
W ostatnim czasie nasiliła 
się liczba pożarów odpadów. 
Z tego też powodu Minister-
stwo Środowiska przygoto-
wało propozycje rozwiązań, 
aby takie sytuacje nie po-
wtarzały się w przyszłości. 
Dotyczą one m.in. wzmoc-
nienia mechanizmów kon-
troli składowisk.

Prace nad zmianami w pra-
wie dotyczącymi składowania 
odpadów trwają w resorcie śro-
dowiska już od kilku miesięcy. 
- Doświadczenia ostatnich dni 
pokazują, że mamy do czynie-
nia z bardzo groźnym zjawi-
skiem. Dlatego proponujemy 
wiele rozwiązań legislacyjnych, 
które będą im zapobiegać. 
Chcemy wprowadzić znacznie 
ostrzejsze rygory, które muszą 

uzyskać firmy zajmujące się 
gospodarką odpadami – powie-
dział Henryk Kowalczyk, mini-
ster środowiska.

Szef resortu podkreślił, że 
chodzi m.in. o wprowadzenie 
gwarancji finansowych dla 
podmiotów prowadzących go-
spodarowanie odpadami w za-
kresie zbierania, magazynowa-
nia i przetwarzania odpadów. 
Dzięki temu, w przypadku po-
rzucenia odpadów, samorządy 
dysponowałyby środkami na 
ich zagospodarowanie.

Kolejną propozycją jest obo-
wiązek prowadzenia monito-
ringu wideo obiektu, w  którym 
magazynowane lub składowa-
ne są odpady. Ułatwi to nadzór 
nad działalnością w zakresie 
gospodarowania odpadami, a 
w przypadku pożaru pomoże 

ustalić przyczynę i ewentual-
nych sprawców takiego zdarze-
nia.

Minister Kowalczyk zazna-
czył również, że wśród propozy-
cji rozwiązań znalazło się także 
ograniczenie dopuszczalnego 
okresu magazynowania odpa-
dów z 3 lat do 1 roku oraz 
wprowadzenie obowiązku do-
puszczenia obiektu do użytko-
wania na podstawie opinii Pań-
stwową Straż Pożarną przed 
rozpoczęciem działalności w  
zakresie gospodarki odpadami.

Wśród propozycji Minister-
stwa Środowiska znalazła się 
również kwestia wprowadzenia 
kryteriów wymierzania kar ad-
ministracyjnych za niezgodne 
z prawem zbieranie, magazy-
nowanie i przetwarzanie odpa-
dów. Obecnie kara admini-

stracyjna wymierzana przez 
WIOŚ wynosi od 1000 zł do 
1.000.000 zł.

Minister Kowalczyk podkre-
ślił, że rozwiązania legislacyjne 
muszą również dotyczyć sank-
cji dla recydywistów – podmio-
tów, u których wielokrotnie 
wybuchały pożary.

Rozważana jest też również 
kwestia uprawnień starostów 
do wydawania decyzji na zbie-
ranie, magazynowanie i prze-
twarzanie odpadów – przenie-
sienie uprawnień do wydawa-
nia decyzji odpadowych do in-
nych organów. Poza tym re-
sort wskazał na potrzebę 
wzmocnienia uprawnień In-
spekcji Ochrony Środowiska 
m.in. poprzez odstąpienie od 
wymogu zawiadamiania z 
siedmiodniowym wyprzedze-

niem o zamiarze przeprowa-
dzenia kontroli.

Skala pożarów
Państwowa Straż Pożarna 

potwierdza niepokojący wzrost 
statystyk dotyczących pożarów 
w takich obiektach: w 2010 r. 
miało miejsce 59 takich inter-
wencji, w 2013 i 2014 roku – 
ok. 100, natomiast w roku 
2016 i 2017 miało miejsce od-
powiednio 130 i 150 interwen-
cji.  W 2018 roku było to już 
ok. 60 pożarów.

