Środowisko w którym żyjemy
Kolumna dofinansowana ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Olimpiada Młodych
Producentów Rolnych
- ze wsparciem wfośiGW
Olimpiada Młodych Producentów Rolnych organizowana
przez Związek Młodzieży Wiejskiej co roku wzbudza duże zainteresowanie wśród wielu młodych rolników oraz uczniów szkół
rolniczych. Wydarzenie ma na celu rozwijanie twórczych zainteresowań, rozbudzanie ambicji dalszego doskonalenia zawodowego, wymianę doświadczeń i przekazywanie dobrych praktyk
w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz popularyzację osiągnięć
w rolnictwie.To również wspaniała okazja do popularyzacji
szeroko pojętej wiedzy w zakresie ekologii i ochrony środowiska, czemu od lat patronuje i wspiera finansowo Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.
W ten nurt wpisuje się
wykład pani Urszuli
Bartkowiak z ŚODR, o
którym piszę w dalszej
częsći artykułu.
Olimpiada podzielona jest na trzy etapy:
I etap – eliminacje środowiskowe (szkolne), II
etap – Finał Wojewódzki,
III etap – Finał Krajowy.
Tegoroczne eliminacje w województwie śląskim odbyły się 4 marca
2016 r. Nad ich organizacją czuwał Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Wiejskiej w Katowicach oraz Śląski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Częstochowie.
O 9:00 w ŚODR w Częstochowie, odbyło się oficjalne rozpoczęcie Olimpiady. Przybyłych uczestników powitał dyrektor - Grzegorz Boski, a następnie głos zabrał prezes zarządu powiatowego
Związku Młodzieży Wiejskiej w Częstochowie - Konrad Kokoszka, który omówił przebieg części konkursowej. Następnie czterdziestu sześciu młodych rolników stanęło do walki o tytuł Najlepszego Młodego Rolnika w województwie śląskim. Uczestnikami
byli zarówno uczniowie szkół rolniczych, jak również młodzi pro-

ducenci rolni, posiadający wykształcenie rolnicze i będący właścicielami lub współwłaścicielami gospodarstw rolnych. Olimpiada Młodych Producentów Rolnych (OMPR) wyłoniła pięciu najlepszych gospodarzy, którzy reprezentowali nasze województwo
na Finale Krajowym w dniach 18-19 marca 2016 r. podczas XXII
Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH
w Kielcach.
Pytania w tegorocznej edycji nie były proste. Uczestnicy jednak bardzo dobrze sobie z nimi poradzili. Tradycyjnie konkurs
przebiegał w dwóch etapach. W pierwszym z nich, uczestnicy
mieli za zadanie rozwiązać pisemny test składający się z 50
pytań, za który można było
zdobyć 60 punktów. Następnie
wszyscy przystępowali do części praktycznej, w której czekały cztery zadania premiowane
maksymalnie do 10 punktów za
każde z nich.
Olimpiada to nie tylko
sprawdzanie swoich możliwości
w testach teoretycznych i praktycznych. W oczekiwaniu na
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wyniki, uczestnicy wzbogacili swoją wiedzę słuchając wykładu
na temat ekologii i opłacalności rolnictwa ekologicznego, który
przeprowadziłą pani Urszula Bartkowiak. Prelekcja nt. ekologii
odbyła się w ramach wojewódzkiej akcji informacyjnej dotyczącej rolnictwa ekologicznego. Była w niej mowa o ekologicznych
formach, celach i zasadach prowadzenia gospodarstw, o kryteriach ekologicznej produkcji rolnej, przetwarzaniu produktów
rolnictwa ekologicznego, kontroli produkcji oraz o wymogach
prawnych regulujących produkcję ekologiczną. Prowadząca wykład, przedstawiła również statystyki, z których jasno wynika, że
odbiorców produktów ekologicznych jest coraz więcej, w związku z czym ta forma upraw staje się coraz bardziej popularna już
nie tylko w gronie rolników z niewielkim areałem. Cieszy fakt, że
młodzi ludzie z uwagą wsłuchiwali się w tematykę prezentacji,
co może świadczyć o chęci rozwijania własnych gospodarstw w
kierunku prowadzenia produkcji metodami ekologicznymi, a poprzez zdobytą wiedzę młodzi producenci będą mieli możliwość
by wdrażać ją w swoich gospodarstwach.
Komisję egzaminacyjną stanowili przedstawiciele Śląskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie: Urszula Bartkowiak, Piotr Sykuła oraz Ambroży Heluszka.
O godzinie 15:00 odbyło się oficjalne podsumowanie XX Finału Wojewódzkiego OMPR, ogłoszenie wyników i wręczenie
nagród, na które przybyli zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli
się między innymi Jerzy Motłoch - dyrektor Wydziału Terenów
Wiejskich Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Grzegorz Boski
- dyrektor ŚODR w Częstochowie, Henryk Kasiura - Wicestarosta
Częstochowski, Anna Socha-Korendo - Wicestarosta Myszkowski, Roman Włodarz - prezes Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej.
Ewa Widera - kierownik w OR KRUS w Częstochowie, Marcin
Adamczyk - zastępca dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie.
Po kilku przemówieniach, nastąpiło wyczekiwane z niecierpliwością ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 5 laureatom,
którymi w tym roku zostali:
•

I miejsce - Roman Bathelt - Jaworze, pow. bielsko-bialski;

•

II miejsce - Andrzej Bem - Otola, Żarnowiec, pow. zawierciański,

•

III miejsce - Marta Kmieć-Wawrzyniak - Bieżeń, pow. kłobucki;

•

IV miejsce - Dawid Krawczyk - Jeżowa, pow. lubliniecki,

•

V miejsce - Paweł Kociok - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim, pow. tarnogórski.

Uczestnicy otrzymali cenne nagrody rzeczowe w postaci
sprzętu elektronicznego oraz przydatnych narzędzi mających zastosowanie w gospodarstwie.
Sponsorami XX Finału Wojewódzkiego OMPR w woj. śląskim byli:
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach
• Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
• Powiat Częstochowski,
• Powiat Zawierciański,
• Powiat Kłobucki,
• Powiat Myszkowski,
• Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego OR w Częstochowie.
Kamil Dobrowolski
Dział Przedsiębiorczości, WGD i Agroturystyki

Miło donieść, że w etapie krajowym
Olimpiady Młodych Producentów Rolnych
nasi młodzi rolnicy zdobyli dwa z trzech
pierwszych miejsc w kraju.
Zwycięzcą krajowym i zdobywcą
I miejsca został pan Dawid Krawczyk
z Jeżowej, pow. Lubliniec. a III miejsce
zajął pan Roman Bathelt z Jaworza,
pow. Bielsko-Biała.
Serdecznie gratulujemy!
Bliżej o naszych laureatach krajowych
w następnym numerze „Aktualności”.
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