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Szanowny Panie Premierze! 
Rolnicy wraz z ich gospodarstwami coraz częściej zostają poszkodowani w wyniku wystąpienia różnego 

rodzaju klęsk żywiołowych - nawałnic, burz, gradobić, trąb powietrznych czy też mrozów. Obserwuję tę 
sytuację na podstawie mojego rodzinnego powiatu rawskiego, który to w przeciągu ostatnich dwóch lat został 
dotknięty trąbą powietrzną (np. gmina Regnów - rok 2010), wymarznięciami upraw i sadów (cały powiat, a w 
tym roku szczególnie), nawałnicami, gradobiciami (na przykład rok 2011 - gmina Regnów, rok 2012 - gmina 
Biała Rawska i Sadkowice) i już nawet mi samemu trudno wymienić, jakimi jeszcze klęskami.  

W związku z tym kierujemy do Pana Premiera zapytanie, na jaką pomoc mogą liczyć poszkodowani 
w tym roku rolnicy, bowiem, jak pokazują przykłady lat poprzednich, jedyne, na co mogli liczyć, to 
obietnice. Pragniemy zaznaczyć, iż występujące klęski żywiołowe nie tylko niszczą bieżącą produkcję, ale 
też powodują trwałe zniszczenia, na przykład w sadach, które trzeba zakładać od nowa. Prosimy zatem 
o zaproponowanie konkretnych narzędzi pomocowych, które będą kierowane do gmin i do rolników. 

Kolejna sprawa, jaka nas wielce niepokoi, to jest obecna niezwykle trudna sytuacja na rynkach rolnych, 
a w szczególności na rynku mleka, wieprzowiny, ziemniaków, tytoniu, owoców i zbóż. Jakie działania Pan 
Premier zamierza podjąć, by zapewnić Polsce bezpieczeństwo żywnościowe? 

Panie Premierze, wielokrotnie słyszymy (nawet były już minister rolnictwa prezentował to w spotach 
podczas EURO 2012), że w polskim rolnictwie jest tak dobrze, a rolnicy osiągnęli w 2011 r. dochody 
najwyższe od momentu wstąpienia Polski do UE. W takim razie czemu i przeciwko jakiej „złej polityce” 
wobec rolnictwa protestują rolnicy?! Polecamy materiał prezentowany w głównym wydaniu Wydarzeń 
TV Polsat w dniu 24 lipca br. 
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