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Powiatowy Konkurs

„Ekologiczna Zagroda 2018”
Podsumowanie konkursu 

i wręczenie nagród laureatom 
Powiatowego Konkursu „Eko-
logiczna Zagroda 2018” miało 
miejsce podczas XIX Dożynek 
Powiatowych w Konopiskach.

–Konkurs obejmuje wszystkie 
domostwa na terenach wiejskich 
naszego powiatu, nie tylko za-
grody, w których odbywa się to-
warowa produkcja rolnicza, ale 
również te, w których mieszkają 
ludzie wykonujący inne zawody. 

Ważna jest nie tylko estetyka 
zagród, ale ocenie podlegają rów-
nież: gospodarowanie odpadami, 
w tym usuwanie azbestu, gospo-
darowanie wodą, ograniczanie 
niskiej emisji, termomoderniza-
cja budynków, wykorzystanie 
energii ze źródeł odnawialnych, 
utrzymywanie przydomowych 
warzywników, jagodników, pa-
siek, sadów, ochrona  krajobra-
zu,   hodowla  zwierząt w tym 
drobiu, królików, kóz i innych 
zwierząt  na potrzeby własne go-
spodarstwa domowego i innych 
form wytwarzania zdrowej żyw-
ności na potrzeby rodziny, z wy-
korzystaniem metod rolnictwa 
ekologicznego – wyjaśnia Staro-
stwo Powiatowe. 

Celem tego konkursu było 
przede wszystkim promowanie 
proekologicznych praktyk. 
Skąd można było czerpać wie-
dzę? Z „Kodeksu dobrej prak-
tyki rolniczej”, którą wydało 
Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi oraz Ministerstwo 
Środowiska. 

Traktuje on o praktykach rol-
niczych przyjaznych środowi-
sku. Ich stosowanie gwarantuje 
zrównoważony rozwój w aspek-
cie rolniczych produkcji. 

Kodeks dobrej praktyki 
rolniczej

Kodeks uczy przede wszyst-
kim o ochronie wody. Jest ona 
niezwykle ważna jako zasób 
środowiska. Ponadto traktuje 
również o glebie, powietrzu, 
krajobrazu, a także możliwo-
ściach, które pozwalają przy-
czynić się do chronienia tych 
elementów. Taka edukacja 
z pewnością przyczyni się do 
poprawy warunków życia na 
obszarach wiejskich. 

Kodeks obowiązuje przede 
wszystkim tych rolników, którzy 
otrzymują dopłaty bezpośrednie. 
Nieprzestrzeganie tych zasad 
grozi poważnymi sankcjami. 

– Można zadać pytanie: a dla-
czego zasady te nie obejmują 
wszystkich zamieszkujących te-
reny wiejskie? Wszyscy zapewne 
chcielibyśmy mieszkać w czy-
stym środowisku, nikt nie życzy 
sobie mieć za sąsiada kogoś, kto 
np. aby podgrzać latem ciepłą 
wodę użytkową spala odpady, 
lub w słoneczny dzień, w porze 
kwitnienia roślin, wykonuje 
opryski chemicznymi środkami 
ochrony roślin, trując tym sa-
mym pożyteczne owady –  na-
szych sprzymierzeńców. 

Dlatego też, aby upowszech-
niać zasady dobrej praktyki rol-
niczej wśród wszystkich miesz-
kańców terenów wiejskich na-
szego regionu, Zarząd Powiatu 
Częstochowskiego ogłosił po raz 
kolejny konkurs „Ekologiczna 
Zagroda 2018” - wyjaśnia Staro-
stwo. 

Przygotowania: konferencje 
i warsztaty

W czerwcu zorganizowane zo-
stały specjalne konferencje, któ-
re traktowały o estetyce zagród, 
rolnictwie ekologicznym, stoso-
waniu się do zasad dobrej prak-
tyki rolniczej, a także wykorzy-
stania odnawialnych źródeł 
energii. Przybyli mogli posłuchać 
wykładów i obejrzeć specjalnie 
przygotowane prezentacje. 

Następnie przyszedł czas na 
warsztaty terenowe – wtedy też 
uczestnicy mieli szansę zapo-
znać się z instalacjami, jakie 
tworzy się, aby wykorzystać na 
potrzeby gospodarstw domo-
wych, odnawialne źródła ener-
gii. 7 gmin mogło przeprowa-
dzić swój etap konkursu, po-
nieważ zainteresowanych było 
więcej. Pozostałe gminy wzięły 
udział w dalszej rywalizacji, 
przedstawiając jedną zagrodę. 

Komisja konkursowa odwiedzi-
ła je wszystkie i poddała ocenie. 

