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Szanowny Panie Prezydencie
Zmiany forsowane przez partię rządzącą w ramach projektu ustawy zwanego „piątką
dla zwierząt” uderzają w naszą wolność, ograniczają działalność gospodarczą i w praktyce
nakładają embargo na polskie rolnictwo. Tak zwana „piątka dla zwierząt” jest tak naprawdę
„piątką przeciwko rolnikom”. To akt oskarżenia wobec ciężkiej pracy polskich rolników
którzy od pokoleń żywią i bronią naszej Ojczyzny.

To my, polscy gospodarze, najlepiej wiemy jak dbać o swoje zwierzęta i jak poprawiać
ich dobrostan. Nie potrzebujemy do tego zakazów i ukazów z Nowogrodzkiej. Nie będą nas
pouczać politycy, którzy nie wiedzą, ile sił i czasu wkładamy w rozwój naszych gospodarstw.
Teraz, z dnia na dzień, większość sejmowa wprowadza zmiany, które szkodzą
interesowi polskiej wsi i z których cieszą się tylko zagraniczne firmy. To one zyskają na
haniebnym ataku na polskich hodowców i przejmą rynki zbytu zablokowane przez Prawo
i Sprawiedliwość dla polskich rolników. Czy to jest działanie zgodne z polską racją stanu? Nie!
To działanie na szkodę naszego narodowego interesu, dlatego przeciwko temu stanowczo
protestujemy.
Nie zgadzamy się na zmiany, które pod pozorem ochrony praw zwierząt uderzają
w polskie rolnictwo i w polską gospodarkę. Nie zgadzamy się na to, by w ekspresowym
tempie, bez konsultacji i dialogu, wprowadzać skandaliczne przepisy „podrzynające gardło”
polskim hodowlom.

Zablokowanie tych przepisów jest obowiązkiem każdego polskiego patrioty! Dlatego
wspólnie apelujemy do Pana o zawetowanie tej haniebnej ustawy. To Pana druga i ostatnia
kadencja jako Prezydenta RP, nie powinny już Pana wiązać partyjne instrukcje, nie musi Pan
podpisywać wszystkich projektów ustaw zgodnie z życzeniem jednej osoby w państwie.
Panie Prezydencie! Został Pan wybrany na to zaszczytne stanowisko głównie głosami
Polskiej Wsi, dlatego prosimy o stanięcie po naszej stronie: polskich rolników, polskich
gospodarzy i mieszkańców wsi. Prosimy o zawetowanie tej szkodliwej dla Polski ustawy!

Polscy rolnicy, mieszkańcy i sympatycy wsi

