Inauguracyjne wystąpienie Prezesa KRUS na galę podsumowania
XII Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”
AGRO SHOW Bednary - 19 września 2013 r., godz. 12:00

Panie, Panowie,
Szanowni Goście!
Finałowa

gala

naszego

Ogólnokrajowego

Konkursu

Bezpieczne

Gospodarstwo Rolne, jak co roku, odbywa się z udziałem znakomitego grona
Gości.
Sprawując zaszczytną rolę gospodarza dzisiejszego wydarzenia, bardzo
dziękuję za Państwa liczną obecność i witam bardzo serdecznie.
Wszystkim, którzy uświetniają tę galę, stokrotnie dziękuję.
Do organizacyjnego sukcesu dwunastej edycji konkursu przyczyniło się wiele
instytucji, organizacji i osób. Wyrazy wdzięczności kieruję w pierwszej
kolejności:
− do

Prezydenta

Rzeczypospolitej

Polskiej,

Pana

Bronisława

Komorowskiego, za prestiżowy patronat honorowy
− do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pana Marka Sawickiego
oraz
− Głównego Inspektora Pracy, Pani Iwony Hickiewicz, którą dziś
reprezentuje Jej Zastępca, Pani Małgorzata Kwiatkowska –

za organizacyjne zaangażowanie.

Serdeczne podziękowania kieruję do Kierownictwa Agencji Nieruchomości
Rolnych, z Panem Prezesem Leszkiem Świętochowskim,
− do Członków Rady Rolników i wszystkich uczestników komisji
konkursowych.
− Dziękuję fundatorom nagród premiującym wysiłki uczestników kolejnych
trzech etapów konkursu.
− Bardzo dziękuję patronom medialnym i popularyzatorom idei konkursu.
Zachęcam do zapoznania się ze szczegółowymi relacjami w Agro
Serwisie, AGROmechanice - z wizytacji gospodarstw laureatów,
ujawniających ich sposoby na sukces w naszym konkursie,
Największe podziękowania i ogromne gratulacje należą się wszystkim
rolnikom i zakładom rolnym, biorącym udział w XII Konkursie BGR.
Po sukcesie minionego roku trudno było oczekiwać jeszcze większego
współzawodnictwa i jeszcze lepszych wyników w obecnym konkursie.
Ale, niemal jak w sporcie, rywalizacja o miano najbezpieczniejszego
gospodarstwa w kraju nie ma granic. Jej efekty zobaczymy za chwilę podczas
prezentacji

tegorocznych

wojewódzkich

zwycięzców

–

laureatów

Bezpiecznego Gospodarstwa Rolnego 2014.
Wśród nich jest gospodarstwo Państwa Doroty i Karola KANIÓW, zdobywców
I miejsca w kraju. Młodzi, ambitni rolnicy, z rodzinnymi tradycjami prowadzenia
gospodarstwa, w ciągu kilku lat od podstaw stworzyli w woj. warmińskomazurskim nowoczesne, wzorowe pod każdym względem gospodarstwo o
profilu

zwierzęco-roślinnym.

Przestrzenne,

z

dobrze

zorganizowanymi

wewnętrznymi ciągami komunikacyjnymi, z częścią mieszkalną i rekreacyjną,
oddzieloną od produkcyjnej.
Wszystkim – dziś uhonorowanym i tym, którzy – na razie bez sukcesu w
konkursie - podjęli jego regulaminowe wyzwanie, poddając komisyjnemu
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sprawdzianowi osobiste warunki pracy i życia, ogromnie dziękuję za zaufanie,
a przede wszystkim za wdrażanie wskazanych zaleceń prewencyjnych.
Państwa starania nie były daremne. Satysfakcjonujące wyniki, jeśli nie dziś,
przyjdą z czasem. Tak było ze wszystkimi zauważonymi w naszym konkursie
gospodarstwami.

Drodzy Państwo,
W Kasie co do grosza liczymy wydatki na wszystkie działania zwiększające
bezpieczeństwo pracy i życia w gospodarstwach rolnych. Na ten ustawowy cel
wydajemy rocznie, w przeliczeniu na jednego ubezpieczonego… półtora
złotego! Twierdzę, że są to najlepiej zainwestowane środki publiczne.
Najlepszym tego przykładem są wizytówkowe i coraz liczniejsze w naszym
otoczeniu bezpieczne, pięknie wyglądające gospodarstwa rolne.
Zatem, nie poprzestaniemy na XII edycji, żeby także innym naszym rolnikom
dać szansę na finałowe spotkanie za rok.
Serdecznie dziękuję
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