agrofakt.pl
agrofakt
https://www.agrofakt.pl

Ruszają żniwa! Posypał się pierwszy mandat dla rolnika
Autor: Magdalena Kowalczyk
Data: 6 lipca 2018

Żniwa to dla rolników czas wzmożonej pracy. Jednak zamiast kosić zboże gospodarze
muszą… walczyć z falą skarg i donosów! Napływowym mieszkańcom przeszkadza, że
kombajny hałasują, kurzą i brudzą! Jest już pierwszy mandat dla rolnika! Za co?
Żniwa na dobre się jeszcze nie rozpoczęły, a już posypał się pierwszy mandat dla rolnika. Głośno
jest o panu Karolu z Oławy, który za pracę na swoim polu dostał 500 złotych
mandatu! O sprawie informuje na Facebooku grupa „Polskie Rolnictwo”. W jednym w postów
czytamy:
„ Od rana zalewa mnie krew! 95-hektarowe Pole Karola – rolnika z Oławy, na przestrzeni ostatnich
lat zostało otoczone przez „wille”, za miedzą natomiast ma osiedle – blisko 5 tysięcy osób. Przez
okolicznych mieszkańców otrzymał MANDAT 500 ZŁ!! Dlaczego?! – bo kurzy i brudzi…
SKANDAL!”
Zakłócanie ciszy nocnej na wsi? To duży problem! Przeczytaj więcej!

Mandat dla rolnika
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fot. agrofoto_Zetix
Praca rolników uzależniona jest od pór roku i pogody, a nie od wskazówek zegara – przypominają
rolnicy. Żniwa często trzeba wykonywać nawet nocą. Źródło: AgroFoto.pl, Zetix

Grupa „Polskie Rolnictwo” nie kryje oburzenia. Apeluje na swoim profilu na Facebooku do
mieszkańców miast:
„Posłuchajcie drodzy mieszkańcy miast…
Zboże Wam kurzy? ��
Więc przestań spożywać: – Pieczywo – Płatki – Otręby – Kasze – Syropy
(przemysł farmaceutyczny!) – Makarony – Przetwory mączne – Pierogi – Piwo, wódkę, whisky –
Mięso i jajka (zboża to w dużej mierze pasza dla zwierząt hodowlanych).

Skandal to jest!
Historia pana Karola wywołuje ogromne emocje. Pod postem zamieszczonym przez grupę
„Polskie Rolnictwo” pojawiła się fala komentarzy. Internauci dziwią się, że można dostać
mandat za wykonywanie własnej pracy! Pytają, jak to możliwe, kto i jakim prawem go wystawił?
„Skandal to jest! Dostać mandat za swoją pracę! Co dalej? Piloci samolotów dostaną
mandat za hałas nad głową? Kierowca ciężarówki dostanie mandat za koleiny? Może
strażak dostanie mandat za syrenę i polewanie wodą!?„ – pyta jeden z internautów.
Internauci przypominają też, że „rolnik to jest u siebie z dziada pradziada, a miastowe są na
bankowym” oraz, że „gdyby nie rolnicy, miastowi poumieraliby z głodu”.
Przeczytaj więcej o skargach i donosach na rolników
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Dolnośląska Izba Rolnicza mówi STOP
W obronę rolników bierze Dolnośląska Izba Rolnicza i rozpoczyna kampanię społeczną pod
hasłem „STOP – wieś, teren pracy rolnika”. W ramach akcji przygotowane zostały plakaty, ulotki,
naklejki oraz spoty informacyjne, które będą ukazywały się w mediach.
DIR przypomina w nich, że wieś jest „fabryką żywności pod gołym niebem„, a pozostali mieszkańcy
powinni przygotować się na ewentualne niedogodności związane z pracą rolników.

Mandat dla rolnika za nocne żniwa? Gospodarze skarżą się, że to już codzienność pracy!

– Oby było jak najwięcej takich kampanii! Miastowych trzeba poinformować, że pracy rolnika nie
wykonuje się od godziny 9 do 17. Uzależniona jest od pogody, nieraz trzeba kosić zboże nocą,
żeby uratować plony przed deszczem – uważa Anna Wołyniec ze Śląska.
Przeczytaj historię rolnika, który został ukarany mandatami

Mandat dla rolnika, ale za co?
O tym, że wieś to przede wszystkim miejsce pracy rolnika przekonany jest również resort rolnictwa.
Przypominamy, co powiedziało portalowi agroFakt ministerstwo:
– Obszary wiejskie powinny być traktowane przede wszystkim jako miejsce pracy i życia
producentów rolnych, których praca daje wymierne korzyści naszemu społeczeństwu.
Osoby niezwiązane z rolnictwem i osiedlające się na terenach wiejskich powinny być
świadome specyfiki tych obszarów, tj. występowania uciążliwości zapachowych związanych
z produkcją zwierzęcą, hałasu wynikającego z pracy maszyn i budowli rolniczych. Rozwój
funkcji nierolniczych na terenach rolnych nie może stanowić bariery dla funkcjonujących
tam gospodarstw rolnych – informował około dwa tygodnie temu portal agroFakt resort rolnictwa.
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Przeczytaj więcej o tym, co o skargach i donosach na rolników uważa resort rolnictwa
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