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Wincenty Witos
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Piszcie do nas...
Janusz Piechociński

Sukces PSL – sądy wracają
W poniedziałek w Słupcy Prezydent Bronisław Komorowski złożył podpis pod ustawą odwracającą tzw. reformę Gowina. Polskie Stronnictwo Ludowe triumfuje, bo od
początku sprzeciwialiśmy się likwidacji sądów. W całej Polsce przeprowadziliśmy
akcję ponownego przykręcania tablic
„Sąd Rejonowy”, na budynkach przywróconych sądów. Podpisana ustawa przewiduje, że sąd będzie tworzony dla jednej lub
więcej gmin zamieszkałych przez 50 tysięcy osób, jeśli wpływać będzie do niego minimum 5 tys. spraw rocznie. Możliwe jest
również utworzenie sądu dla mniejszej
liczby mieszkańców - w przypadku gdy
liczba spraw wpływających przekroczy
5 tys.
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Raport MAE
Wicepremier,
minister gospodarki Janusz
Piechociński
wziął udział w konferencji poświęconej
prognozom
rynku
węgla kamiennego,
podczas której zaprezentowany został
najnowszy
raport
Międzynarodowej
Agencji Energetycznej (MAE) w tym obszarze.
Spotkanie
odbyło się w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach
28 marca 2014 r.
Wicepremier Piechociński przypomniał, że
przedstawiciele Polski
biorą aktywny udział w
grupach
roboczych
MAE. - Radzie Doradczej Sektora Górniczego, w grupie roboczej MAE ds. węgla oraz w tzw. porozumieniu implementacyjnym
MAE
–
Centrum
Czystych
Technologii Węglowych – dodał.
Odnosząc się do

przedstawionego raportu
MAE, podkreślił, że węgiel będzie nadal odgrywał znaczącą rolę, a jak
wskazują analizy do 2018 r. globalny popyt w
tym obszarze będzie
nadal rósł. – Na uwagę
zasługuje również prognoza długoterminowa, według której surowiec ten pozostanie
w dalszym ciągu ważnym źródłem energii,
mimo zmniejszenia popytu Chin i USA, a
więc
największych
konsumentów
węgla
na świecie – dodał. Jego zdaniem to dobry sygnał dla naszego sektora.
W opinii ekspertów
MEA węgiel należy do
paliw powszechnie dostępnych, co ma znaczący wpływ na bezpieczeństwo energetyczne poszczególnych państw, w
tym również Polski. – W
tym kontekście nasz
postulat walki nie z węglem, ale z emisją nabiera dużego znacze-

nia. Możemy tego dokonać
i
robimy
wszystko, aby poprzez
wysokosprawne spalanie, przyczyniać się do
ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery – dodał.
Z danych przedstawionych przez MAE wynika
również, że w krajach
europejskich OECD w
latach 2012-2013 odnotowano wzrost konsumpcji węgla. Ponadto
coraz więcej surowca
zużywają elektrownie w
Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i w Niemczech,
gdzie tani prąd z węgla
wypiera z rynku droższą
energię z gazu.
Podczas spotkania w
Głównym
Instytucie
Górnictwa w Katowicach
zaprezentowany został
raport
a n a l i t yc z n y
pt. „Prognozy rynku
węgla kamiennego w
średnim
horyzoncie
czasowym (do 2018 )”.
Więcej o raporcie na
stronie MAE.
www.mg.gov.pl
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Rozmowy polsko-japońskie
Minister rolnictwa i
rozwoju wsi przyjął w
piątek 28 marca, ambasadora
nadzwyczajnego i pełnomocnego Japonii w Polsce Makoto Yamanakę.
Spotkanie poświęcone
było przede wszystkim
kwestii
wznowienia
eksportu polskiej wieprzowiny na rynek japoński, w związku z
wystąpieniem w naszym kraju dwóch
przypadków afrykańskiego pomoru świń
(ASF) u dzików znalezionych przy granicy z
Białorusią.
Minister Marek Sawicki poinformował o
podjętych działaniach,
które są zgodne z unijnymi i międzynarodowymi
standardami.
Przypomniał również,
że przypadki zachorowań na ASF w naszym
kraju nie dotyczyły
świń hodowlanych, a
jedynie dwóch dzików.
Ponadto od 18 lutego
br. nie stwierdzono

