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o r g a n  S a m o r z ą d u  G m i n y  

luty 2017 r. „Samorząd - to władza ludzi wolnych" - Wincenty Witos 

W dniu 12 lutego 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w 

Sterdyni odbył się Bal Przebierańców, na który przybyło bardzo dużo 

dzieci w barwnych, kolorowych strojach.  

Jak przystało na bal nie zabrakło księżniczek w pięknych balowych 

sukniach, ale także wróżek, kociaków, biedroneczek, piratów, Spider-

Mana, policjanta, Batmana, a także wielu innych postaci ze świata bajek i 

filmów.  
Więcej na str. 3 

Bal Przebierańców  

Nauka jazdy na nartach 

W dniach 30.01.2016r. 

I 15.02.2016r. nauczyciele 

wychowania fizycznego 

zorganizowali wyjazdy do Rybna na 

narty zjazdowe. W pierwszym 

wyjeździe wzięło udział 34 uczniów 

z zespołu szkół od klasy 4 do 3 

gimnazjum. Uczniowie skorzystali z 

lekcji przeprowadzonej 

z doświadczonym instruktorem 

nauki jazdy na nartach. Wszyscy 

uczniowie opanowali technikę jazdy 

na nartach w stopniu, co najmniej 

dobrym. 

Podczas drugiego wyjazdu, który 

odbył się w pierwszym tygodniu 

ferii uczestniczyło 27 uczniów 

z Zespołu Szkół. 

Opiekę nad uczniami mieli 

nauczyciele wychowania 

fizycznego: 

Anna Jagiełło  

Marcin Zduniak 

Wojciech Krzykowski 
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Samorządowe  

Wieści 

W dniu 14 lutego 2017 roku 

w sali konferencyjnej Urzędu 

Gminy Sterdyń odbyła się XXIII 

Zwyczajna Sesja Rady Gminy 

Sterdyń.  
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Sukcesy szkolne 

6 lutego uczniowie gimnazjum 

im. H Sienkiewicza w Sterdyni  

wzięli udział w gali finałowej   II 

edycji ogólnopolskiego konkursu 

historycznego Patria Nostra. 

Nowa sieć szkół 

Rada Gminy Sterdyń, podczas 

Sesji, która odbyła się 14 lutego 

br., przyjęła uchwałę o projekcie 

sieci szkół.  

Strona 5 
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SAMORZĄDOWE WIEŚCI Gminy Sterdyń 

W dniu 14 lutego 2017 roku 

w sali konferencyjnej Urzędu 

Gminy Sterdyń odbyła się XXIII 

Zwyczajna Sesja Rady Gminy 

Sterdyń. Uczestniczyło w niej 14 

radnych.  

Po przyjęciu proponowanego 

porządku obrad Rada Gminy 

przyjęła informację o realizacji 

uchwał Rady Gminy i działalności 

Wójta Gminy Sterdyń za okres 

między sesjami Rady Gminy.  

W trakcie obrad sesji Rada 

Gminy przyjęła następujące 

uchwały: 

- w sprawie projektu dostosowania 

sieci szkół podstawowych 

i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego, wprowadzonego 

ustawą Prawo oświatowe- 

uchwała  zawiera projekt 

dostosowania istniejącej sieci 

szkół do zmian wprowadzonych 

w systemie oświaty (więcej na ten 

temat można przeczytać na 

kolejnych stronach Biuletynu); 

- w sprawie zaciągnięcia pożyczki- 

pożyczka zostanie zaciągnięta 

z WFOŚiGW z przeznaczeniem 

na realizację zadania pn. 

„Przebudowa Stacji Uzdatniania 

Wody w Lebiedziach”; 

- w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy 

Sterdyń na lata 2017-2030; 

- w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej gminy Sterdyń na rok 

2017. 

