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strażnikiem natury
dzięki Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Zielone Pracownie’2022 rozdane
70 szkół z terenu województwa śląskiego
otrzymało doﬁnansowanie na stworzenie
ekologicznych pracowni w ósmej edycji
konkursu Zielona Pracownia’2022. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczył na ten cel blisko 2,8 mln zł – najwięcej w historii konkursu.
Finał wraz z uroczystym wręczeniem symbolicznych dyplomów potwierdzających doﬁnansowanie, odbył się na Zamku w Ogrodzieńcu.
W plenerowej gali udział wzięło ponad tysiąc
osób – zaproszonych gości, przedstawicieli
gmin i miast oraz zwycięskich szkół, ale przede
wszystkim uczniów z całego województwa.
- Ten konkurs organizujemy po to, aby wzra-

stała świadomość ekologiczna, bo edukacja od
najmłodszych lat jest bardzo istotna. Im więcej
postaw ekologicznych nauczymy się w młodości, tym mniej problemów ze środowiskiem
będziemy mieli w późniejszych latach. To jest
cel, który chcemy osiągnąć realizując program
Zielonych Pracowni – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.
Na tegoroczny konkurs Zielona Pracownia
wpłynęło 129 zgłoszeń, z których wybranych
zostało 70 projektów. Celem konkursu jest doﬁnansowanie w formie dotacji wniosków dotyczących utworzenia pracowni na potrzeby
nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograﬁcznych, chemiczno-ﬁzycznych czy geologicznych w klasach 4-8 szkół
podstawowych oraz w szkołach średnich.

W konkursie „Zaczarowany ogród” wzięło udział 35 przedszkoli. W konkursie nie chodziło jedynie o estetykę otoczenia placówek, ale także o kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko już od najmłodszych lat.

Eko-ogrody przy przedszkolach

Konkurs polegał na wykonaniu przedmiotu
użytkowego bądź ozdobnego do ogrodu sensorycznego, z wykorzystaniem starych, niepotrzebnych rzeczy – jak kosze, krzesła, opony,
miski, wiaderka czy szkiełka. Taka praca miała
pokazać, w jaki sposób przedmioty, które w
jednej roli są już nie do użytku, mogą posłużyć
czemuś innemu – również pożytecznemu i nie
skończyć jako „śmieci”. Obiekty te – najlepiej
cechujące się zróżnicowaną fakturą i kolorami
– można było wypełniać kwiatami, trawami czy
ziołami.
Ogród sensoryczny ma oddziaływać na
ludzkie zmysły intensywniej niż ogród tradycyjny, angażując wzrok, węch, słuch, dotyk,
a nawet smak – ogrody sensoryczne mogą
bowiem zawierać w swoim obrębie rośliny dające jadalne owoce. Dawniej „ogrody
zmysłów” pełniły głównie rolę terapeutyczną
i były zakładane z myślą o osobach z niepełnosprawnościami. Dziś są m.in. pożyteczną
propozycją dla najmłodszych, którzy mogą z

bliska doświadczać przyrody i się jej nauczyć.
Cel konkursu był zarazem estetyczny i ekologiczny, bo miał zwrócić uwagę bardzo młodych
ludzi na zaśmiecanie środowiska, uświadomić,
że to człowiek jest odpowiedzialny w dużej
mierze za jego stan oraz wskazywać sposoby
pożytecznego, pomysłowego wykorzystania
przedmiotów wyrzucanych na śmietnik.
Finał konkursu w Miejskim Przedszkolu nr
16 połączono z uroczystym otwarciem ogrodu
przy tej placówce po jego rewitalizacji. Obecne
były dyrekcje wszystkich placówek biorących
udział w rywalizacji oraz partnerzy, którzy
wnieśli swój wkład w metamorfozę ogrodu
przy MP nr 16 – Zespół Szkół Technicznych,
Zespół Szkół im. W. S. Reymonta, Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz
fundacja Rething. Ta ostatnia podarowała oraz
zasadziła drzewa i krzewy owocowe, a dla dzieciaków poprowadziła lekcje ekologii. Kwiaty
do ogrodu kupili też rodzice maluchów.
red.

Maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 40 tys. zł.
To już ósma edycja konkursu Zielona Pracownia. Dzięki doﬁnansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w szkołach
województwa śląskiego powstało 439 pracowni, których powstanie pochłonęło ponad
16,5 mln zł.
Lista nagrodzonych z subregionu częstochowskiego:
* Gmina Częstochowa, Zielona Pracownia w
SP nr 49 w Częstochowie - W zgodzie z naturą
i nauką, 39 992,00 zł;
* Gmina Kłomnice, Zielona Pracownia w SP
w Witkowicach – EKO-Strefa, 40 tys. zł;
* Gmina Mykanów, Zielona Pracownia w SP
w ZSP w Lubojnie – EKOLAB, 40 tys. zł;
* Gmina Poczesna, Zielona Pracownia w SP