żadnych nowych przypadków zachorowań na
tę chorobę. Szef resortu
rolnictwa przybliżył także
ostatnią decyzję Komisji
Europejskiej z 18 marca
br. dotyczącą zmniejszenia strefy zakażonej na
terytorium Polski oraz
podkreślił, że w Polsce
nie występuje żadne zagrożenie chorobą ASF.
Ambasador Yamanaka
podziękował ministrowi
Markowi Sawickiemu za
przedstawienie sytuacji
epizootycznej w Polsce.
Zapewnił, że wszystkie
informacje przekazywane w tej kwestii przez
stronę polską są szczegółowo
analizowane
przez japońskie służby
weterynaryjne. Ambasador poinformował również, że import mięsa
wieprzowego z Polski
zostanie wznowiony po
upewnieniu się japońskich służb weterynaryjnych, że mięso to jest
bezpieczne i zdrowe. W
tym kontekście dzisiejszy gość ministra podkreślił znaczenie stałej

wymiany informacji i dokumentów między polskimi i japońskimi służbami weterynaryjnymi.
Zaznaczył przy tym, że
na obecnym etapie będzie możliwe rozpoczęcie negocjacji warunków
importu na rynek japoński polskiego mięsa wieprzowego poddanego
wysokiej obróbce termicznej.
Minister Marek Sawicki podkreślił gotowość
Głównego Inspektoratu
Weterynarii i Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach do dostarczania wyczerpujących informacji stronie
japońskiej.
Szef resortu rolnictwa wyraził przy tym nadzieję, że również procedura dopuszczenia
polskiej wołowiny do
eksportu do Japonii zostanie wkrótce zakończona.

www.minrol.gov.pl
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Czym jest Emp@tia?
Po co powstał projekt
Emp@tia? Jak działa?
Do kogo jest kierowany? Ile kosztował i jakie
przyniesie oszczędności? A przede wszystkim: co da obywatelom?
Emp@tia to centralny
system informatyczny. Łączy on systemy informacyjne
zabezpieczenia
społecznego i rodziny z
innymi systemami administracji publicznej. Dzięki
temu osoby ubiegające
się o pomoc społeczną,
świadczenia rodzinne czy
świadczenia z funduszu
alimentacyjnego nie będą
musiały zdobywać zaświadczeń z innych urzędów - np. urzędów pracy,
oddziałów ZUS, izb skarbowych. Wystarczy, że
przekażą oświadczenie, a
urzędnicy sami w trybie
on-line szybko sprawdzą
prawdziwość dokumentu.
Pozwoli to wyeliminować
nadużycia, np. występowanie o to samo świadczenie w dwóch różnych
gminach.
Emp@tia to usprawnienie
działania
pracowników
socjalnych. Zostaną wyposażeni w mobilne terminale, co pozwoli na rezygnację z papierowych wywiadów środowiskowych.

Zwiększy to efektywność
ośrodków pomocy społecznej. Ich pracownicy zamiast
poświęcać czas na czasochłonne wypełnianie formularzy, będą mogli skupić się
na pomocy potrzebującym.
Nowe terminale już testuje w
pilotażu 3,5 tys. osób. Po
ocenie efektów, system zostanie wdrożony w całym
kraju.
Emp@tia to nowy kanał
komunikacji obywateli z administracją publiczną, m.in. z
ośrodkami pomocy społecznej. Mają już m.in. możliwość składania przez internet wniosków o zasiłki z pomocy społecznej. Wkrótce
będą także mogli wystąpić
drogą elektroniczną o świadczenia rodzinne i z funduszu
alimentacyjnego. O potrzebie takiej formy kontaktu
świadczy to, że już 90 tys.
osób zarejestrowało się
przez internet w powiatowych urzędach pracy.
Emp@tia to system
wsparcia
potrzebujących.
Każdy, kto dostrzeże w swoim otoczeniu osobę lub rodzinę potrzebującą pomocy,
może zgłosić wniosek o pomoc państwa za pośrednictwem systemu. Dotyczy to
zarówno pracowników pomocy społecznej, jak i rodziny, najbliższych, społeczno-

