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Szanowny Panie Wójcie,
wraz z serdecznym podziękowaniem za zaproszenie na święto plonów, proszę
przyjąć moje gratulacje za podjęcie i pomyślną realizację tej wspaniałej inicjatywy.
Wyrazy ogromnego szacunku oraz szczerego uznania kieruję zwłaszcza do rolników
i ich rodzin.
Dożynki to jeden z najpiękniejszych staropolskich obrzędów rolniczych, radosne
święto wdzięczności Bogu i ludziom oraz ukoronowanie całorocznej pracy,
która ma ogromne znaczenie dla polskiego społeczeństwa i polskiej gospodarki.
Jest to praca trudna i wymagająca, ponieważ pomimo rozwoju techniki, człowiek
wciąż jest zależny od zjawisk przyrody, co uczy pokory i zaufania Bożej Opatrzności
oraz skłania do wdzięczności za każdy rok, w którym na naszych stołach
nie zabrakło chleba i darów ziemi. Ciężka praca na roli kształtuje także rzetelność
i odpowiedzialność za polską ziemię, wspólnotę lokalną i narodową oraz rodzinę ostoję polskości i wiary chrześcijańskiej.
W imieniu mieszkańców województwa lubelskiego pragnę więc podziękować
Państwu za ciężką, całoroczną pracę oraz za miłość do ojczystej ziemi, która jak podkreślał św. Jan Paweł II - zawsze stanowiła mocny filar, na którym opierała
się nasza narodowa tożsamość. Doceniam Państwa wytrwały trud czynienia sobie
ziemi poddaną oraz roztropną troskę o to, by wydawała ona obfite plony. Z uznaniem
postrzegam Państwa wierność dobrej polskiej tradycji rolnictwa oraz umiejętność
. łączenia jej z modernizacją produkcji rolnej, obejmującą mechanizację, wdrażanie
nowych technik upraw i hodowli oraz starania o fundusze na rozwój. Cieszy mnie
Państwa profesjonalizm,
innowacyjność
i przedsiębiorczość,
które sprzyjają
wielokierunkowemu i zrównoważonemu rozwojowi polskiej wsi. Jestem przekonany,
że owocem Państwa trudu będą nie tylko zebrane w tym roku plony, ale także
pozytywne zmiany zachodzące na wsi i w polskim rolnictwie.
Rząd Pani Premier Beaty Szydło dokłada wszelkich starań, aby Polacy mogli cieszyć
się dostatkiem, a polska wieś i rolnictwo - zrównoważonym rozwojem. W tym celu
podejmowanych jest wiele przemyślanych i dalekowzrocznych działań, mających
na celu rozwiązanie współczesnych,
ważnych problemów Polski i Polaków.
/

Skuteczność Rządu Dobrej Zmiany dobrze widać wśród rodzin z terenu
województwa
lubelskiego. Wystarczy wspomnieć, że dotychczas w ramach
Programu Rodzina 500+ do rodzin przekazano środki w wysokości 1,8 miliarda
złotych, dzięki czemu znacznie zmniejszyło się ubóstwo wśród dzieci. Poza tym,
dbałość o poprawę konkurencyjności rolnictwa i rozwój obszarów wiejskich, a przez
to o polskie rodziny, realizowana jest poprzez Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
Aktualną poprawę sytuacji na polskiej wsi ukazuje chociażby stabilizacja cen
płodów rolnych, większe otwarcie rynków zewnętrznych na towary wytwarzane
przez polskich rolników, a także obrona polskiej ziemi przed wyprzedażą. Widzimy
jak dobre efekty przynoszą programy wspierające rodziny w naszym kraju: Rodzina
500+, Maluch +, Mieszkanie +, Senior+, Za Życiem, a także Program asystent
rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Trudno nie zauważyć widocznej
poprawy sytuacji na rynku pracy, spowodowanej wzrostem minimalnej stawki
godzinowej oraz spadku bezrobocia. Powstają nowe żłobki, jest szerszy dostęp
do Karty Dużej Rodziny, a dzięki Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,
coraz lepiej rozwija się polska gospodarka. Poza tym, odtwarzane są sieci
posterunków i komisariatów Policji, a jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
otrzymują dofinansowania na nowoczesny sprzęt i samochody ratowniczo-gaśnicze
oraz środki ochrony indywidualnej dla strażaków. Powstaje także wiele nowych dróg
oraz są remontowane istniejące już drogi powiatowe i gminne, co znacznie poprawia
bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz usprawnia komunikację i transport
towarów, a tym samym wpływa na dalszy rozwój.
Szacunek dla ciężkiej pracy rolników wyraża się również w tym, że każdego roku
otrzymują oni - za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego - zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, a zalegający ze składkami
wskutek trudnej sytuacji materialno-bytowej
- pomoc od Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Rolniczego. Wsparcie przekazywane jest także przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w postaci dopłat bezpośrednich, dotacji
na restrukturyzację czy modernizację gospodarstw oraz - dla rolników z terenów
objętych afrykańskim pomorem świń (ASF) - na rozpoczęcie pozarolniczej
działalności
gospodarczej.
Rolnicy,
których
gospodarstwa
rolne
zostały
poszkodowane w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych otrzymują zaś
pomoc w postaci preferencyjnych kredytów.
Przywołane powyżej działania - wybrane z wielu - jasno pokazują, że Rządowi
Prawa i Sprawiedliwości zależy na pomyślności i rozwoju Polski, polepszeniu życia
Polaków i na dobrobycie polskiej wsi. Wszystkim Państwu, którzy polskiej ziemi
służycie, dziękuję za dotychczasową pracę i życzę, by stanowiła źródło satysfakcji
i stabilizacji ekonomicznej. Dożynkowe wieńce niech zaś niosą Państwu nadzieję
na dostatek i dobre plony również w przyszłym roku.
Łączę wyrazy szacunku,
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