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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

„Grunt na medal” to dobry sygnał
dla inwestorów
- Samorządy, które podjęły trud kompleksowego przygotowania terenów inwestycyjnych oraz ich aktywną promocję, zostaną wynagrodzone napływem wielu znaczących inwestycji – powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński podczas konferencji podsumowującej
wyniki VI edycji ogólnopolskiego konkursu „Grunt na medal
2014”. Uroczystość z udziałem podsekretarz stanu w MG
Ilony Antoniszyn-Klik odbyła się 27 października 2014 r.
w Hotelu Polonia Palace. Wicepremier Piechociński podkreślił, Ŝe bardzo często ostateczna decyzja o wyborze danej
lokalizacji podyktowana jest wysokością zaproponowanego
wsparcia i atrakcyjnością pakietu udogodnień zaoferowanego przez dany kraj. – Dlatego przykładamy szczególną wagę
do instrumentów pomocowych dla firm planujących projekty w naszym kraju – dodał. Szef resortu gospodarki przypomniał o szczególnym znaczeniu specjalnych stref ekonomicznych, które są waŜnym wsparciem dla rozwoju inwestycji bezpośrednich. - Przedsiębiorcy mogą takŜe skorzystać z dotacji z budŜetu państwa, przyznawanych przez MG
na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym
znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020 – powiedział.
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Wicepremier Piechociński Honorowym Liderem
Przedsiębiorczości Roku 2014
- Tworzymy korzystne
warunki dla funkcjonowania firm, zwiększamy innowacyjność
oraz wzmacniamy otoczenie biznesu. Nasze
działania kierujemy do
przedsiębiorców, niezaleŜnie od wielkości
czy formy prawnej
prowadzonego biznesu – powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński podczas finału konkursu „Lider
Przedsiębiorczości
Roku”, który odbył się
w ramach konferencji
„Potęga Rozwoju
rozwój do potęgi. Drogi MSP po kapi-

tał”. Spotkanie odbyło
się 29 października 2014
r. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych.
Wicepremier Piechociński
podczas uroczystości
otrzymał tytuł Honorowego Lidera Przedsiębiorczości. Kapituła konkursu
przyznaje te dodatkowe
wyróŜnienie specjalne
osobom szczególnie zaangaŜowanym w działania
na rzecz rozwoju sektora
MSP.
Szef resortu gospodarki
nawiązał do długoletniej
tradycji konkursu. - W tym
roku juŜ po raz dwudziesty Fundacja Małych i
Średnich
Przedsiębiorstw oraz Mazowiec-

ka Izba Rzemiosła i
Przedsiębiorczości wybrały Liderów Przedsiębiorczości. Cieszy nas
fakt, Ŝe coraz więcej
firm pomaga podnieść
naszą pozycję w raporcie Doing Business. To
dzięki Wam dziś Polska
awansowała do czołówki regionu – powiedział.
W konkursie „Lider
Przedsiębiorczości Roku”
wyróŜnione
zostały
szczególnie aktywne, innowacyjne, konkurencyjne i dynamicznie rozwijające się firmy rzemieślnicze, handlowe, produkcyjne, usługowe, a takŜe
organizacje otoczenia
biznesu oraz jednostki
samorządu terytorialnego
aktywnie działające na
rzecz promocji i rozwoju
MSP w Polsce. Nagrody
przyznawane zostały w 4
kategoriach, w zaleŜności
od wielkości i zasięgu
działania. Zdobycie statuetki Lidera Przedsiębiorczości Roku stanowi rekomendację działalności
finalistów.
www.mg.gov.pl
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Spotkanie z przedstawicielami branŜ: mleczarskiej
i mięsnej
Z inicjatywy ministra
rolnictwa i rozwoju
wsi Marka Sawickiego odbyło się w
czwartek 30 października
spotkanie
z
p r z e d s t aw i c i e la m i
sektora mleczarskiego, mięsa wołowego
i wieprzowego.
Rozmowy dotyczyły
bieŜącej sytuacji na
tych rynkach. Podczas
spotkania omówiono
najwaŜniejsze problemy wpływające na pogarszającą się sytuację cenową oraz
wskazano na konieczność podjęcia skutecznych działań ukierunkowanych na podniesienie konkurencyjności
poszczególnych
branŜ na rynkach międzynarodowych.
Poruszone zostały
przede
wszystkim
kwestie dotyczące negatywnego
wpływu
embarga rosyjskiego
na poszczególne rynki
rolne, skutków ASF dla
rynku
wieprzowiny,
utrudnień w eksporcie