W planie dochodów dokonano 

następujących zmian: 

- zwiększono plan z tytułu 

subwencji ogólnej o kwotę 

223.510 zł oraz z tytułu zwrotów 

świadczeń wychowawczych za 

ubiegły rok wraz z odsetkami o 

kwotę 3.150 zł.  

- zmniejszono plan z tytułu udziału 

w podatku dochodowym od osób 

fizycznych o kwotę 772 zł oraz 

z tytułu dotacji na zadanie 

„Przebudowa SUW 

w Lebiedziach” o kwotę 

1.212.695 zł.  

Ogółem dochody zmniejsza się o 

989.807 zł.  

W planie wydatków dokonano 

następujących zmian: 

- zwiększono plan na zadanie 

„Przebudowa SUW 

w Lebiedziach” o kwotę 

38.156 zł, 

- wprowadzono plan w kwocie 

2.920 zł na zwrot dotacji 

otrzymanej w 2016 na zadania 

z zakresu ewidencji ludności 

i USC, 

- wprowadzono zmiany między 

paragrafami w związku 

z potrzebą opłacenia składek 

dotyczących OSP, 

- zwiększono plan o 7.593 zł na 

wynagrodzenia i pochodne 

w związku z potrzebą 

zwiększenia etatu opiekunki 

środowiskowej, 

- zwiększono plan na wypłatę 

stypendiów dla uczniów za 

wyniki w nauce oraz osiągnięcia 

sportowe w I semestrze roku 

szkolnego 2016/2017 o 4.200 zł, 

w tym dla ZS w Sterdyni 

2.700 zł, natomiast dla ZSP 

w Łazowie 1.500 zł, 

- wprowadzono plan w kwocie 

3.150 zł na wydatki związane ze 

zwrotem świadczeń 

wychowawczych. 

Ogółem wydatki zwiększono o 

53.099 zł.  

W związku ze zmniejszeniem 

dochodów i zwiększeniem 

wydatków planuje się zaciągnięcie 

pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 

1.670.000 zł, a zmniejsza się 

planowany kredyt na pokrycie 

deficytu do kwoty 1.372.906 zł. 

Ogółem planowane przychody 

z tytułu pożyczki i kredytu 

zwiększono o 1.042.906 zł.  

Wprowadzono zmiany w planie 

na przedsięwzięcia realizowane 

w ramach Funduszu Sołeckiego: 

- w sołectwie Seroczyn Kolonia- 

zmieniono nazwę zadania 

„Remont świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Seroczyn Kolonia- 

dokumentacja” na „Przebudowa 

świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Seroczyn Kolonia 

oraz zakup wyposażenia”  

- w sołectwie Sterdyń - w nazwie 

zadania „Remont świetlicy 

wiejskiej w Sterdyni oraz zakup 

wyposażenia” słowo „remont” 

zastąpiono słowem 

„przebudowa”.    

Agata Romaniuk 
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Bal Przebierańców  
Już od pierwszych dźwięków 

muzyki dzieci z wielką ochotą 

rozpoczęły wspólną zabawę, którą 

od kilku lat prowadziła 

niezastąpiona Magdalena Chomać. 

Pani Magda zadbała o to, aby dzieci 

się nie nudziły, ani przez sekundę. 

Wspólna 3 godzinna zabawa, tańce 

integracyjne sprawiły wiele radości 

licznie zgromadzonym uczestnikom 

imprezy.  

Podczas Balu wybrano także 

Króla i Królową Balu. Jury 

(Stanisława Maciak, Martyna 

Szajko, Julita Łach) miało bardzo 

ciężki wybór, ale zdecydowało tytuł 

Królowej Balu przyznać Emilii 

Kotowskiej przebranej za minionka, 

natomiast Królem Balu został Kamil 

Kosowski, który przebrany był za 

yeti. Zwycięzcy w nagrodę 

otrzymali gromkie brawa, dyplomy 

oraz drobny upominek. 

Podczas balu dzieci degustowały 

przygotowany specjalnie dla nich 

poczęstunek.  

