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Obietnice przedwyborcze. Miliard dla poszkodowanych
rolników!
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Obietnice przedwyborcze sk?adane rolnikom. Wszechstronna pomoc finansowa, i nie
tylko, b?dzie skierowana do rolników i mieszka?ców obszarów wiejskich. Na Podlasiu
padaj? kolejne obietnice przedwyborcze, mno?? si? nowe pomys?y na poprawienie
i wyrównanie szans miedzy wsi? a miastem.
My walczymy o poziom ?ycia na obszarach wiejskich pod ka?dym wzgl?dem, materialnym i duchowym.
Chcemy, ?eby Polska si? rozwija?a w?a?nie tak, jak jest zawarte w polityce, w my?li politycznej prezydenta
Andrzeja Dudy. To s?owa ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego skierowane do mieszka?ców Podlasia
podczas spotka? przedwyborczych.

Obietnice przedwyborcze składane rolnikom
Minister rolnictwa poinformowa? mieszka?ców Podlasia, ?e wszyscy ministrowie, premier i prezydent
podpisali wspóln? deklaracj?, w której stwierdzaj?, ?e rozwój wsi i rolnictwa jest strategicznym zadaniem
pa?stwa. – Chcemy Polski sprawiedliwej, Polski rozwijaj?cej si? w ka?dym swoim fragmencie. Polski,
która szanuje ludzi niezale?nie od tego, gdzie wybrali sobie miejsce do ?ycia. Mamy do tego prawo,
a obowi?zkiem pa?stwa jest wyrównywa? szanse.

Pomoc finansowa dla rolników. Wizyta ministra Ardanowskiego w Sokołach
fot. Serwis Rzeczpospolitej Polskiej
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Miliard dla ofiar koronawirusa
W odwiedzanych przez ministra miejscowo?ciach pada?a deklaracja o pomocy dla tych rolników, którzy
ucierpieli wskutek panuj?cej pandemii. Poszkodowani maj? otrzyma? dodatkowy miliard z?otych, ale jak
podaje Serwis Rzeczpospolitej Polskiej, minister Ardanowski zabiega? w Komisji Europejskiej a? o jeden
miliard euro.

Pomoc finansowa dla…
Przede wszystkim (…) pomoc b?dzie skierowana szczególnie do sektora produkcji wo?owiny, baraniny,
produkcji mleka, ale tak?e do produkcji wieprzowiny i drobiu oraz w pewnym zakresie do produkcji ro?lin
ozdobnych – stwierdza minister.

Ogarnąć świat!
Pomoc finansowa jest oczywi?cie niezb?dna ze wzgl?du na straty spowodowane przez zamkni?cie granic
i ograniczenie eksportu. Za chwil? wszystko ma si? zmieni?. Na pro?b? ministra polscy ambasadorzy
przesy?aj? informacje z ca?ego ?wiata, wskazuj?c, gdzie jest zapotrzebowanie na ?ywno??.

Pomoc finansowa dla gospodyń wiejskich
Obietnice przedwyborcze równie? skierowane w stron? Kó? Gospody? Wiejskich. Minister rolnictwa
wspominaj?c „nieocenion? rol? Kó? Gospody? Wiejskich w ?yciu spo?ecznym na obszarach wiejskich”
obieca?, ?e w tym roku b?dzie im udzielone wsparcie w wysoko?ci 40 mln z?. Podkre?li? równie?, ?e
z mo?liwo?ci wsparcia skorzysta?o ju? 10 tys. kó?.

Pomoc finansowa na edukację
Ogromna jest rola edukacji rolniczej w przygotowaniu przysz?ych adeptów rolnictwa. To tak?e nauczenie
radzenia sobie w zmieniaj?cym si? ?wiecie (…) oznajmi? na spotkaniu w resortowej szkole rolniczej
w Marianowie J.K Ardanowski. Wygl?da na to, ?e i na edukacj? znajd? si? pieni?dze.
Najwa?niejsze jest jednak to, ?e mieszka?cy wsi maj? spory problem. Takiego strumienia pieni?dzy
p?yn?cego do wsi chyba jeszcze nie widzieli. A dylemat jest taki: z czego w pierwszej kolejno?ci
skorzysta?? Oby nie sko?czy?o si? to tak, jak w wierszu A. Fredry: Osio?kowi w ??oby dano, w jeden
owies, w drugi siano (…)
Je?li chodzi natomiast o has?o: pomoc finansowa dla rolników poszkodowanych przez susz? w 2019 r.,
minister sk?ada równie? zapewnienie, ?e ju? ko?czy si? realizacja wyp?at. O pomocy suszowej za rok 2019
przeczytacie w naszych wcze?niejszych materia?ach
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