Ostatnie pożary charaktery-
zowała duża skala i zróżnico-
wanie lokalizacji. Akcje gaśni-
cze wymagały każdorazowo 
udziału kilkudziesięciu jedno-
stek, a w miejscowości Wsze-
dzień konieczna była nawet 
ewakuacja mieszkańców.

Pożary wysypisk śmieci

Stop patologiom w gospodarce odpadami
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Zarząd Województwa Ślą-
skiego rozstrzygnął dwa kon-
kursy w ramach programu 
Owca Plus. W sumie na ten 
przeznaczono blisko pół milio-
na złotych.

Pierwszy konkurs ma na celu 
ochronę czynną bioróżnorodno-
ści i krajobrazu poprzez prowa-
dzenie wypasu owiec na wybra-
nych zespołach hal i polan gór-
skich Beskidów oraz wypasu 
owiec i kóz na murawach Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej. 
W zdaniu chodzi o prowadzenie 
wypasu (tradycyjnego, szałaśni-
czego) owiec ras lokalnych oraz 
popularyzację „Szlaku bacówek 
Programu Owca Plus”.

Zgodnie z warunkami kon-
kursu, oferta musi uwzględniać 
wypas owiec ras lokalnych na 
nie mniej niż 550 ha hal i polan 
na terenie Beskidów.

W tym roku dofinansowanie 
na kwotę 440 tys. zł otrzymał 

projekt Fundacji Pasterstwo 
Transhumacyjne „Ochrona 
przyrody i krajobrazu hal i polan 
górskich Beskidów poprzez pro-
wadzenie ekstensywnego i kul-
turowego wypasu owiec”.

Celem drugiego konkursu jest 
pielęgnowanie i rozwijanie tożsa-
mości lokalnej, ekologii, kultury, 
sztuki, ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego, turystyki i kra-
joznawstwa. Dofinansowanie na 
łączną kwotę 47,5 tys. zł otrzy-
mało 7 projektów.

Program Owca Plus realizowa-
ny jest przez Samorząd Wojewódz-
twa Śląskiego od 2010 roku. Jego 
nadrzędnym celem jest ochrona 
środowiska przyrodniczego i za-
chowanie bioróżnorodności wska-
zanych terenów, poprzez przywró-
cenie i utrzymanie wypasu owiec 
na wskazanych halach i polanach 
górskich oraz murawach.

Po latach realizacji programu 
zaobserwowano zahamowanie 
sukcesji wtórnej, zwiększenie po-

wierzchni terenów pastwiskowych 
i pogłowia owiec oraz częściową 
zmianę składu runi w kierunku 
odbudowy bioróżnorodności. 
Znacznie wzrosło zaangażowanie 
społeczności lokalnych w podtrzy-
mywanie lokalnych tradycji i zwy-
czajów oraz zainteresowanie pa-
sterstwem i czynną ochroną przy-
rody wśród turystów.

Program przewiduje ochronę 
najcenniejszych przyrodniczo 
hal i polan górskich Beskidów 
oraz muraw Jury Krakowsko-
-Częstochowskiej (wskazanych 
przez Zespół Parków Krajobrazo-
wych Województwa Śląskiego) 
poprzez powstrzymywanie suk-
cesji lasu w oparciu o gospodar-
kę pasterską. Zakłada także kul-
tywowanie tożsamości kulturo-
wej związanej z pasterstwem, 
krzewienie tradycji kultury ludo-
wej, rozwój rzemiosła i przetwór-
stwa produktów pochodzenia 
owczego i koziego.
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KALENDARZ EKOLOGICZNY 2018
CZERWIEC

17 Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem Gleby i Suszą
21 Pierwszy Dzień Lata

LIPIEC
11 Światowy Dzień Ludności

Wybrano najlepsze projekty

Blisko pół miliona na owce i kozy

Policjanci z często-
chowskiego zespołu kon-
nego przeprowadzili 
warsztaty ekologiczne dla 
dzieci. Akcja prowadzona 
jest w ramach programu 
edukacji ekologicznej, do-
finansowanego ze środ-
ków Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach. Dzieciom 
przedstawiono wiele cie-
kawych i przydatnych infor-
macji ekologicznych. Przy 
okazji poznały też... tajniki 
służby policji konnej.