Gminny Ośrodek Kultury 

i Sportu w Sterdyni oraz Gminna 

Biblioteka Publiczna w Sterdyni 

składają serdeczne podziękowania 

wszystkim zaangażowanym 

w organizację Balu Przebierańców. 

Dziękujemy sponsorom, 

rodzicom, sołtysom za pomoc 

finansową, rzeczową oraz 

poświęcony czas. Dzięki Waszej 

pomocy  impreza była 

przygotowana perfekcyjnie, 

a  wszyscy  bawili się  wyśmienicie. 

Dziękujemy także Magdalenie 

Chomać (naszemu niezastąpionemu 

wodzirejowi).  

Serdeczne podziękowania 

składamy również przybyłym 

gościom i zapraszamy za rok. 

Dziękujemy: 

 Panu Leszkowi Barszcz – 

Właścicielowi Ośrodka Szkolenia 

Kierowców L. Barszcz, 

 Pani Edycie Świderskiej, 

 Pani Monice Jelińskiej-Piwko, 

 Pani Marcie Szajko, 

 Pani Sylwii Steć, 

 Paniom Agnieszce, Karolinie 

i Annie Wielgus, 

 Pani Edycie Długosz, 

 Pani Magdalenie Szarmach, 

 Pani Justynie Prokopczuk, 

 Pani Wioletcie Borowej, 

 Pani Agnieszce Andrzejewskiej, 

 Pani Dorocie Giebułtowskiej -

Mieszała, 

 Panu Stanisławowi 

Augustyniakowi, 

 Panu Jackowi Romańczukowi, 

 Panu Piotrowi Mateusiakowi, 

 Panu Jarosławowi Wielgus, 

 Pani Julicie Łach - sołtys Kol. 

Stelągi, 

 Pani Ewie Bednarczyk - sołtys wsi 

Stelągi, 

 Panu Mariuszowi Steć - sołtysowi 

wsi Białobrzegi, 

 Panu Grzegorzowi Jakubiak - 

sołtysowi wsi Paderewek, 

 Paniom z Gminnego Ośrodka 

Kultury i Sportu oraz Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Sterdyni. 

   Aneta Wilk 

UWAGA!  
Zmiana zasad składania zgłoszeń w aplikacji CK-IRZ 

W związku ze zmianą ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji 

zwierząt  zmianie ulega sposób wypełniania dotychczasowych druków 

dotyczących świń oraz sposób znakowania świń:  

1.świnie urodzone w siedzibie stada znakowane są w terminie 30 dni 

kolczykiem na lewym uchu, a fakt oznakowania należy zgłosić w termi-

nie 7 dni, 

2.w przypadku, gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada 

innej niż siedziba urodzenia i świnia przebywa w niej dłużej niż 30 dni, 

posiadacz świni jest obowiązany dodatkowo oznakować tę, świnię przez 

wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby 

stada, w której świnia przebywa powyżej 30 dni. 

W związku z powyższym na formularzu Zgłoszenia świń do reje-

stru  zgodnie z zapisami  ustawy należy wpisać datę oznakowania i zgło-

sić fakt dodatkowego oznakowania. 

Aplikacja CK-IRZ nie obsługuje tej zmiany, w związku z powyższym 

zgłoszenia te należy zgłosić w formie pisemnej na formularzu udostęp-

nionym przez Agencję: 

1.osobiście w Biurze Powiatowym ARiMR, 

2.drogą pocztową, 

3.przy użyciu e-PUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji 

Publicznej) do czasu dostosowania aplikacji CK-IRZ). 

Informacja ARiMR 
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Sukcesy historyczne sterdyńskiej młodzieży  
6 lutego uczniowie gimnazjum 

im. H Sienkiewicza w Sterdyni  

wzięli udział w gali finałowej   II 

edycji ogólnopolskiego konkursu 

historycznego Patria Nostra, która 

odbyła się w Auli Centrum 

Olimpijskiego w Warszawie.  

