŝe Ludowcy cieszą się opinią doświadczonych i sprawdzonych samorządowców, a Wyborcy mając
wskazać na swojego przedstawiciela w samorządzie, wskazywali na Ludowych kandydatów. Wybory jednak jeszcze się nie zakończyły, przed Nami druga tura wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Wielu kandydatów ma szansę na
zwycięstwo dołączając do tych
Ludowców, którzy zwycięŜyli juŜ
w pierwszej turze. PokaŜmy, Ŝe
Polska samorządowa opiera się
na Ludowcach, którzy od lat budują społeczeństwo obywatelskie, na poziomie wszystkich
wspólnot samorządowych.
janusz@piechocinski.pl, piechocinski.blog.onet.pl, piechocinski.pl

