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W Szkole Podstawowej w Świerczynie trwa remont dachu na bu-
dynku głównym. Dach zostaje odpowiednio ocieplony i pokryty
blachodachówką. Remont prowadzi firma murarska pana Mariu-
sza Krauze ze Świerczyny.

Od połowy czerwca trwa budowa przedszkola przy Szkole Podsta-
wowej w Świerczynie. W ciągu dwóch tygodni stanęły mury nowej pla-
cówki. Prawdopodobnie już od września 2009 roku przedszkolacy będą
tutaj spędzali czas na zabawie i nauce.

W akcji chodzi przede wszyst-
kim o najmłodszych mieszkańców
wsi. To właśnie oni są uczestni-
kami wielu tragicznych zdarzeń.
Bywa, że w czasie prac polowych
dzieci dostają się pod maszyny lub
ulegają wypadkom obsługując
sprzęt. Tymczasem osobom poni-
żej 16. roku życia nie wolno obsłu-
giwać maszyn rolniczych i
kierować ciągnikami. A zdarza się
to w wielu gospodarstwach,
zwłaszcza gdy rolnik uzależniony
od aury chce jak najszybciej upo-
rać się ze żniwami lub innymi pra-
cami w polu.

Pracownicy Państwowej In-
spekcji Pracy przeprowadzają i
będą przeprowadzać kontrole w in-

Lato i czas żniw, to zawsze okres, w którym zdarza się więcej
wypadków na wsi. Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczęła w
związku z tym ogólnopolską akcję na rzecz bezpieczeństwa
pracy w rolnictwie.

Bezpieczniejna polach i budowach
dywidualnych gospodarstwach rol-
nych. Zwracają wówczas uwagę
na zabezpieczenie sprzętu, na
osłony niezbędne przy silnikach
maszyn, na sprawność urządzeń.
Przy tej okazji apelują do rolników,
by w obejściu i w polu zachowali
szczególną ostrożność i by nie
obarczali dzieci pracą ponad ich
siły. A także, aby zapewnili im na-
leżytą opiekę.

Druga akcja jaką już wkrótce
przeprowadzi Państwowa Inspek-
cja Pracy dotyczy bezpieczeństwa
na budowach i przy pracach dro-
gowych. Okazuje się, że w ciągu
ostatniego roku liczba wypadków
na budowach wzrosła dwukrotnie.
I dotyczy to zarówno dużych inwe-
stycji, jak i prac zaledwie kilka met-
rów nad ziemią, czy wręcz w
wykopach lub na drogach. W
pierwszym półroczu tego roku in-
spektorzy przeprowadzili 27 kon-
troli na terenie byłego
województwa leszczyńskiego.
Stwierdzili aż 434 nieprawidłowo-
ści na budowach. Niektóre z nich
zagrażały życiu lub zdrowiu pra-
cowników.

Dlatego właśnie Państwowa In-
spekcja Pracy zapowiada zmaso-
wane kontrole placów budów.
Kontrolowane będą roboty inwe-
stycyjne jak i remontowe. Inspek-

torzy mogą pojawić się na budo-
wach sal, świetlic, domów, a także
tam, gdzie remontuje się drogi czy
prowadzi wykopy. Będą mogli
przed wejściem na budowę obser-
wować pracę ludzi i dokumento-
wać ich zachowania kamerą bądź

PKP Przewozy Regionalne
podwyższyły opłaty za tak zwane
oferty specjalne, a więc przejazdy
rodzinne, turystyczne, a także bi-
lety miesięczne. Podróżni za-
płacą więcej jadąc tymi właśnie
liniami. Średnio bilety turystyczne
podrożeją o 15-23%, miesięczne
o 5-6 procent, a rodzinne, gdzie
dorośli podróżują z dziećmi o nie-
całe 1,5 procent. Dodajmy, że nie
zdrożały najpopularniejsze bilety
jednorazowe.

DROŻEJ NA PKP

aparatem fotograficznym.
Wszystko po to, aby pokazać pra-
codawcom, jakie nieprawidłowości
zdarzają się na placach budów i
jakie niosą z sobą konsekwencje.

Jedna i druga akcja ma na celu
wyeliminowanie wszelkich zagro-
żeń, podniesienie bezpieczeństwa
pracy, zarówno na roli, jak i na bu-
dowach. W równym stopniu doty-
czy to dużych miejscowości, jak i
gmin oraz wsi. Warto o nich wie-
dzieć, a tam gdzie trzeba i można
poprawić wszelkie uchybienia oraz
zlikwidować braki.