Celem konkursu jest 

propagowanie historii Polski, 

krzewienie wartości i postaw 

patriotycznych oraz etyki 

chrześcijańskiej.  

Zadanie polegało na wykonaniu 

30-sekundowej animacji 

komputerowej na jeden z trzech 

wskazanych przez organizatora 

tematów. Sterdyńską szkołę 

reprezentowały trzy uczennice z 

klasy IIa: Julia Kur, Milena 

Żochowska, Karolina Kotowska, 

które pod opieką p. Justyny Stasiuk 

wykonały bardzo ciekawą animację 

na temat Żołnierzy Wyklętych. 

Praca została wysoko oceniona i 

wśród 90-ciu innych animacji, 

znalazła się w gronie prac 

wyróżnionych zajmując w 

końcowej klasyfikacji 14-ste 

miejsce. 

Konkurs został objęty 

honorowym patronatem przez 

najważniejsze instytucje oraz osoby 

w państwie: Senator RP prof. Jan 

Żaryn, Minister Edukacji 

Narodowej, Instytut Pamięci 

Narodowej oraz Wojewoda 

Mazowiecki.   

Na gali podczas uroczystego 

wręczenia nagród obecny był 

Senator RP prof. Jan Żaryn,  

Zdzisław Sipiera Wojewoda 

Mazowiecki oraz organizator 

konkursu Mirosław Gryko. Nasze 

laureatki  otrzymały cenne nagrody 

rzeczowe oraz dyplomy. 

Dodatkową atrakcję i nagrodę 

stanowi fakt, iż konkursowe 

animacje będą emitowane 

w kolejności chronologicznej przez 

cały rok,  każda praca przez okres 

jednego tygodnia, na telebimach 

reklamowych znajdujących się 

w miejscach publicznych 

w Warszawie. Pracę naszych 

gimnazjalistek można obejrzeć 

także na stronie internetowej 

konkursu Patria Nostra. 

Sukcesem zakończył się też 

udział młodzieży Zespołu Szkół 

w Sterdyni w rejonowym konkursie 

historycznym pt. „Powstanie 

styczniowe przykładem 

patriotycznej postawy Polaków” 

organizowanym przez 

Stowarzyszenie Edukacyjne „Nauka

-Rozwój”, Gimnazjum im. Jana 

Dobrogosta Krasińskiego, Szkołę 

Podstawowa im.  Jana Pawła II oraz 

władze miasta w Wegrowie.  

Uczennica klasy VI Maria Rytel 

została wyróżniona, 

a gimnazjalistka z klasy III 

Aleksandra Łach zajęła drugie 

miejsce. Dziewczęta wykonały 

ciekawe prace plastyczne 

nagrodzone dyplomami oraz 

sprzętem elektronicznym.  

Uroczyste ogłoszenie wyników 

i rozdanie nagród odbyło się 

podczas sesji Rady Miasta w 

Ośrodku Kultury w Węgrowie. 

    Justyna Stasiuk  

 

„Wyklęci- Niezłomni”  

Uczniowie Zespołu Szkół w 

Sterdyni 1 marca zorganizowali 

obchody Narodowego Święta 

Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji 

grupa dziewcząt z klasy IIa 

gimnazjum: Julia Kur, Karolina 

Kotowska i Milena Żochowska, 

przygotowały pod opieką p. Justyny 

Stasiuk projekt edukacyjny pt. 

„Wyklęci- Niezłomni”.   

W ramach projektu na szkolnych 

tablicach informacyjnych 

zamieściły gazetki ścienne 

poświęcone tematyce podziemia 

niepodległościowego w latach 1944

-1963. Na korytarzach i w szatni 

rozwiesiły liczne plakaty wykonane 

przez gimnazjalistów, ukazujące 

sylwetki bohaterów. Przed 

budynkiem szkoły została 

wywieszona flaga państwowa. 

