Rozstrzygnięcie konkursu "Na dziko"
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9 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi odbyło się
rozstrzygnięcie konkursu "Na dziko, czyli w poszukiwaniu nielegalnych składowisk odpadów". W
podsumowaniu udział wzięli: Kazimierz Perek Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, Jan
Kamiński Łódzki Kurator Oświaty, który objął konkurs honorowym patronatem, Krzysztof Wójcik Dyrektor
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi i Tomasz Łysek Prezes Zarządu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Konkurs dedykowany był
uczniom szkół podstawowych (klays IV-VI) i gimnazjalnych województwa łódzkiego.
W kategorii gimnazjalnej najlepiej wypadło Gimnazjum w Daszynie reprezentowane przez uczniów: Annę
Szwech, Klaudię Anielak, Bartosza Grabarczyka, Krzysztofa Tomesa, Sandrę Osyf, pod opieką Marzeny
Maciejewskiej. Drugie miejsce zajął Zespół Szkół Samorządowych nr 3 w Opocznie z ekipą w składzie:
Natalia Cieślik, Aleksandra Przepiórka, Weronika Wijata, Michał Tokarski, Daniel Zalega i opiekun Aneta
Stańczyk. Trzecie miejsce na podium zajęli uczniowie: Aleksandra Dałek, Anna Remian, Patrycja
Marszałek, Daniel Ostrowski, Daniel Gajda z Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Bielawach.
Opiekunem drużyny była Urszula Szczygielska. Ponadto wyróżnienie przyznano Zespołowi Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Janiszewicach.
W konkursie udział wzięło Gimnazjum w Poddębicach i Publiczne Gimnazjum w Widawie.
Spośród szkół podstawowych najlepiej wypadła Szkoła Podstawowa w Pieczyskach reprezentowana przez uczniów: Martę Gabas, Magdalenę Zawierta, Patrycję Zawierta,
Wiktorię Trzeciak i Adama Rzeźnika. Grupą opiekowała się Mirosława Małecka. Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku z drużyną w
składzie: Emilia Jegier, Julia Muskała, Olga Kępa, Marta Stępień, Kinga Przybyło i opiekun Małgorzata Jegier. Trzecie miejsce zdobyła Katolicka Szkoła Podstawowa w
Sieradzu, którą reprezentowali: Zuzanna Ciesielska, Patrycja Cieploch, Zuzanna Januchta, Anna Miłek, Julia Mikosińska oraz opiekun Joanna Maksajda. Wyróżnienie traﬁło
do Pijarskiej Szkoły Podstawowej Królowej Pokoju w Łowiczu. Do rywalizacji przystąpiła też Szkoła Podstawowa w Będzelinie oraz Szkoła Podstawowa w Dobiecinie.
Pomimo istniejącego prawodawstwa w szczególności ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakładającego na gminy obowiązek odebrania i właściwego
zagospodarowania odpadów, każdego roku pojawiają się nowe nielegalne składowiska. Wiele gmin województwa łódzkiego w dalszym ciągu boryka się z problemem
niekontrolowanego porzucania odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych - mimo obowiązkowego ponoszenia opłat za wytwarzane odpady. Zjawisko to jest
obserwowane głównie na skrajach lasów, w śródpolnych zadrzewieniach, w okolicach osiedli jednorodzinnych, czy w pobliżu rzadziej uczęszczanych dróg. Chęć
posiadania porządku wokół siebie często ogranicza się do granic własnej nieruchomości. To co znajduje się poza nimi, nie jest przedmiotem zainteresowania, a tym
bardziej troski. Nielegalne składowiska odpadów nie tylko obniżają walory przyrodnicze czy krajobrazowe danego terenu, ale także wpływają niekorzystnie na stan
środowiska, głównie gruntowo-wodnego. Stanowią źródło wielu substancji, które mogą przenikać do gleby i wód, powodując zaburzenie równowagi w środowisku.
Zanieczyszczenia takie mogą przyczynić się do powstania szkody w środowisku. Powszechnie penetrowane przez zwierzęta stanowią zagrożenie dla życia okolicznej
fauny. Nielegalne składowiska odpadów stwarzają ryzyko zachwiania naturalnej równowagi w środowisku.
Na podstawie prac złożonych do konkursu Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi zebrała dane, które mogą stanowić podstawę do podjęcia odpowiednich
działań zmierzających do likwidacji nielegalnych składowisk odpadów. Wyniki zostaną przekazane właściwym jednostkom samorządu terytorialnego na terenie
województwa łódzkiego.
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