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Szanowny Panic Wdjcie,
Szanowni Panstwo,
prosz^ przyj^c serdeczne pozdrowienia oraz wyrazy szacunku. Slowa szczerego
uznania kieruj^ zwlaszcza do rolnikow i ich rodzin.
Dozynki to Jeden z najpicknicjszych staropolskich obrz^dow rolniczych. radosne
swi^to \vdzi9czn0sci Bogu i ludziom oraz ukoronowanie calorocznej pracy,
ktora ma ogromne znaczenie dla polskiego spoleczehstvva i polskiej gospodarki.
Jest to praca trudna i wymagajtjca, poniewaz pomimo rozwoju techniki. cziowiek
wci^z jest zalezny od zjawisk przyrody, co uczy pokory i zaufania Bozej Opatrznosci
oraz sklania do wdzi^cznosci za kazdy rok, w ktorym na naszych stolach
nie zabraklo chleba i darow ziemi. Ci^zka praca na roli ksztaltuje takze rzetelnosc
i odpowiedzialnosc za polsk^ ziemi?, wspolnot? lokaln^ i narodow^ oraz rodzin? ostoj? polskosci i wiary chrzescijahskiej.
W imieniu mieszkancow wojewodztwa lubelskiego pragn? \vi?c podzi?kowac
Panstwu za ci^zkq, calorocznq prac? oraz za milosc do ojczystej ziemi. ktora jak podkreslal sw. Jan Pawel I I - zawsze stanowila mocny filar, na ktorym opierala
si^ nasza narodowa tozsamosc. Doceniam Panstwa wytrwaly trud czynienia sobie
ziemi poddanq oraz roztropn^ trosk? o to, by wydawala ona obfite plony. Z uznaniem
postrzegam Panstwa wiernosc dobrej polskiej tradycji rolnictwa oraz umiej^tnosc
Iqczenia jej z modernizacja produkcji rolnej, obejmuj^c^ mechanizacj?, wdrazanie
nowych icchnik upraw i hodowli oraz starania o fundusze na rozwoj. Cieszy mnic
Pahstwa profesjonalizm. innowacyjnosc i przedsit^biorczosc, ktore sprzyjaj^
wielokierunkowemu i zrownowazonemu rozwojowi polskiej wsi. Jestem przekonany,
ze owocem Pahstwa trudu b^d^ nie tylko zebrane w tym roku plony, ale takze
pozytywne zmiany zachodz^ce na wsi i w polskim rolnictwie.
Rz^d Pani Premier Beaty Szydio doklada wszelkich starah, aby Polacy mogli cieszyc
si? dostatkiem, a polska wies i rolnictwo - zrownowazonym rozwojem. W tym celu
podcjmowanych jest wiele przcmyslanych i dalekowzrocznych dzialah, majacych
na celu rozwi^zanie wspolczesnych, waznych problemow Polski i Polakow.
Skutecznosc Rzqdu Dobrej
Zmiany dobrze widac wsrod rodzin z tcrenu

wojewodztwa lubelskiego. Wystarczy wspomniec, ze dotychczas
w ramach
Programu Rodzina 500+ do rodzin przekazano srodki w wysokosci
1,8 miliarda
zlotych, dzi^ki czemu znacznie zmniejszylo si^ ubostwo wsrod dzieci. Poza tym
(ibalosc o popraw? konkurcncyjnosci rolnictwa i rozwoj obszarow wiejskich, a przez
to 0 polskie rodziny, rcalizowana jest poprzez Program
Rozwoju
Obszarow
Wiejskich na lata 2014-2020.
Aktualn^ popraw? sytuacji na polskiej wsi ukazuje chociazby stabilizacja cen
ptodow rolnych, wi^ksze otwarcie rynkow zewn^trznych na towary wytwarzane
przez polskich rolnikow, a takze obrona polskiej ziemi przed wyprzedazcj. Widzimy
jak dobre efekty przynosz^ programy wspieraj^ce rodziny w naszym kraju: Rodzina
500+, Maluch+^ Mieszkanie+,
Senior^,
Za Zyciem, a takze Program
asystent
rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zast^pczej. Trudno nie zauwazyc widocznej
poprawy sytuacji na rynku pracy, spowodowanej wzrostem minimalnej stawki
godzinowej oraz spadku bezrobocia. Powstaj^ nowe zlobki, jest szerszy dost?p
do Karty Diizej Rodziny, a dzi?ki Strategii na Rzccz Odpowiedzialnego
Rozwoju^
coraz Icpicj rozwija si? polska gospodarka. Poza t y m , odtwarzane Scj siecj
posterunkow i komisariatow Policji, a Jcdnostki Ochotniczej Strazy Pozarnej
otrzymujq dofmansowania na nowoczcsny sprzet i samochody ratowniczo-gasnicze
oraz srodki ochrony indywidualnej dla slrazakow. Powstaje takze wiele nowych drog
oraz remontowane istniej^ce juz drogi powiatowe i gminne, co znacznie poprawia
bezpieczehstwo w ruchu drogowym oraz usprawnia komunikacj? i transport
towarow, a tym samym wplywa na dalszy rozwoj.
Szacunek dla ci^zkiej pracy rolnikow wyraza si? rowniez w tym. ze kazdcgo roku
otrzymujcj oni - za posrednictwem Wojewody Lubelskiego - zwrot podatku
akcyzovvego zawartego w cenie oleju nap?dowego, a zalegajqcy ze skladkami
wskutek trudnej sytuacji materialno-bytowej - pomoc od Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spolecznego. Wsparcie przekazywane jest takze przez Agencj?
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w postaci doplat bezposrednich, dotacji
na restrukturyzacj? czy modernizacj? gospodarstw oraz - dla rolnikow z tcrenow
obJ9tych afrykahskim pomorem swih (ASF) - na rozpocz?cie pozarolniczej
dzialalnosci
gospodarczej.
Rolnicy,
ktorych
gospodarstwa
rolne
zostaly
poszkodowane w wyniku niekorzyslnych zjawisk almosferycznych otrzymuja zas
pomoc w postaci preferencyjnych kredytow.
Przywolane powyzcj dzialania - wybrane z wielu - jasno pokazuj^. ze Rzcjdowi
Prawa i Sprawiedliwosci zalezy na pomyslnosci i rozwoju Polski, polcpszeniu zycia
Polakow i na dobrobycie polskiej wsi. Wszystkim Panstwu, ktorzy polskiej ziemi
siuzycie, dzi9kuj? za dotychczasow^ prac? i zycz?, by stanowila zrodto satysfakcji
i stabilizacji ckonomiczncj. Dozynkowe wiehce niech zas nios^ Panstwu nadziej?
na dostatek i dobre plony rowniez w przysziym roku.
Lq^:z£ wyrazy szacunku^

