
IV Regionalny Turniej Młodego Mechanizatora dla uczniów szkół
rolniczych południowej Wielkopolski

Marcin Olas  z Zespołu Szkół w Opatówku w powiecie kaliskim zajął pierwsze miejsce w IV Regionalnym Turnieju
Młodego  Mechanizatora  dla  uczniów  kierunków  rolniczych  szkół  ponadgimnazjalnych  z  terenu  południowej
Wielkopolski. Drugie miejsce zajął Szymon Tomczak z Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych w Marszewie
w powiecie pleszewskim, a miejsce trzecie Matuesz Kudaś, także z Zespołu Szkół w Opatówku. Do finału, który
odbył się 23 maja 2019 r. na terenie Zespołu Szkół w Opatówku przystąpiło 21 uczniów, wyłonionych w zmaganiach
wewnątrzszkolnych spośród ponad 140. ze szkół regionu. Celem Turnieju było zarówno propagowanie kultury
technicznej  i  bezpiecznego  zachowania  się  podczas  obsługi  i  użytkowania   maszyn  rolniczych,  znajomości
przepisów ruchu drogowego oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej, jak i umiejętności postępowania w razie
wypadku  oraz  w  sytuacjach  zagrożenia.  Jednym  z  istotnych  celów  było  także  przygotowanie  uczniów  do
egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.  Po rozwiązaniu pisemnego testu wiedzy z technicznego
bezpieczeństwa  pracy  dotyczącego  eksploatacji  maszyn  i  urządzeń  rolniczych,  przepisów  ruch  drogowego,
stosowania substancji i preparatów chemicznych, bezpieczeństwa pożarowego i pierwszej pomocy przedmedycznej,
dwunastu uczniów z najlepszymi wynikami rywalizowało w części praktycznej Turnieju. W zmaganiach związanych
z wykonywaniem zadań praktycznych jego uczestnicy rywalizowali w ośmiu konkurencjach.  Pierwszą z nich była
jazda sprawnościowa ciągnikiem rolniczych po torze. Polegała ona na bezpiecznym i technicznym przejechaniu
określonej przez organizatorów trasy z umieszczoną piłką na zamontowanym na pojeździe talerzu Stewarta. Dwie
kolejne konkurencje polegały na rozpoznaniu przygotowanych przez organizatorów rodzajów ogumienia w związku
z eksploatacją ciągników i maszyn rolniczych oraz środków smarnych stosowanych w gospodarstwie rolnym. Każdy
uczestnik losował rodzaj ogumienia  i dokonywał  oceny w oparciu o informację z opony oraz losował zestaw
środków smarnych i na przygotowanej karcie dokonywał oceny w oparciu o informację z etykiety na opakowaniu
danego  środka.  Kolejna  konkurencja  to  umieszczenie  w  jak  najkrótszym  czasie  sworznia  zaczepowego
zawieszonego na ładowaczu czołowym ciągnika rolniczego w otworze rury z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
Piątą konkurencją była obsługa codzienna ciągnika rolniczego z przyczepą, w tym sprawdzenie stanu technicznego
ciągnika i przyczepy oraz ustalenie usterek występujących w pojeździe (przygotowanej przez organizatorów), a
także  wskazanie  sposobu  jej  usunięcia.  Szósta  konkurencja  dotyczyła  kalibracji  parametrów  roboczych
opryskiwacza na stacjonarnym stanowisku badawczym.  Siódma konkurencja to udzielanie pierwszej  pomocy
przedmedycznej.  Uczestnicy  losowali  zadanie  do  wykonania  z  przygotowanego  zestawu,  jakimi  były  scenki
symulujące różnego rodzaju urazy, do jakich może dojść w czasie szeregu prac w gospodarstwie rolnym, w tym
podczas obsługi ciągników i maszyn rolniczych. Ocenie podlegało postępowanie na miejscu zdarzenia, w tym
ocena miejsca zdarzenia i  bezpieczeństwo własne,  ocena stanu  świadomości  poszkodowanego,  ocena jego
podstawowych funkcji  życiowych,  badanie  urazowe,  wezwanie  pomocy medycznej,  postępowanie  związane z
zaistniałym urazem oraz zabezpieczenie termiczne poszkodowanego.  Ostatnią konkurencją było wykonywanie
zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w gospodarstwie rolnym. Każdy z uczestników losował jedno z zadań,
dotyczących sytuacji stwarzających zagrożenia pożarowe, do jakich może dojść przy pracach w gospodarstwie
rolnym, min. podczas obsługi ciągników i maszyn rolniczych. Ocenie podlegało postępowanie na miejscu zdarzenia,
w tym dotyczące zachowania się i postępowania w sytuacji zagrożenia, związane z obsługą podręcznego sprzętu
gaśniczego, właściwym doborem gaśnic do gaszenia różnych typów pożarów. Laureat pierwszego miejsca otrzymał
puchar prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Laureaci pierwszych miejsc otrzymali nagrody ufundowane przez
Posła  do  Parlamentu  Europejskiego  Andrzeja  Grzyba,  Państwową  Inspekcję  Pracy,  Kasę  Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego i Wielkopolską Izbę Rolniczą. Ponadto uczestnicy turnieju otrzymali gadżety. Turniej w
ramach działań Regionalnej Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym dla
Wielkopolski Południowej zorganizowany został przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu Oddział w Ostrowie
Wielkopolskim,  Wielkopolską  Izbę  Rolniczą,  Komendę  Powiatową  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Pleszewie,
Placówkę Terenową Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Ostrowie Wielkopolskim oraz Delegaturę
Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kaliszu przy współudziale Zespołu Szkół w Opatówku.