wołowiny oraz trudnej
sytuacji producentów
mleka
związanej
z przekraczaniem kwot
mlecznych i prognozowanymi bardzo wysokimi
opłatami za nadprodukcję. Podkreślono równieŜ
potrzebę promocji i budowania pozytywnego
wizerunku polskiej Ŝywności na rynku krajowym
i rynkach międzynarodowych.
Minister zwrócił szczególną uwagę na konieczność lepszego zorganizowania się poszczególnych rynków zarówno na
poziomie producentów,
jak równieŜ przetwórstwa. Tylko właściwa
współpraca na tych
dwóch płaszczyznach
pozwoli na podniesienie
konkurencyjności rynków
rolnych i na skuteczne
wykorzystanie moŜliwości sprzedaŜy polskich
produktów na nowych
rynkach zbytu. Jednocześnie minister poinformował o opracowanym
projekcie ustawy wdraŜającym postanowienia

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady nr 1308/2013,
obej m uj ą c ym
m .i n.
wprowadzenie stosunków umownych na rynkach rolnych w celu lepszego planowania produkcji i dostosowania jej
do popytu oraz budowania właściwych relacji
pomiędzy poszczególnymi uczestnikami rynku.
Podsumowując spotkanie szef resortu rolnictwa zaproponował
ściślejszą współpracę
z branŜami w celu wypracowania skutecznych
rozwiązań aktualnych
problemów, które dotyczą zarówno rolników,
jak równieŜ przetwórców. W tym celu minister
Marek Sawicki poprosił
zaproszone
związki
i
organizacje
o wytypowanie do bieŜącej
współpracy
z resortem po trzech
przedstawicieli z kaŜdej
branŜy.

www.minrol.gov.pl
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W Krakowie rządziły duŜe rodziny
Eksperci, decydenci i rodziny - spotykali się, aby rozmawiać o wyzwaniach
związanych z polityką prorodzinną w
Polsce i perspektywach, jakie daje
program Karta DuŜej Rodziny.
Wystąpienia przedstawicieli administracji rządowej - Ministra Pracy i Polityki
Społecznej Władysława
KosiniakaKamysza oraz Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego, samorządowej - Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego, panele dyskusyjne z przedstawicielami biznesu i
związków
branŜowych, samorządów
oraz duŜych rodzin,
występy artystyczne
dzieci, strefa rodzica i malucha - między innymi
takie

atrakcje czekały na
uczestników spotkania
przyjaciół Karty DuŜej
Rodziny.
- Wsparcie duŜych rodzin to nasz wspólny
cel: rządu, samorządów, partnerów biznesowych i
instytucji. Dzisiejsze spotkanie to okazja do
pierwszych podsumowań, ale takŜe wyznaczenia kolejnych celów. Karta DuŜej Rodziny staje się największym i najpowaŜniejszym programem
współpracy administracji z biznesem w
Polsce. Cały czas
prowadzimy rozmowy
z potencjalnymi partnerami, a oferta zniŜek dla rodzin wielodzietnych jest coraz
bogatsza - powiedział
Władysław
KosiniakKamysz, minister pracy
i polityki społecznej.
Podczas spotkania
minister pracy i polityki