w Nieradzie - Młodzi Odkrywcy, 40 tys. zł;
* Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Soborzyce, Zielona Pracownia w Niepublicznej
SP w Soborzycach - Czym skorupka za młodu…, 39 056,00 zł;
* Gmina Opatów, Zielona Pracownia w SP w
Iwanowicach Dużych - Bliżej Natury, 40 tys.
zł;
* Gmina Wręczyca Wielka, Zielona Pracownia w SP we Wręczycy Wielkiej - Zielona wyprawa po zdrowie, 40 tys. zł;
* Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” Zielona
Pracownia w SP w Zwierzyńcu Pierwszym Nasz Eko-Zwierzyniec, 40 tys. zł;
* Gmina Popów, Zielona Pracownia w GZSP
nr 5 w Zawadach - STACJA NATURA, tys. zł;
* Powiat Lubliniecki, Zielona Pracownia w
ZSOT w Lublińcu - Laboratorium EKO-Kazik 40 tys. zł
red.

Spalanie odpadów wciąż poza kontrolą
Polski Alarm Smogowy przyjrzał się, jak
przebiega kontrola palenisk w 167 gminach
w trzech województwach - małopolskim,
mazowieckim i śląskim. Wnioski? Jeśli w
gminie nie ma straży gminnej, spalanie
śmieci i użytkowanie „kopciuchów” jest
praktycznie bezkarne, nawet jeśli wystawiany jest mandat, co dzieje się niezmiernie
rzadko.
Przeprowadzona przez Polski Alarm Smogowy analiza pokazuje, że na działania kontrolne
największy wpływ ma fakt, czy dana gmina
posiada straż miejską lub gminną. To głównie
od tego zależy liczba prowadzonych kontroli i to, czy są one skuteczne. W gminach bez
straży przeprowadza się mniej kontroli, niższy
jest również odsetek wykrywanych naruszeń, a
także liczba i wartość nakładanych za wykroczenia kar. Niestety niemal 80% gmin w kraju
nie posiada staży.
W gminach bez straży aż 77% stwierdzonych
wykroczeń w postaci spalania odpadów lub naruszania przepisów uchwały antysmogowej nie
kończy się nałożeniem kary (mandat lub sprawa
w sądzie). Średnio w całym 2021 roku jedynie
jedno gospodarstwo domowe na gminę zostało
ukarane za naruszanie przepisów o ochronie powietrza (np. spalanie odpadów). Oznacza to, że
bardzo często mieszkańcy łamiący prawo pozostają bezkarni i nawet w przypadku wykrycia
nieprawidłowości, nie ponoszą konsekwencji.
W gminach ze strażą takich spraw jest mniej
– 27% ujawnionych wykroczeń nie kończy się
nałożeniem kary, w 68% wystawiany jest mandat, a w 5% sprawa kierowana jest do sądu.
W przypadku nakładanych mandatów ich
wysokość bardzo często jest niewspółmierna do szkodliwości czynu, jakim jest spalanie
odpadów czy nieprzestrzeganie uchwały antysmogowej. Wystawiane mandaty są bardzo
niskie – w gminach ze strażą to średnio 195
zł, a w gminach bez straży 160 zł. Mandat kar-

ny za spalanie odpadów lub nieprzestrzeganie
uchwały antysmogowej może wynosić maksymalnie 500 zł.
W gminach bez straży za kontrolę palenisk
odpowiada znacznie mniej osób niż w gminach
ze strażą. W praktyce oznacza to, że w gminach
bez straży na jednego upoważnionego do kontroli urzędnika przypada niemal 1000 domów
do kontroli, podczas gdy w gminach ze strażą
jest to około 300 domów. W rezultacie skuteczność kontroli w gminach ze strażą jest dużo
niższa.
W większości gmin (50 gmin ze strażą i 76
gmin bez straży) kontrole prowadzone są jedynie w godzinach pracy urzędu. Oznacza to,
że nie są prowadzone wieczorem, kiedy wiele osób dokłada do pieca lub kotła i może dochodzić do naruszenia przepisów dotyczących
ochrony powietrza.
Analiza PAS pokazuje dość ponurą rzeczywistość – mieszkańcy większości gmin w
Polsce nie są chronieni przed osobami, które
spalają odpady czy naruszają przepisy uchwały
antysmogowej.
- Jeśli chcemy oddychać w Polsce czystym
powietrzem, to sprawą absolutnie kluczową
jest zagwarantowanie mieszkańcom naszego
kraju ochrony przed trucicielami. Bez skutecznej kontroli przepisy antysmogowe będą jedynie papierowym prawem – mówi Anna Dworakowska z Polskiego Alarmu Smogowego.
Bez wzmocnienia kontroli wykonywanych
przez strażników i bez powoływania nowych
jednostek straży miejskich czy gminnych,
będzie bardzo trudno egzekwować istniejące
prawo i doprowadzić do zaprzestania spalania
śmieci, czy użytkowania „kopciuchów” – przestarzałych kotłów na węgiel i drewno. Obecnie
zaledwie co piąta gmina w Polsce dysponuje
strażą. To zbyt mało by móc skutecznie prowadzić politykę antysmogową na poziomie województw czy powiatów.
red.

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW
w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

