Prezydent Andrzej Duda z wizytą w Kolnie
„Polska musi rozwijać się równomiernie” mówił prezydent
Andrzej Duda w Kolnie, podczas otwarcia trzeciego cyklu
konferencji „Perspektywy dla mieszkańców obszarów
wiejskich”. Wizyta głowy państwa w Kolnie odbyła się w
czwartek (9.01). Andrzej Duda złożył hołd żołnierzom
pomordowanym przez bolszewików w wojnie 1920r., spotkał się
z mieszkańcami i uczestniczył w konferencji poświęconej
polskiej wsi. W spotkaniu z prezydentem wzięli też udział
podlascy parlamentarzyści, samorządowcy i mieszkańcy.
Zarząd województwa podlaskiego reprezentował wicemarszałek
Marek Olbryś.
„Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich” to cykl
konferencji poświęcony działaniom państwa na rzecz rozwoju
polskiej wsi. Podczas spotkań przedstawiciele trzynastu ministerstw
prezentują swoją ofertę skierowaną do mieszkańców obszarów
wiejskich. Jest to też okazja do dyskusji samorządowców z
przedstawicielami poszczególnych resortów. Podlaskie jest
dwunastym województwem, w którym konferencja się odbywa. Jej
organizatorami są Kancelaria Prezydenta RP i Krajowa Sieć
Obszarów Wiejskich. Przedsięwzięcie wspiera Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W otwarciu konferencji w Kolnie wziął
udział jej inicjator prezydent Andrzej Duda.
Polska musi rozwijać się równomiernie
Prezydent Andrzej Duda otwierając spotkanie podkreślał, że
równomierny rozwój jest warunkiem do korzystania z podstawowych
zasad konstytucyjnych m.in. prawa do wyboru miejsca
zamieszkania, czy miejsca pracy.
- Wiele tych podstawowych praw obywatelskich można i należy

łączyć z tą zasadą równego rozwoju, bo one są niewykonalne dla
ludzi, jeżeli zasada zrównoważonego rozwoju w znaczeniu
odpowiedzialnego rozwoju kraju nie będzie realizowana – mówił
prezydent - Wszędzie muszą być stwarzane dla ludzi szanse po to,
żeby tamte zasady konstytucyjne mogły być w praktyce faktycznie
realizowane. Żebyś miał prawdziwe prawo wyboru miejsca
zamieszkania, to wszędzie musi być dobra komunikacja, która
pozwoli realizować ci się zawodowo, biznesowo, która pozwoli się
wykształcić. W efekcie wszędzie musi być dostępna dobra szkoła,
dostęp do dóbr kultury, musi być zagwarantowane bezpieczeństwo dobrze funkcjonujące posterunki policji, dobrze działająca i dobrze
wyposażona straż pożarna – mówił prezydent.
Andrzej Duda podkreślał, że do tego konieczne jest też
„równomierne, sprawiedliwe i umiejętne” dysponowanie funduszami:
„w taki sposób żeby mogły z nich korzystać społeczności lokalne
reprezentowane przez wybrane przez siebie lokalne władze”. Jako
„wzorcowy” przykład wykorzystania programów pomocowych
prezydent podał właśnie Kolno.

Prezydent mówił również o projekcie centrów usług społecznych,
które mają m.in. zapewnić wsparcie najbardziej potrzebującym
mieszkańcom gmin. Ustawa dotycząca centrów weszła w życie z
początkiem tego roku. Pozwoli ona na tworzenie miejsc świadczenia
usług społecznych dostoswanych do potrzeb mieszkańców i
możliwości finansowych samorządów. Andrzej Duda zaznaczył, że
choć gminy nie mają obowiązku tworzenia centrów, to ma nadzieję,
że w wielu miejscach w kraju powstaną takie ośrodki.
115 projektów dla rozwoju obszarów wiejskich
Minister Halina Szymańska, szefowa Kancelarii Prezydenta
informowała, że propozycje poszczególnych ministerstw dla
obszarów wiejskich dotyczą bardzo różnych sfer m.in. infrastruktury,

obszarów wiejskich dotyczą bardzo różnych sfer m.in. infrastruktury,
oświaty, zdrowia, cyfryzacji, pomocy społecznej, inicjatyw
kulturalnych i sportu.
- W ofercie skierowanej do obszarów wiejskich jest w tej chwili 115
projektów – i dzisiaj specjaliści z dwunastu ministerstw są z nami
aby zaprezentować jak pozyskiwać pieniądze, aby ten ostateczny
beneficjent, który jest mieszkańcem terenów wiejskich, mógł z nich
skorzystać.
Minister Szymańska zapowiedziała również, że niedługo zostaną
zaprezentowane programy dla terenów popegeerowskich.
Marek Olbryś, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego
podkreślał, że rządowe wsparcie dla obszarów wiejskich jest
znakomitym przedsięwzięciem. - To niezwykle ważny temat dla
naszego województwa, którego znaczną część stanowią właśnie
tereny wiejskie.
Marszałek zaznaczył, że również samorząd województwa
podlaskiego przywiązuje bardzo dużą wagę do programów
pomocowych, szczególnie poprzez Program Rozwoju Wsi, ale też
poprzez Regionalny Program Operacyjny. - Chcemy aby jakość
życia mieszkańców obszarów wiejskich nie odbiegała od
mieszkańców miast – dodał Marek Olbryś.
Od połowy lutego gospodarstwa będą mogły prowadzić małe
ubojnie
Podczas konferencji „Perspektywy dla mieszkańców obszarów
wiejskich” Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof
Ardanowski poinformował, że od połowy lutego br. gospodarstwa
rolne będą mogły prowadzić małe ubojnie zwierząt. - Podjąłem pod
koniec roku decyzję, podpisałem rozporządzenie o możliwości, od
połowy lutego-jest trochę czasu, żeby się tego nauczyć –
uruchamiania w gospodarstwach małych ubojni zwierząt – mówił.
Dodał, że to pozwoli rozwinąć możliwości sprzedaży mięsa i jego
przetworów bezpośrednio przez rolników.

przetworów bezpośrednio przez rolników.
„Prowadzimy rozważną politykę bezpieczeństwa”
Podczas spotkania z mieszkańcami Kolna, Andrzej Duda odniósł się
do sytuacji na Bliskim Wschodzie po wtorkowym ataku irańskim na
amerykańskie bazy wojskowe w Iraku, gdzie stacjonują m.in. polscy
żołnierze.
- Prowadzimy bardzo rozważną politykę bezpieczeństwa, cały czas
monitorujemy sytuację bezpieczeństwa w Polsce i na świecie –
zapewniał prezydent – Czynimy wszystko, aby nasi żołnierze byli
zabezpieczeni i nasi żołnierze są zabezpieczeni, w każdym miejscu
gdzie służą, a przede wszystkim w tych miejscach, gdzie to
niebezpieczeństwo jest realne – zaznaczył.

Podczas wizyty w powiecie kolneńskim prezydent Duda złożył też
wieniec pod pomnikiem upamiętniającym żołnierzy Wojska
Polskiego zamordowanych przez bolszewików po bitwie pod
Lemanem 25 VIII 1920r.
Do Kolna, na spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą przyjechali
samorządowcy z całego regionu. Wzięli w nim też udział podlascy
parlamentarzyści - Marek Komorowski, Jacek Bogucki i Mariusz
Gromko, a także wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. W
konferencji uczestniczyła też Minister Funduszy i Polityki
Regionalnej Małgorzata Jarosińska - Jedynak
Gospodarzem spotkania był Andrzej Duda… Burmistrz Kolna.
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