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Agro Wiosna Biedronia – co obiecuje rolnikom?
Autor: Magdalena Kowalczyk
Data: 7 maja 2019

Agro Wiosna Roberta Biedronia uśmiecha się do rolników i… składa pierwsze
obietnice. Ostro punktuje też obecny rząd w sprawie suszy. Co ma do
zaoferowania gospodarzom?
Zbliża się termin wyborów, najpierw do Parlamentu Europejskiego (26 maj), później parlamentarnych
– do Sejmu i Senatu. Nic więc dziwnego, że kolejne partie przypominają sobie o elektoracie wiejskim.
Tym razem o głosy mieszkańców wsi postanowił zawalczyć Robert Biedroń, lider nowego
ugrupowania na scenie politycznej – Wiosny.
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Z 2400 gmin w Polsce w 2300 gminach jest susza – mówi lider Wiosny Robert Biedroń

Podczas briefingu prasowego zorganizowanego pod ministerstwem rolnictwa Robert Biedroń
poruszył problem, który dziś spędza sen z powiek rolnikom. – – Z powodu suszy mamy poważny
problem nie tylko wśród rolników, ale z całą branżą rolniczą, spożywczą. Jeśli rząd nie
poradzi sobie z polityką jeśli chodzi o zaopatrzenie w wodę w rolnictwie zapłacą za to
wszyscy konsumenci – będziemy płacić więcej za produkty rolne – podkreślał Biedroń.

Problem suszy
Lider Wiosny ostro wypunktował działania obecnej władzy. Zwrócił się do premiera Mateusza
Morawieckiego, mówiąc, że „jeśli chcemy mieć dobre truskawki panie Premierze to
potrzebujemy dobrej polityki, jeżeli chodzi o zaopatrzenie w wodę”.
– Potrzebujemy dobrze przekopanych rowów melioracyjnych. A Wy chcecie przekopywać
Mierzeję Wiślaną. Jeśli nie jesteście w stanie dobrze przekopać rowu melioracyjnego, to nie
bierzcie się za ogromną Mierzeję Wiślaną – bo Wam to po prostu nie wychodzi! – apelował
Biedroń. – Od wielu lat rządom bardziej opłaca się płacić rolnikom odszkodowania suszowe, niż
rozwiązać ten problem. Ale teraz doszliśmy już do ściany. Dziś te odszkodowania wynoszą 2,5 mld
zł. Firmy ubezpieczeniowe nie chcą ubezpieczać od suszy – podkreślał.

Agro Wiosna, czyli co?
Agro Wiosna to nowy ruch skierowany do rolników. Ma skupiać ma producentów żywności i jej
odbiorców. Czym będzie się zajmować? Biedroń przekonywał, że „będzie patrzyła na ręce
ministerstwu rolnictwa, będzie patrzyła na tą bezczynność i mobilizowała leniwych
ministrów do roboty, żeby zajęli się rozwiązywaniem realnych problemów”.
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– W 2018 roku we wrześniu zapowiedziano Plan Rozwoju Retencji. Gdzie jest Plan Rozwoju
Retencji w Polsce który zapowiadaliście? Moje obawy są takie, że tego programu nie ma,
a to były tylko zapowiedzi medialne – mówił przedsiębiorca Sławomir Gromadzki z AgroWiosny.
– Dzisiaj chcemy rozmawiać o poważnych, strukturalnych reformach w rolnictwie, ale takich
propozycji PiS nie przedstawia – dodał.

Propozycje dla rolników
Walka z suszą i budowa programu mającego zaopatrzyć w wodę polskie rolnictwo to jedna
z głównych propozycji Agro Wiosny. Kolejną jest wsparcie odnawialnych źródeł energii. Zapytaliśmy
rolników, jak oceniają wystąpienie Biedronia. Nasi rozmówcy, niezależnie od tego, czy popierają tę
partię czy nie – zauważyli jedno, że Agro Wiosna podniosła temat, którzy rzeczywiście boli i martwi
rolników.

fot. wiosnabiedronia.pl
Agro Wiosna to nowy ruch w ramach partii Roberta Biedronia

– To dla nas przykra sprawa. Susza jest na polach i widać, to gołym okiem. Dobrze, że politycy
zaczynają to dostrzegać. Rządzący póki co odwracają wzrok od tego problemu – uważa Jerzy
Mikołajczyk z Pomorza. – Choć go nie popieram – zgadzam się z Biedroniem. Jedyne co
rządzący na razie zrobili żeby zapobiec suszy, to obiecali że gdy się pojawi – wypłacą
odszkodowania. Nas jednak nie interesuje rozdawnictwo pieniędzy. Chcemy móc pracować
i zbierać swoje plony – ocenia.
– Czekamy w takim razie nie tylko na krytykę ze strony Biedronia, bo krytykować każdy
może, ale na konkretne propozycje, jak rozwiązać problem suszy. Jak dotąd żaden rząd sobie
z tym nie poradził. Ale zgadzam się z tym, ze za mało zostało w tej sprawie w ostatnich latach
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zrobione – twierdzi Krystyna Sulima ze Śląska.

Czekamy na konkrety
Rzeczywiście, jak dotąd Agro Wiosna nie przedstawiła jeszcze żadnych konkretów. Wysłaliśmy do
partii maila z prośbą o podanie swojej listy propozycji – oprócz przeciwdziałania suszy – dla polskich
rolników. Dopytaliśmy również o to, w jaki sposób powinien być zbudowany racjonalny system
zaopatrzenia rolnictwa w wodę. Jeszcze nie otrzymaliśmy na te pytania odpowiedzi.
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