bezpieczeñstwo

Finałowy etap konkursu
„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2007”

Rozpoczął się finałowy etap V Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2007”. Od 8 października
br. Centralna Komisja Konkursowa wizytuje
16 gospodarstw, które zwyciężyły w eliminacjach wojewódzkich. Spośród nich wyłonieni
zostaną laureaci szczebla krajowego – właściciele najbezpieczniejszych gospodarstw
rolnych w Polsce.
Zwycięzców tegorocznej edycji Konkursu
poznamy – jak zapewnił 4 października na
posiedzeniu Centralnej Komisji Konkursowej
jej przewodniczący mgr Henryk Jaworski
– do końca października 2007 r. Do tego
czasu Komisja zakończy terenowe wizytacje

i na podstawie jednakowych, precyzyjnych
kryteriów wyłoni właścicieli najbezpieczniejszych i najbardziej estetycznych gospodarstw w kraju.
Tak jak w poprzednich latach, na laureatów tegorocznej edycji Konkursu czekają
atrakcyjne nagrody. Główną jest ciągnik
(patrz zdjęcie) ufundowany przez Prezesa
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Oficjalne wręczenie nagród przewidziane
jest na wiosennych targach Polagra-Premiery, które odbędą się w dniach 15-17 lutego
w Poznaniu.
Do tegorocznego konkursu „Bezpieczne
Gospodarstwo Rolne”, organizowanego

W gronie 16 właścicieli najlepszych gospodarstw w kraju (po jednym w każdym
województwie) znaleźli się:
 Małgorzata i Krzysztof Furtak z Gruczna, woj. kujawsko-pomorskie;
 Bożena i Janusz Białoskórscy z miejscowości Rosko Duże Kolonia, woj. pomorskie;
 Katarzyna i Marek Marzec z Wiejkowa, woj. zachodniopomorskie;
 Zdzisław Wawrzyńczak z Nowego Miasteczka, woj. lubuskie;
 Maria i Eugeniusz Juzyszyn z Jaksonowa, woj. dolnośląskie;
 Jadwiga i Marek Wiecha z Czapli Starych, woj. opolskie;
 Urszula i Jan Pośpiech z Tych, woj. śląskie;
 Izabela i Dariusz Dorożko z miejscowości Pityny, woj. warmińsko-mazurskie;
 Danuta i Zbigniew Klimaszewscy z Klimaszy, woj. podlaskie;
 Celina i Jan Elceser z Kalinowa, woj. mazowieckie;
 Ewa i Piotr Owczarscy z Dębowierzchów, woj. lubelskie;
 Jacek Szwarbuły z Wólki Krzykowskiej, woj. łódzkie;
 Małgorzta i Paweł Dembowscy z Czarnocina, woj. świętokrzyskie;
 Jan i Emilia Dubec, woj. małopolskie;
 Bogumiła i Bogusław Majka z Róży, woj. podkarpackie.
To te gospodarstwa wizytuje w październiku Centralna Komisja Konkursowa. Na
wszystkich etapach tego ogólnokrajowego przedsięwzięcia, popularyzującego bezpieczne i estetyczne warunki pracy na terenach rolniczych, konkursowi towarzyszy
„Agro Serwis”, sprawując patronat medialny nad jego V edycją.
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tradycyjnie przez Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Państwową
Inspekcję Pracy zgłosiło się łącznie w kraju
1457 osób prowadzących indywidualnie
produkcję rolną. Do etapu wojewódzkiego
zakwalifikowano około 10% zgłoszonych
gospodarstw (dokładnie 147), które ponownie były oceniane przez komisje szczebla
wojewódzkiego w okresie od 2 lipca do 15
września. Komisje sprawdzały m.in. czy
rolnicy, w gospodarstwach których stwierdzono na etapie regionalnym zagrożenia
czy niedociągnięcia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy skorzystali z szansy
ich wyeliminowania do momentu wizytacji
komisji wojewódzkich. Działały one w ścisłej
współpracy z instytucjami i organizacjami
wspólnie podejmującymi przedsięwzięcia na
rzecz poprawy bezpieczeństwa życia i pracy
w gospodarstwach rolnych.
Przypomnijmy, że przy ocenie gospodarstw brane są pod uwagę m.in.:
 ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
 stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym schodów i używanych drabin
oraz instalacji i urządzeń elektrycznych,
 wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych
części, podpory i inne zabezpieczenia,
 stan techniczny pilarek tarczowych i łańcuchowych,
 warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
 stosowanie, stan i jakość środków ochrony
osobistej.
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