ści lokalnych i sąsiedzkich.
To projekt wpisujący się w
Europejską Agendę Cyfrową 27 lutego 2007 r. decyzją ówczesnej Rady Ministrów został zatwierdzony i
umieszczony na indykatywnym wykazie kluczowych
projektów realizowanych w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W lutym 2014 r.
udostępniono
pierwsze
funkcje systemu. Kolejne
funkcjonalności będą stopniowo wprowadzane po
zmianach prawnych i po
przygotowaniu urzędów i
placówek do korzystania z
systemu. Dodana zostanie
m.in. możliwość składania
wniosków bez konieczności
posiadania podpisu elektronicznego i profilu ePUAP.
Projekt Emp@tia kosztował 45 mln zł (w latach
2009-2013). Z tego 6,8 mln
zł (15%) pochodziło z budżetu państwa, pozostałe
38,2 mln zł (85%) to środki
europejskie. Inwestycja pozwoli zaoszczędzić 71,3 mln
zł do końca 2016 r., m.in. na
dotychczasowych kosztach
obsługi wniosków.

www.mpips.gov.pl
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TRADYCJA NOWOCZESNOŚĆ POLSKA
POLSKA
1.Wspólnota.

wspólnoty zbudują wielką przyszłość.

Naszą ideą jest wspólnota. Zamiast
walki i sporów, szukamy porozumienia
i dialogu. Rozumiemy Polskę jako
wspólnotę ludzi, ich życiowych celów i
potrzeb. Jako wspólnotę pracy i kultury. Rozumiemy wagę sporów ideowych
które dziś toczą się w Polsce wokół
spraw obyczajowych czy historii. Uważamy że debata publiczna jest solą
demokracji – my Polacy chcemy i musimy rozmawiać o tym w jakiej Polsce
chcemy żyć. O tym co w niej dobre i o
tym co złe. Dostrzegamy jednak znaczącą różnicę pomiędzy ideami a ideologią. Mówimy stanowczo „nie” tym
którzy wykorzystują ideologię jako oręż
w bezwzględnej walce politycznej, tym
którzy chcąc osiągać swoje cele polityczne dzielą Polaków. My Polacy nie
jesteśmy razem z konieczności. Jesteśmy razem bo chcemy być razem.
Łączy nas codzienność, wspólne sprawy, podwórko, dom, ulica, tradycja,
historia. Co najważniejsze, łączy nas
wspólna przyszłość. Polska należy do
nas, wszyscy jesteśmy jej gospodarzami. Razem urządźmy nasz kraj tak
żebyśmy czuli się jak u siebie w domu.

3. Gospodarka, ekonomia.
Nasza wizja rozwoju Polski zakłada że
równie ważne jak rozwój gospodarczy i
ekonomiczny jest to w jaki sposób ten rozwój przekłada się na jakość życia i równość życiowych szans obywateli. Dobrobyt
i wartość kapitału społecznego nie zależą
tylko od ekonomicznych wskaźników rozwoju, od km wybudowanych autostrad i
dwupasmowych jezdni lecz również od
jakości życia na prowincji, we wsiach, miastach i miasteczkach. Dobra szkoła i dobre
przedszkole, dobra opieka lekarska, praca
i dach nad głową tego oczekują Polacy
patrząc na rosnące PKB. Modele ekonomiczne nie uwzględniające potrzeb ludzi i
czynników społecznych pozostają tylko
modelami naukowymi. Mówimy zdecydowanie: szanujemy nasze tradycje i nasze
pojmowanie współczesnych problemów i
potrzeb Polski, idei i sprawiedliwości społecznej, wspólnej pracy i patriotyzmu rozumianego jako odpowiedzialności za Polskę
i jakość naszego życia, nie pozwolimy ich
złożyć na ołtarzu neoliberalnej ekonomii i
jej dyktatu. Ekonomia jest po to, aby służyć
społeczeństwu. Społeczeństwo nie istnieje
po to, aby służyć ekonomii.