społecznej
podpisał
umowy partnerskie z
25 instytucjami i firmami z Małopolski, które
przystępiły do grona
Partnerów Ogólnopolskiej Karty DuŜej Rodziny. Są to instytucje
kultury, ośrodki medyczne i firmy transportowe. Posiadacze
Karty DuŜej Rodziny
będą mogli skorzystać
m.in. z 30% zniŜki na
przejazdy jednorazowe
Kolejami Małopolskimi,
10% rabatu na odpłatne usługi medyczne w
Wojewódzkim Szpitalu
Chorób Płuc i Rehabilitacji, Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika
Rydygiera w Krakowie,
20% zniŜki na bilety w
teatrze im. Witkiewicza
w Zakopanem czy bezpłatne wstępy na wystawy stałe i czasowe
w Muzeum Tadeusza
Kantora w Krakowie.
Więcej na:
www.mpips.gov.pl
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Show must go on…, ale czy naprawdę wyborcom o to chodzi?
Im bliŜej 16 listopada,
tym goręcej. Kampania
samorządowa rozkręciła
się na całego, lecz coraz
trudniej w niej szukać
dyskusji na argumenty,
analiz programów wyborczych czy merytorycznych sporów. MnoŜą się
za to złośliwości, uszczypliwości i nie najwyŜszego lotu Ŝarty.
Krótko mówiąc – ma
być show i gra na emocjach, tak by 16 listopada
wyborcy nie głosowali
„za”, ale „przeciw”. Nie za
ludźmi, którzy mają rozsądny program, którzy
dają nadzieję na rozwój,
którym mniej lub bardziej
ufamy, na których liczymy, którzy – naszym zdaniem – mniej lub bardziej
się sprawdzili. Nie przez
pryzmat racjonalnej oceny poczynań i kwalifikacji
kandydatów. OtóŜ nie.
Mamy głosować przeciw
tym, których obrzucono
błotem i wobec których
wzbudzono negatywne
emocje. Nawet pobieŜna
analiza sposobu prowadzenia kampanii wyborczej pozwala odróŜnić,
kto jest nastawiony na
działanie, na wyzwania,
na rozwiązywanie proble-

mów, a komu chodzi wyłącznie o dokopanie przeciwnikowi.
Te róŜnice jak w soczewce widać było podczas niedzielnych prawyborów w
Daleszycach. Prym w tej antymerytorycznej kampanii
wiedli, do czego zdąŜyliśmy
się juŜ przyzwyczaić, przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Po raz kolejny trudno się było oprzeć wraŜeniu,
Ŝe jedynym konkretnym elementem programu świętokrzyskiego PiS w wyborach
samorządowych
jest
„odsunąć PSL od władzy”.
W walce o ten cel Ŝadna
metoda nie jest zbyt śmieszna, Ŝadna zbyt Ŝałosna. Doszło do tego, Ŝe nawet sam
senator Krzysztof Słoń
zdecydował się zaangaŜować w bój cały swój literacko – muzyczny talent. Wyszła z tego, poŜal się BoŜe… piosenka.
Spuśćmy
miłosiernie zasłonę milczenia na treść, formę i jakość
wykonania. Wszak Senator
Rzeczypospolitej to tytuł,
który brzmi godnie. A przynajmniej powinien.
Takimi drobiazgami jak
dobry smak, a moŜe nawet
elementarna kultura, nie zawracał sobie głowy inny prominentny przedstawiciel

PiS-u, obecnie urzędujący
burmistrz Włoszczowy. Pan
Bartłomiej Dorywalski jest
człowiekiem młodym i z tej
chyba przyczyny w ramach
politycznego fechtunku zdecydował się na uŜycie metafory z całkiem jeszcze dla
siebie nieodległych czasów
dzieciństwa. Konkretnie –
dotyczącej zmiany pieluch.
OtóŜ zdaniem Pana burmistrza „polityków i pieluchy
trzeba zmieniać z tego samego powodu”. Przyznam –
teza dość ryzykowna,
zwłaszcza w wykonaniu kogoś, kto juŜ od dwóch kadencji rządzi miastem.
CzyŜby
mówiąc
o
„przepełnieniu” pieluchy
miał na myśli siebie? Jeśli
tak – przyjmuję tę deklarację ze zrozumieniem. Jeśli
nie, spieszę poinformować,
Ŝe niepotrzebnie zgłasza
się z tą usługą do
„konkurencji”. U siebie w
partii znalazłby całkiem
sporą grupę polityków, którym właśnie ze względu na
długość staŜu mógłby swoją
złotą myśl zadedykować. W
pierwszej kolejności, oczywiście trzymając się hierarchii, Jarosławowi Kaczyńskiemu.
www.jarubas.pl
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Rzepa w terenie
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Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
Medycyna w Kielcach!
To jest wiadomość, na
którą czekaliśmy z niecierpliwością. Ale teŜ –
nie bezczynnie. śeby
stała się faktem, cięŜko
przez ostatnie kilka lat
tu, w regionie, pracow a l i ś m y.
Przede
wszystkim – Uniwersytet Jana Kochanowskiego; to uczelnia musiała dysponować odpowiednią kadrą naukową i przygotować
wystarczające zaplecze
techniczne. Z kolei rolą
władz samorządowych
regionu było i jest takie
wsparcie uczelni, byśmy ten ambitny cel,
jakim jest uruchomienie
studiów lekarskich w
Kielcach, wspólnie mogli osiągnąć.
Dzisiaj mogę z pełną
odpowiedzialnością
stwierdzić, Ŝe samorząd województwa dotrzymał obietnic i istotnie przyczynił się do
pozytywnej decyzji w
kwestii kieleckich studiów
medycznych.
Przede wszystkim wspierając funduszami
z Regionalnego Programu Operacyjnego dwa