Pierwsza nagroda nie została 
przyznana. Ex aequo drugie 
miejsce otrzymały dwie zagrody, 
przyznano też dwa trzecie miej-
sca. Wyróżnionych zagród było 
pięć. Innowacyjna była kwestia 
nagradzania – organizatorzy 
konsultowali z laureatami, jakie 
nagrody chcieliby otrzymać, po-
nieważ zależało im, aby były to 
nagrody „trafione”. Zostały one 
zakupione dzięki dofinansowa-
niu Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach.

Sprzątanie świata

Każdy może pomóc
Sprzątanie  świata  to 

międzynarodowa kampa-
nia, która odbywa się na 
całym  świecie  w  trzeci 
weekend września.  Pole-
ga  ona  na  zbiorowym 
sprzątaniu  śmieci, które 
zalegają  poza  miejscami 
przeznaczonymi  do  ich 
składowania. 

Celem kampanii jest 
wzrost świadomości ekolo-
gicznej społeczeństwa. 
W naszym regionie wiele 
szkół wzięło udział w tej 
akcji. 
Zdjęcie: Szkoła Podsta-

wowa w Czarnym Lesie.

Kolumnę opracowała: Paula Nogaj

NO-KILL

Złów i... wypuść
NO-KILL,  czyli  złów  i  wy-

puść  to  specjalna  praktyka 
stosowana  w  wędkarstwie, 
która ma  na  celu  chronienie 
ryb.  Jest  wielu  zwolenników 
tej techniki łowienia, ale w na-
szym kraju  tworzone  są  rów-
nież  specjalne  strefy  na  wo-
dach,  gdzie  wędkarze  mają 
obowiązek  wypuszczać  ryby 
po ich złowieniu. 

Jest to humanitarny sposób 
na rekreacyjne wędkarstwo, ale 
należy się do tego odpowiednio 
przygotować. Trzeba pamiętać, 
aby unikać w takiej sytuacji zbyt 
długiej walki z rybą na haczyku, 
która może być dla niej wycień-
czająca. Ponadto należy stoso-
wać taki sprzęt, który pozwoli 
zmniejszyć ryzyko uszkodzenia 
ryby. Są to sieci i podbieraki, 
które nie są „ścierne” dla ryb. 
W ten sposób możemy mieć pew-
ność, że rybia skóra, łuski i śluz 
nie zostanie nieodpowiednio na-
ruszony. 

Ważne są również bezzadzioro-
we haki. Ich zastosowanie zmniej-
sza szkody i skraca czas uwolnie-
nia ryby. To z kolei przyczynia się 
do zwiększenia ich przeżywalno-
ści. W Polsce ten sposób łowienia 
staje się coraz bardziej popular-
ny. Niektórzy nazywają to nowo-
czesnym wędkarstwem – inni 
podkreślają, jak ważna jest to ini-
cjatywa dla ochrony środowiska. 
W naszym kraju utworzonych 
odcinków i stref NO-KILL jest 
wiele. Gdzie w naszym regionie 
możemy je spotkać? M.in. na rze-
ce Warta od kanału Oczyszczalni 
Ścieków w Poraju do mostu 
w miejscowości Słowik, od mostu 
w miejscowości Poraj przy ul. 
Nadrzecznej do mostu w miejsco-
wości Kolonia Borek. Panuje tam 
zakaz zabierania i posiadania 
przy sobie ryb łososiowatych i li-
pienia. – Na tym odcinku obowią-
zuje stosowanie haków pozba-
wionych zadzioru – możemy 
przeczytać w zestawieniu na stro-
nie PZW Częstochowa. 

W  konkursie „Ekologiczna 
Zagroda 2018” nagrodzono 

następujące zagrody:
II miejsca:
l Stanisław Kozubek ze Zrębic
l Asteniusz Myśliwiec 

z Korzonka
III miejsca:
l Sylwia  i Piotr Miedziński 

wraz z córką Martą  
z  Pabianic

l Elżbieta i Grzegorz Mucha  
z  Łochyni

Wyróżnienia:
l Wojciech Taranowicz 

z Witkowic
l Katarzyna i Paweł Zymek  

z  Podlesia
l Angelina Konik z  Rudników 

Kolonii
l Tamara i Jerzy Zielińscy 

z Kolonii Klepaczka
l Ryszard Fuchs z Marianki 

Rędzińskiej
Za udział:
l Mirosława Pachuc  z Lgoty 

Małej
l Alfreda i Marian Błaszczyk 

z Borowców
l Elżbieta Woźniak  z Wiercicy
l Jolanta i Robert Pikiel 

z Małus Małych
l Felicja Wójcik z Wrzosowej
l Łukasz Cykowski z Łyśca
l Balbina i Janusz Długosz 

z Blachowni  