W Częstochowie policjanci 
prowadzą warsztaty ekologiczne 
dla dzieci. Projekt realizowany 
jest przez częstochowską komen-

dę, przy wsparciu Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach. Mundurowi z zespołu 
konnego prowadzą zajęcia dla 
uczniów ze szkół podstawowych 
i przedszkoli, których celem jest 
poszerzenie wiedzy o służbie 
konnej w policji, a także podnie-
sienie poziomu świadomości 

ekologicznej. - Stróże prawa, 
podczas zajęć z wierzchow-
cami Bonzem i Widimem, 
opowiadali maluchom o ko-
niach, ich rasach, trybie ży-
cia i sposobach pielęgnacji. 
Pokazali też, jak właściwie 
osiodłać konia i przygotować 
do służby – wylicza podkom. 
mgr Marta Ladowska, oficer 
prasowy częstochowskich 
policjantów. Ponadto profi-
laktycy z wydziału prewencji 

- st. asp. Marcin Machnik, mł. 
asp. Daniel Zych i st. sierż. Kamil 
Sowiński – przeprowadzili zaję-
cia poświęcone bezpiecznemu 
zachowaniu się w środowisku. 
Na zakończenie najmłodsi otrzy-
mali kolorowanki, które pomogą 
im utrwalić zdobytą wiedzę.
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Częstochowski zespół konny

Niecodzienna lekcja

Kolumnę opracowała: kg

Najmłodsi częstochowianie 
podczas konkursów organizo-
wanych przez Częstochow-
skie Przedsiębiorstwo Komu-
nalne udowodnili, że dosko-
nale znają się na ekologii. 

Konkursy realizowane w ra-
mach programu ,,Czysta Często-
chowa - segregacja to styl życia” 
były adresowane do dzieci w wie-
ku przedszkolnym, uczniów 
szkół podstawowych i gimna-
zjów z terenu Częstochowy i gmi-
ny Poczesna.

W konkursie ,,Czysta Często-
chowa” uczestniczyło 38 placó-
wek oświatowych -15 szkół pod-
stawowych i gimnazjów oraz 23 
przedszkola. Na konkurs ,,Za-
bawka z odpadów” wpłynęło  na-
tomiast 179 prac z tego: 76 od 
uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjalnych, 103 od przed-
szkolaków z 32 placówek oświa-
towych.

W konkursie ,,Czysta Często-
chowa” w kategorii GIMNA-
ZJUM I miejsce zajęła Szkoła 
Podstawowa nr 31 z Oddziałami 
Integracyjnymi, w kategorii 
PRZEDSZKOLE – Przedszkole 

w Hucie Starej A z ul. Lipowej, 
w kategorii UCZEŃ - Adam Ma-
rzec z SP nr 46 im. Stefana Że-
romskiego, a w   kategorii 
PRZEDSZKOLAK - Jakub Duś 
z Niepublicznego Terapeutyczne-
go Punktu Przedszkolnego PI-
NOKIO. W XI edycji konkursu 
zebrano 353 182 szt. baterii, 17 
968 szt. sprzętu, a łączna waga 
wyniosła: 51 280 kg.

W konkursie ,,Zabawka z od-
padów” wśród uczniów szkół 
podstawowych najlepszy był Ka-
mil Waszczyk z SP nr 21 im. S. 
Konarskiego, a wśród dzieci 
w wieku przedszkolnym   - Zofia 
Kacerovsky z   MP nr 17 im. 
Siedmiu Krasnoludków.

Podsumowanie konkursu 
i wręczenie nagród odbyło się 
w sali sesyjnej Urzędu Miasta.

Wydarzenie odbyło się pod ho-
norowym patronatem prezyden-
ta Krzysztofa Matyjaszczyka i zo-
stał dofinansowane ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach. Or-
ganizatorem przedsięwzięcia by-
ło Częstochowskie Przedsiębior-
stwo Komunalne.

Konkursy

Ekologia bez tajemnic