2. Energia społeczna.

4. Rolnictwo i prowincja.

Dostrzegamy znaczenie jakie w modernizacji kraju odegrać może uwolnienie
energii społecznej Polaków, umacnianie społeczeństwa obywatelskiego i
demokracji uczestniczącej. Chcemy
inicjować i wspierać (również przy pomocy programów pomocowych, funduszy unijnych i państwowych) działania
partnerów społecznych (organizacji
pozarządowych, lokalnych wspólnot,
instytucji nauki i kultury), wykorzystać
potencjał mechanizmów takich jak np.
budżety partycypacyjne. Naszym zdaniem aby robić dobrą politykę potrzebne są wizja i ciężka praca. Doceniamy
ciężką pracę jaką Polacy i Polki co
dzień wkładają w budowę naszego
kraju. W dobie kryzysu gospodarczego
widzimy jak dużą rolę w kształtowaniu
efektywnej gospodarki odgrywa przedsiębiorczość obywateli i ich inicjatywa.
My mamy wizję jak sprawić żeby ta
ciężka praca przyniosła owoce których
wszyscy oczekujemy. Uważamy że rolą
nowoczesnego państwa jest dać społeczeństwu narzędzia które pozwolą na
uwolnienie potencjału społecznego i
gospodarczego obywateli. To małe

Uważamy że polskie rolnictwo ma potencjał do tego, aby być jednym z najważniejszych sektorów polskiej gospodarki i być
konkurencyjnym na rynku europejskim.
Chcemy wdrażać rozwiązania które doprowadzą do tego, że polskie rolnictwo zapewni nam bezpieczeństwo żywnościowe i
będzie odgrywać znaczącą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego w
Europie. Uważamy że drogą dla rozwoju
polskiego rolnictwa jest m.in. wytwarzanie
zdrowej żywności, wykorzystanie naturalnych zasobów rolnictwa, ekologicznych i
„zielonych” technologii w produkcji rolnej.
Polskie rolnictwo ma potencjał (małe gospodarstwa, zdrowe – nie zniszczone chemizacją – gleby) aby stać się jednym z
głównych producentów zdrowej żywności
w Europie. Wspieramy rolnictwo wysokoproduktywne, ale stawiamy także na alternatywne wobec przemysłowego modele
jego rozwoju, na upowszechnianie naturalnych agrotechnologii, biologizacji i ochronę
bioróżnorodności. Stawiając na zdrowe
rolnictwo, szanujemy zdrowie natury i środowisko naszego życia. To nasz dowód
troski o zdrową ziemię, żywność, o nasze
zdrowie. „Bez zdrowego rolnictwa nie moż-

na myśleć o zdrowym narodzie”. Uważamy za istotne aby myśląc o wsi dostrzegać również problemy tych mieszkańcach
wsi którzy nie są związani z rolnictwem.
Idee wsi nowoczesnej i konkurencyjnej,
wsi która będzie dobrym miejsce do życia
– ze żłobkiem, przedszkolem, dobrą szkołą, placówkami kulturalnymi i infrastrukturą
sportową – zajmują szczególnie ważne
miejsce w naszym programie. To właśnie
taką wieś wybiera dziś na miejsce swojego życia ponad 50% badanych młodych
ludzi ze wsi i 13 % młodych duży miast,
którzy podejmują decyzję o miejscu i środowisku, w którym chcą żyć.

5. Służba zdrowia.
Państwo wrażliwe społecznie nie może
być głuche na fale krytyki, na kolejne nieudane eksperymenty i próby budowania
chorego i niewydolnego systemu opieki
zdrowotnej. Tu nie chodzi o utracone
szanse polityczne koalicji, ale o utracone
nadzieje i szanse chorych na zdrowie,
czasem na życie, na godziwe, ludzkie
warunki leczenia. Jak dotąd więcej mówimy o wyrównywaniu dystansów cywilizacyjnych wobec rozwiniętej Europy, o kilometrach autostrad, aniżeli o konieczności
wyrównania poziomu opieki społecznej i
zdrowotnej. Od tego przecież zależy nasze poczucie bezpieczeństwa i jakość
naszego życia.

