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Wczoraj premier Mateusz Morawiecki zaproponował zmiany w składzie Rady
Ministrów. Zmiany dotyczyły także resortu rolnictwa. Nowym ministrem
rolnictwa i leśnictwa został Grzegorz Puda, który zastąpi J.K Ardanowskiego.

Grzegorz Puda zastąpi Ardanowskiego – nowy minister to zwolennik
piątki dla zwierząt
Jak podaje serwis PAP Grzegorz Puda nowy minister rolnictwa i leśnictwa jest
z wykształcenia zootechnikiem.
Był sprawozdawcą projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Przypomnijmy – zakłada
ona likwidację hodowli zwierząt futerkowych, a także ogranicza ubój rytualny (halal i koszer).
O założeniach niniejszej ustawy pisaliśmy wcześniej w artykule – Zmiany dotyczące ochrony
zwierząt.
Jak czytamy na stronie MFiPR Grzegorz Puda jest popularnym wykładowcą akademickim na jednej
z bielskich uczelni. Doświadczenie zawodowe zdobywał nie tylko w Polsce, ale także za granicą,
gdzie pracował dla wiodących firm. Zanim został posłem pracował jako menadżer w jednej
z bielskich spółek.
Grzegorz Puda zastąpi Ardanowskiego, który nie poparł w głosowaniu tzw. piątkę dla zwierząt.

Minister Ardanowski o ustawie o ochronie zwierząt
Grzegorz Puda zastąpi Ardanowskiego, jednak nim to nastąpi członkowie Porozumienia Rolniczego
spotkali się, aby omówić konsekwencje wprowadzenia nowelizacji o ustawie zwierząt.
Minister Ardanowski ustępujący ze swojego stanowiska swoje zdanie na temat ustawy wyraził
następująco:
,, Ustawa ma podstawy oparte na fałszywej aksjologii. Tej która odrzuca tradycję
europejską. Odrzuca chrześcijaństwo, ale również wszystkie inne religie. Jest także
elementem pogardy, w tej części dotyczącej uboju, pogardy wobec żydów
i muzułmanów. Tak to trzeba wyraźnie powiedzieć.”

1/2

AgroFakt.pl
Najświeższe wiadomości dla rolnika : dotacje, zmiany w prawie, porady i testy maszyn.
Kliknij i sprawdź, czym żyje polska wieś i polskie rolnictwo!
https://www.agrofakt.pl

Były minister rolnictwa uważa również, że ustawa przedstawiana jest w mediach jako ustawa
zakazująca hodowli zwierząt na futra, ponieważ takie przedstawianie jest łatwiejsze do
przyjęcia przez nie znające szczegółów społeczeństwo.
Jednak jak zapewnia Ardanowski w dalszym ciągu istnieje zapotrzebowanie na futra. Ponadto,
w przypadku wprowadzenia zakazu hodowla przeniesie się do innych krajów, gdzie zwierzęta
będą trzymane w znacznie gorszych warunkach, niż w Polsce.
Minister Ardanowski o ustawie uderzającej w polskie rolnictwo –Dowiedz się więcej!
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