waŜne projekty UJK: strategiczny dla uruchomienia
kierunku lekarskiego projekt MEDREH, czyli rozbudowę Wydziału Nauk o
Zdrowiu o Zakład Anatomii Prawidłowej, a takŜe
budowę Centrum Rehabilitacji i Sportu. W sumie
ponad 36 mln złotych dotacji z RPO zdecydowanie
przybliŜyło nas do celu.
Ale przybliŜyły nas do niego równieŜ inwestycje w
naszych szpitalach, głównie w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym i Świętokrzyskim Centrum Onkologii – to one będą stanowić bazę kliniczną, bez
której nie ma mowy o
kształceniu medyków.
Znaczenie miały równieŜ te mniej formalne zabiegi – listy poparcia, peregrynacje w ministerstwach i dobrze rozumiany lobbing… Nie ma co
ukrywać – uzyskanie zgody na uruchomienie kolejnego w kraju kierunku lekarskiego nie jest łatwe
(bo teŜ i nie wszystkie
uczelnie medyczne przychylnym okiem patrzą na
pojawiającą się konkurencję). Tym większe podzię-

kowania za wytrwałość –
przede wszystkim dla
rektora UJK prof. Jacka
Semaniaka i dziekana
Wydziału Nauk o Zdrowiu
prof. Stanisława Głuszka.
Uruchomienie studiów
medycznych to nie tylko
kwestia ambicji, aby
„mieć medycynę w Kielcach”, choć oczywiście
jest to dla miasta duŜy
prestiŜ i swego rodzaju
awans cywilizacyjny. To
przede wszystkim kolejna
szansa dla młodych ludzi
na szukanie tu, na miejscu, ścieŜek swojej edukacyjnej i zawodowej kariery, bez konieczności
migrowania do większych
ośrodków. To takŜe długofalowa perspektywa
stałego podnoszenia poziomu opieki zdrowotnej
w regionie. Staram się
nie naduŜywać słowa
„sukces”, ale w tym przypadku nie będzie ono na
wyrost. Z pewnością mamy powody do satysfakcji.
www.jarubas.pl
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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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Filarem naszego programu jest rodzina. W tych
wyborach nie startuje Kopacz, Kaczyński, Miller
czy Piechociński. W tych wyborach startują ludzie,
którzy najlepiej znają bliskie problemy samorządu.
Wiedza, którą drogę naprawić, gdzie połoŜyć chodnik, gdzie znaleźć tereny inwestycyjne. Dlatego te
wybory są waŜne. Dlatego w imieniu sprawdzonych w samorządowej robocie ludzi PSL, mówimy:
nie czas dzisiaj na swary i kłótnie. Czas na wspólną pracę. Celem PSL jest
współrządzić we wszystkich
16 sejmikach, zdobyć 85-100
mandatów, 2/3 stanowisk
starostów i wicestarostów
oraz najwięcej ze wszystkich
partii, wójtów i burmistrzów.
janusz@piechocinski.pl, piechocinski.blog.onet.pl, piechocinski.pl