6. Edukacja.
Widzimy potrzebę poważnej debaty na
temat edukacji. Uważamy że stan polskiej
edukacji wymaga opracowania nowych
programów nauczania. Jesteśmy zdania
że jakość edukacji jest kluczowa dla budowy silnej i konkurencyjnej gospodarki.
Jednocześnie uznajemy że rolą edukacji
jest nie tylko przygotowywać młodych
ludzi do konkurencji na rynku pracy lecz
również dawać wiedzę, rozwijać osobowość, wyposażać w umiejętności niezbędne do życia w społeczeństwie. Wierzymy
że wiedza daje wolność, jest spoiwem bez
którego trudno wyobrazić sobie nowoczesne i dojrzałe społeczeństwo. Naszym
zdaniem koniecznością staje się opracowanie nowego modelu kształcenia zawodowego na poziomie średnim i wyższym,
również w zakresie przedsiębiorczości, z
uwzględnieniem szczególnych potrzeb wsi
i rolnictwa. Ważne są jakość opieki przedszkolnej i dobra szkoła, poprawa jakości
kształcenia na wszystkich poziomach,
wyrównywanie szans edukacyjnych.
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TRADYCJA NOWOCZESNOŚĆ POLSKA
EUROPA
1. Eurorealizm.
Polska jest stabilnym dużym krajem
europejskim, ważnym uczestnikiem
wspólnoty europejskiej. Pozycja naszego kraju a także rola jaką Polska odgrywała i odgrywa we Wspólnocie uprawniają nas do zabierania głosu w sprawach o znaczeniu fundamentalnym dla
przyszłości wspólnoty. Uważamy że my
Polacy mamy prawo czuć się i czujemy
się we wspólnej Europie jak w domu.
Dziś pytaniem nie jest: „czy chcemy być
częścią Unii Europejskiej ?”. Pytanie
brzmi raczej: „w jakiej Europie chcemy
aby żyły nasze dzieci i wnuki ?”. Minął
czas eurosceptycyzmu i euroentuzjazmu. Dziś nadszedł czas na eurorealizm. Polska musi być aktywnym
uczestnikiem debaty o kształcie Unii –
budować jej wartość w oparciu o wartości bliskie Polakom a jednocześnie
dbać o interesy Polski i Polaków. Jako
pełnoprawny partner dla innych członków Wspólnoty musi szanować interesy
europejskich sąsiadów ale musi także
jasno i wyraźnie artykułować polską
rację stanu.

2. Europejski model społeczny.
Uważamy że w dobie globalnego kryzysu, w interesie Polski jest aby umacniał
się i rozwijał europejski model społeczny. Musimy sprawić, aby Europa z powrotem rozwijała przedsiębiorczość,
tworzyła miejsca pracy i była konkurencyjna naświatowych rynkach. Jeżeli
Europa ma utrzymać dobre emerytury,

wysoki poziom opieki nad osobami starszymi, skuteczny system publicznej służby
zdrowia i wiele innych korzyści płynących z
europejskiego modelu społecznego musi
konsekwentnie podążać drogą społecznej
gospodarki rynkowej. Dla osiągnięcia tego
celu zasadnicze znaczenie ma kształcenie i
szkolenie. Systemy edukacyjne Europy
muszą być najnowocześniejsze, począwszy
od edukacji podstawowej, a skończywszy
na uniwersytetach i placówkach naukowych.

3. Gdzie bije serce Europy?
Wierzymy że podstawą demokracji jest
możliwość świadomego wyboru. Badania
pokazują że wybory do Europarlamentu nie
cieszą się dużym zainteresowaniem naszych współobywateli. Jako że czujemy się
odpowiedzialni za jakość debaty publicznej
i polskiej demokracji chcemy nie tylko zachęcać do głosowania na naszych kandydatów lecz także rozmawiać z Polakami o
tym dlaczego ważne jest aby wzięli udział w
wyborach. O tym jaka jest rola i funkcja
Parlamentu Europejskiego w Unii Europejskiej, jaki wpływ będzie miało uczestnictwo
w wyborach na przyszłość i codziennie
życie polskich obywateli. Chcemy podkreślić, że obecność polskich posłów w europarlamencie jest kluczowa dla rozwoju Polski i jej poszczególnych regionów. Chcemy
informować o tym że w Parlamencie Europejskim opracowywane są gospodarcze i
społeczne strategie rozwojowe o zasięgu
europejskim, decyduje się o kierunkach
polityki UE w perspektywie wieloletniej ale
także o kształcie, formie i budżecie progra-

mów pomocowych dla regionów i rolnictwa.