  Młodzież i mieszkańcy uczcili 

również pamięć Niezłomnych 

składając wiązankę biało-

czerwonych kwiatów i zapalając 

znicz pod pomnikiem Kazimierza 

Wyrozębskiego „Orlika”, który 

zginął z rąk funkcjonariuszy Urzędu 

Bezpieczeństwa pod  Chądzynem na 

terenie gminy Sterdyń.  

Projekt „Wyklęci- Niezłomni” 

zakłada też szereg innych działań 

zaplanowanych przez  autorki i jego 

finał przewidziany jest na koniec 

marca. 

    Justyna Stasiuk  
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Rada Gminy Sterdyń uchwaliła projekt nowej sieci szkół 
Rada Gminy Sterdyń, podczas 

Sesji, która odbyła się 14 lutego br., 

przyjęła uchwałę o projekcie sieci 

szkół. Ma to związek 

z wprowadzaną przez rząd reformą 

oświaty. 

Uchwała określa plan sieci szkół 

prowadzonych przez gminę Sterdyń 

oraz granice obwodów szkolnych. 

W myśl projektu żadna  szkoła 

podstawowa nie będzie likwidowa-

na. Gimnazjum im. Henryka Sien-

kiewicza w Sterdyni zakończy swo-

ją działalność w dniu 31 sierpnia 

2017 roku.  

W roku szkolnym 2017/2018 

i 2018/2019 w Szkole Podstawowej 

w Sterdyni prowadzone będą  klasy 

dotychczasowego gimnazjum 

w Sterdyni do czasu likwidacji tych 

klas zgodnie z przepisami ustawy 

Prawo wprowadzające ustawę – 

Prawo oświatowe. 

Od 1 września 2017 r. Szkoła 

Podstawowa w Sterdyni i Szkoła 

Podstawowa w Łazowie stają się 

ośmioletnimi  Szkołami Podstawo-

wymi. 

Plan sieci  szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Ster-

dyń, a także granice obwodów szkół 

podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Sterdyń przedstawiają się 

następująco: 

1.Szkoła Podstawowa im. Anieli 

Krzywoń w Sterdyni w  Zespole 

Szkół w Sterdyni   ul. Wojska Pol-

skiego 17, 08-320 Sterdyń 

Granice obwodu szkoły: Ster -

dyń, Chądzyń,  Kiełpiniec, Biało-

brzegi, Kiezie, Matejki, Dzięcioły 

Bliższe, Dzięcioły Dalsze, Dzięcio-

ły Kolonia, Golanki, Grądy, Kucza-

by, Lebiedzie, Lebiedzie Kolonia, 

Stelągi, Stelągi Kolonia, Seroczyn 

Kolonia, Nowe Mursy, Stare Mursy, 

Stary Ratyniec, Nowy Ratyniec, 

Zaleś, Paderewek, Szwejki,  

Kolonia Paderewek, Paulinów.  

2.Szkoła Podstawowa w Łazowie, 

w Zespole Szkolno – Przedszkol-

nym w Łazowie  Łazów 7,  

08-320 Sterdyń  

Granice obwodu szkoły: Ła-

zów, Łazówek, Seroczyn, Sewery-

nówka, Kamieńczyk  

3. Klasy Gimnazjum im. Henryka 

Sienkiewicza prowadzone w Szkole 

Podstawowej im. Anieli Krzywoń 

w Sterdyni w Zespole Szkół w Ster-

dyni ul. WojskaPolskiego 17,  

08-320 Sterdyń 

Granice obwodu klas dotych-

czasowego gimnazjum: Sterdyń, 

Chądzyń, Kiełpiniec, Białobrzegi, 

Kiezie, Matejki, Dzięcioły Bliższe, 

Dzięcioły Dalsze, Dzięcioły Kolo-

nia, Golanki, Grądy, Kuczaby, Le-

biedzie, Lebiedzie Kolonia, Stelągi, 

Stelągi Kolonia, Seroczyn Kolonia, 

Nowe Mursy, Stare Mursy, Stary 

Ratyniec, Nowy Ratyniec, Zaleś, 

Paderewek, Szwejki, Kolonia Pade-

rewek, Paulinów, Łazów, Łazówek, 

Seroczyn, Sewerynówka, Kamień-

czyk. 