4. Wspólna polityka rolna.
Wierzymy, że tylko wspólnie z europejskimi partnerami możemy wypracować dobrą
przyszłość dla polskiej wsi. Przyjmując że
rolnictwo stanowi jeden z elementów globalnej gospodarki, rozumiemy że tylko
działając w ramach europejskiej wspólnoty, możemy być konkurencyjni na rynkach
światowych. Wspólna Polityka Rolna stanowi skuteczne narzędzie budowy konkurencyjnego, wydajnego, przyjaznego ludziom i środowisku naturalnemu rolnictwa
w Europie i w Polsce. To ważne aby
kształtowali ją ludzie kompetentni, znający
specyfikę polskiego rolnictwa i rozumiejący
polską wieś.

5. Praca dla młodych.
W dobie kryzysu ekonomicznego bezrobocie jest palącym problemem nie tylko Polski lecz całej Europy. Bezrobocie wśród
młodych jednym z najbardziej drastycznych jego przejawów. Znalezienie rozwiązania dla tych problemów to jedno z największych wyzwań współczesnej Europy.
Nie uchylamy się od tego wyzwania. Praca
to jeden z fundamentów życia człowieka.
Praca dla młodych to fundament naszej
wspólnej europejskiej przyszłości. Działając w Parlamencie Europejskim i europejskich instytucjach chcemy sprawić żeby
fundamenty te były stabilne.

www.jarubas.pl
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W Polsce coraz więcej lasów
Lasy zajmują coraz
więcej powierzchni naszego kraju. Od zakończenia II wojny światowej powierzchnia lasów zwiększyła się z 21
do prawie 30 proc. - podają Lasy Państwowe.
Blisko 1,6 mld ludzi na
świecie
związanych
jest z lasami i gospodarką leśną.
21 marca przypada ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowy Dzień Lasów. W tym dniu Lasy
Państwowe, które gospodarują na blisko jednej
trzeciej powierzchni naszego kraju, zachęcają
do wybrania się na spacer do lasu oraz korzystania z turystyki leśnej.
LP podkreślają, że
Polska jest w europejskiej czołówce pod
względem powierzchni
lasów. Zajmują one 29,2
proc. terytorium kraju;
rosną na obszarze 9,1
mln ha. Przeważająca
ich część to lasy państwowe, które - jak przypomina przedsiębiorstwo
- są dostępne dla
wszystkich przez cały
rok.

Jak informują Lasy na
swojej stronie internetowej,
wyniki badań wskazują, że
28 proc. Polaków w ogóle
nie bywa w lesie, a 38 proc.
jedynie sporadycznie. Zdaniem ponad połowy respondentów (53 proc.) lasów w
Polsce ubywa. To nie jest
jednak prawdą - wskazują
leśnicy.
- Polskie lasy są zdrowe i
piękne, wiele tracimy, nie
odwiedzając ich, a są
przecież na wyciągnięcie
ręki. (...) Od 1995 do 2012
roku posadzono 33 tys.
ha lasów - podkreślił cytowany w komunikacie dyrektor Lasów Państwowych
Adam Wasiak.
Na początku wiosny ruszy kampania edukacyjna
"Lasy Państwowe. Zapraszamy", która ma zwrócić
uwagę na walory lasów.
"Lasy to nasze wspólne dobro. Każdy może z nich
nieodpłatnie korzystać
przez cały rok, a leśnicy tak
przygotowali polskie lasy
do aktywnego i atrakcyjnego wypoczynku, aby każdy
czuł się w nich komfortowo
i bezpiecznie" - ocenił Wasiak. Do dyspozycji jest blisko tysiąc ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych, a tak-

że 50 ośrodków edukacji
leśnych.
Według wyliczeń ONZ,
od lasów uzależniony jest
byt 1,6 mld ludzi na świecie oraz istotna część gospodarki. Wartość rynku
produktów leśnych przekracza 300 mld dolarów
rocznie. Lasy zamieszkuje
80 proc. gatunków roślin i
zwierząt. LP przypominają,
że w Polsce w środowisku
leśnym żyje 32 tys. gatunków flory i fauny, czyli 65
proc. wszystkich gatunków
spotykanych w naszym
kraju.
Lasy są również świetnym pochłaniaczem CO2.
Polskie lasy mogą zmagazynować 900 mln ton węgla. Według badań przeprowadzonych przez LP, w
Polsce dwutlenek węgla
najlepiej pochłaniają lasy
sosnowe. Średnia roczna
ilość gazu przechwyconego z atmosfery przez drzewa wynosi 21,5 tony na
każdy hektar. Lasy zatrzymują również wodę, przeciwdziałając stepowieniu
gleby i poprawiając bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.