Uchwała została przedłożona Ma-

zowieckiemu Kuratorowi Oświaty 

oraz Związkom Zawodowym Nau-

czycielstwa Polskiego celem uzy-

skania pozytywnej opinii w zakresie 

zgodności z prawem. 

Anna Kowalska 

Wsparcie dla małych gospodarstw 
Od 30 marca do 28 kwietnia 2017 

r. Agencja Restrukturyzacji i Mo-

dernizacji Rolnictwa będzie przyj-

mowała wnioski o pomoc na re-

strukturyzację małych gospodarstw 

z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020.  

Pomoc przyznawana jest w for-

mie premii w wysokości 60 tys. zł. 

O wsparcie może ubiegać się osoba 

fizyczna, która jest posiadaczem 

gospodarstwa rolnego położonego 

na terytorium Rzeczypospolitej Pol-

skiej, o wielkości ekonomicznej 

mniejszej niż 10 tys. euro. Ponadto 

osoba taka musi podlegać ubezpie-

czeniu społecznemu rolników z mo-

cy ustawy i w pełnym zakresie jako 

rolnik lub małżonek rolnika nieprze-

rwanie przez co najmniej 24 miesią-

ce poprzedzające miesiąc złożenia 

wniosku o przyznanie pomocy 

i w tym okresie nie może prowadzić 

innej działalności gospodarczej. W 

tym naborze o wsparcie będzie 

mógł ubiegać się ten, kto zdecyduje 

się na rozwój swojego gospodarstwa 

i przeprowadzi w nim zmiany, dzię-

ki którym stanie się ono bardziej 

rentowne i konkurencyjne.  

W przypadku przyznania pomo-

cy, będzie ona wypłacana w dwóch 

ratach - najpierw 80 proc.  premii, a 

kolejne 20 proc.  po zrealizowaniu 

założonych w biznesplanie inwesty-

cji. Rolnik na restrukturyzację swo-

jego gospodarstwa będzie miał 3 

lata. W tym czasie wielkość ekono-

miczna gospodarstwa powinna 

wzrosnąć do co najmniej 10 tys. 

euro oraz o co najmniej 20 proc. 

w stosunku do wielkości z roku, 

w którym złożono wniosek o przy-

znanie pomocy.  

Wnioski o przyznanie pomocy 

należy składać w Oddziałach Regio-

nalnych ARiMR, właściwych ze 

względu na miejsce położenia go-

spodarstwa. Można to zrobić osobi-

ście, za pośrednictwem upoważnio-

nej osoby bądź wysłać wniosek re-

jestrowaną przesyłką nadaną w pla-

cówce Poczty Polskiej. W tym 

ostatnim przypadku o dotrzymaniu 

terminu złożenia wniosku decyduje 

data nadania.  

Każdy wniosek zostanie poddany 

ocenie. Na podstawie przyznanych 

punktów ustalona zostanie kolej-

ność przysługiwania pomocy. Pod 

uwagę będą brane m.in.: docelowa 

wielkość gospodarstwa, kwalifika-

cje zawodowe, rodzaj planowanej 

produkcji, wiek wnioskodawcy.  

Informacja ARiMR 
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Obwieszczenie 
Z uwagi na panujące bardzo niesprzyjające warunki atmosferyczne 

apelujemy do mieszkańców Gminy o rozsądne korzystanie z dróg gmin-

nych nieutwardzonych. Drogi gruntowe są bardzo nasączone wodą w 

związku z czym, są narażone na szybkie zniszczenie i w konsekwencji 

stają się nieprzejezdne. 

Gmina Sterdyń jako zarządca nie może zakazać korzystania z dróg 

gruntowych, jednak mając na uwadze stan dróg i dobro mieszkańców, 

którzy przy tych drogach mieszkają, apelujemy o rozsądek, szczególnie 

w okresach roztopowych nieużywanie ciężkiego sprzętu rolniczego, któ-

ry bardzo niszczy nawierzchnię dróg gruntowych. 

 

Wójt Gminy Sterdyń 

 /-/ Grażyna Sikorska 

XV edycja Ogólnokrajowego Konkursu  

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 

Od 2003 r Konkurs 

organizowany jest przez Kasę 

Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego, we współpracy 

z Ministerstwem Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi, Agencją 

Nieruchomości Rolnych 

i Państwową Inspekcją Pracy. 

Honorowy patronat nad XV edycją 

Ogólnokrajowego Konkursu 

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 

objął Prezydent Rzeczypospolitej 

Polskiej Andrzej Duda. 

W czternastu dotychczasowych 

edycjach udział wzięło ponad 17 

tysięcy gospodarstw 

indywidualnych. Laureaci Konkursu 

otrzymali atrakcyjne nagrody 

rzeczowe i finansowe – w ubiegłym 

roku zwycięzca został uhonorowany 

ciągnikiem o mocy 75KM (relacja 

z uroczystego finału XIV edycji 

Konkursu znajduje się na stronie 

internetowej: www.krus.gov.pl/

zadania-krus/prewencja/xiv-

ogolnokrajowy-konkurs-bezpieczne

-gospodarstwo-rolne/   

Konkurs jest jednym z licznych 

działań prewencyjnych 

prowadzonych przez Kasę na rzecz 

zmniejszenia liczby wypadków 

i chorób zawodowych rolników. 

Celem Konkursu jest promocja 

zasad ochrony zdrowia i życia 

w gospodarstwie rolnym. Udział 

w konkursie mogą brać zarówno 

duże, jak i małe gospodarstwa rolne.  

Ich właściciele mają okazję 

zaprezentowania swoich warsztatów 

pracy i osiągnięć zawodowych, 

zdobycia cennych nagród, a także 

poddania gospodarstwa 

profesjonalnemu audytowi 

bezpieczeństwa pracy, 

który przeprowadzą komisje 

konkursowe. Podczas eliminacji 

sprawdzą one, czy zasady ochrony 

zdrowia i życia są stosowane 

w zgłoszonym gospodarstwie, 

a także czy eliminowane są w nim 

zagrożenia wypadkowe.  

W skład komisji wchodzą 

specjaliści z zakresu bhp 

w rolnictwie, reprezentujący Kasę 

Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego, Państwową Inspekcję 

Pracy, Ośrodki Doradztwa 

Rolniczego, Ochotniczą Straż 

Pożarną i inne instytucje działające 

w środowisku wiejskim. 

Zastosowanie się do ich rad i uwag 

przyczynia się do wyeliminowania 

wielu zagrożeń, a tym samym 

do zmniejszenia ryzyka wypadków 

i chorób zawodowych rolników 

oraz ich rodzin.  

Ważne terminy:  

 31.03.2017 r. - upływa termin 

zgłaszania udziału w konkursie, 

 19.05.2017 r.- zakończenie etapu 

regionalnego konkursu, 

 16.06.2017 r. - zakończenie etapu 

wojewódzkiego 

 03.07-21.07.2017 r. - wizytacja 

gospodarstw finałowych. 

Zgłoś do konkursu swoje 

gospodarstwo w najbliższej 

jednostce terenowej KRUS, 

w terminie do 31 marca 2017 r. 

Druk zgłoszenia znajdziesz na 

stronie internetowej  

www.krus.gov.pl 

Laureaci konkursu na każdym 

z etapów otrzymają nagrody 

i wyróżnienia. 

Zwycięzca w kategorii  

gospodarstwa indywidualne 

otrzyma nagrodę główną Prezesa 

Kasy  

- ciągnik rolniczy. 

Informacja KRUS 