www.zzcnmr.pl
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Spotkanie w Rybnie
W niedzielę 30 marca
w Rybnie (pow. Sochaczewski) odbyło się
posiedzenie gminnej
organizacji Polskiego
Stronnictwa Ludowego. Spotkanie poświęcone było sprawom
kampanii
wyborczej
przed nadchodzącymi
wyborami do Parlamentu Europejskiego. Wśród
zaproszonych gości nie
zabrakło Mirosława Orlińskiego, wójta gminy
Sochaczew, który jednocześnie pełni rolę prezesa powiatowej organizacji PSL. Kolega Orliński
w swoim wystąpieniu
wskazał na rolę nadchodzących wyborów w
kontekście elekcji samorządowej. Uczulam każde koło, każdego wój-

ta, radnego by nie lekceważył tych wyborów, bo
od ich wyniku w dużej
mierze może zależeć wynik następnego starcia,
jakim będą jesienne wybory – skwitował prezes
Mirosław Orliński. Dobry
impuls jaki miejmy nadzieję wyjdzie z majowego głosowania przełoży się na
poparcie w samorządach,
gdzie ludowcy służą wiedzą i doświadczeniem od
wielu lat, jak przystało na
dobrych gospodarzy.
W podobnym tonie wypowiadał się prezes gminny PSL Zbigniew Tomaszewski. Tomaszewski
wskazał jak wiele prawa
pochodzi z instytucji unijnych. Jeżeli chcemy mieć
na nie wpływ, musimy
wybrać
tam
swoich

przedstawicieli – konkludował kolega Zbigniew.
Nikt za nas nie załatwi
trudnych spraw związanych z rolnictwem, rozwojem kraju za wielkim miastem.
Wójt Grzegorz Kropiak
wskazał z kolei ile przedsięwzięć na terenie gminy
było finansowanych z
środków unijnych. Nie byłoby to w dużej mierze
możliwe, gdyby nie europosłowie PSL, którzy zabiegali i zabiegają o równomierne rozłożenie finasowania projektów w Polsce. Nie tylko w dużych
metropoliach jak Warszawa, czy Śląsk żyją
Polacy, ale także w takich ośrodkach jak Rybno, Nowa Sucha czy też
Brochów – dodał Orliński.
Radosław Konieczny
dodał, że obecna kampania jest szansą na policzenie się ludowców.
Pierwszym
etapem
niech będzie zbiórka
podpisów pod listą poparcia dla kandydatów
do Parlamentu Europejskiego – powiedział Konieczny.

Monika Tramś

LUDOWIEC MÓWI...

Str. 10

Nowy adres siedziby PSL
Uprzejmie zawiadamiamy, że z dniem 3 czerwca 2013 r. zmieniliśmy adres siedziby Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Jednocześnie informujemy, że zmianie ulega jedynie adres - wszystkie pozostałe dane tj. nazwa, NIP, numery telefonów, a także 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 także 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 uciążliwości kontroli urzędniczych u przedsiębiorców i
podatników;
- zmiana kodeksu postępowania karnego, polegająca na wprowadzeniu instytucji odszkodowania, za oczywiście bezpodstawne oskarżenie;
- zmniejszenie kosztów pracy poprzez wprowadzenie ulg dla pracodawców zatrudniających młodych ludzi.
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W najbliższą sobotę, 5 kwietnia zainaugurujemy kampanię wyborczą do Parlamentu
Europejskiego. O godz. 11.00 w Centrum
Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 9/3 odbędzie się Krajowa Konwencja Wyborcza Polskiego Stronnictwa Ludowego, na której
zatwierdzimy listy wyborcze, ustalone na
konwencjach wojewódzkich.

janusz@piechocinski.pl, piechocinski.blog.onet.pl, piechocinski.pl, prezespsl.pl

