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Rozmowa z Jarosławem Boguszem Prezesem Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie

Od 6 listopada Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ma nowy, dwuosobowy zarząd. Prezesem został Jarosław
Bogusz, zaś zastępcą Grzegorz
Nieszczerzewski. Zarząd powołał Artur Chojecki, wojewoda
warmińsko-mazurski.
O ochronie środowiska, szacunku do przyrody, roli edukacji w kształtowaniu właściwych
postaw ekologicznych, a także
o pieniądzach na finansowanie priorytetowych działań
rozmawiamy po raz pierwszy
na łamach „Głosu Eko” z prezesem Jarosławem Boguszem.
Jak sam przyznaje — Męską
rzeczą jest podejmowanie nowych wyzwań i zdobywanie
kolejnych doświadczeń.
— Panie prezesie, pierwsze
skojarzenie, jakie przychodzi panu do głowy na myśl
o ochronie środowiska?
— Troska i dbałość o przyszłe pokolenia, o to, aby nasze dzieci, wnuki, prawnuki
mogły, tak jak my, korzystać
z czystych wód, lasów, uroków
natury, którymi na Warmii
i Mazurach tak hojnie zostaliśmy obdarzeni. To dobro jest
dla nas wszystkich, ponieważ
ludzie nie mogą funkcjonować
w oderwaniu od środowiska.

To w jakim otoczeniu będziemy żyć i jakie zostawimy przyszłym pokoleniom zależy od
nas samych. Człowiek w swojej
działalności często konkuruje
z przyrodą i dlatego należy wypracować takie metody, aby
ten rozwój następował w sposób zrównoważony.
— Jakie powinny być priorytety ochrony środowiska
w naszym regionie?
— Głównym celem Wojewódzkiego Funduszu w Olsztynie jest poprawa stanu
środowiska i zrównoważone
gospodarowanie jego zasobami poprzez stabilne, skuteczne
i co ważne efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw
służących środowisku Warmii
i Mazur. Wśród wielu priorytetów należałoby wymienić
co najmniej kilka: ochronę
i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi,
racjonalne gospodarowanie
odpadami, ochronę powietrza
i powierzchni ziemi, adaptację do zmian klimatu, czy też
ochronę różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów.
Nie można zapomnieć także
o edukacji ekologicznej i badaniach naukowych. Te wszystkie
preferencje mają wspólny cel
— troskę o to co mamy w naszym regionie najcenniejsze,
czyli środowisko.

— Fundusz, to przede
wszystkim pieniądze, które
są wydawane na ochronę
środowiska. W jakie obszary
powinno się u nas inwestować najwięcej?
— Dofinansowywane będą
inwestycje proekologiczne.
Niestety
wypowiedzenie
przez Zarząd Województwa
porozumienia — między
marszałkiem województwa,
a byłym prezesem Adamem
Krzyśkowem — w sprawie
realizacji zadań w ramach
funduszu RPO w województwie warmińsko-mazurskim
na lata 2014-2020, sprawiło,
że WFOŚiGW w Olsztynie
nie dysponuje już środkami
w wysokości około miliarda
złotych na realizację wielu
projektów proekologicznych.
Mimo to liczymy na dobrą
współpracę z urzędem marszałkowskim w interesie naszych mieszkańców, ponieważ
to oni są dla nas najważniejsi
i do nich są adresowane środki finansowe. Nie jest ważne,
kto zarządza projektami,
ważne jest, żeby były one
dystrybuowane sprawiedliwie
i zasadnie.
— Zapytam o edukacyjną
rolę funduszu. Pana zdaniem
to ważna przestrzeń działalności, jeśli chodzi o ochronę
środowiska?

— Edukacja to jedna z ważniejszych dziedzin naszej działalności. Zaczyna się w domu
i tam są wdrażane pierwsze dobre obyczaje również w zakresie
dbania o środowisko. Fundusz
szczególny nacisk kładzie
na dofinansowanie Centrów
Edukacji Ekologicznej, wspiera
działania edukacyjne na rzecz
parków krajobrazowych i leśnych kompleksów promocyjnych, a także sprzyja rozwojowi
infrastruktury służącej edukacji
ekologicznej. Współfinansuje
opracowanie raportów, publikacji, wydawnictw, audycji
i badań naukowych. Są to tylko
niektóre przykłady podejmowanych inicjatyw. Nasza rola
edukacyjna, to wychowanie dla
przyszłości, czego efektem będą
nie tyle kilometry położonych
rur, ale przede wszystkim większa świadomość ekologiczna.
— Powinno być więcej
różnorakich akcji społecznych
czy inicjatyw organizowanych przez fundusz, które nie
tylko uświadamiają konieczność dbania o środowisko,
ale też zachęcają do np.
zdrowego stylu życia?
— Zdrowy tryb życia to również jeden z wielu kierunków
naszej działalności, począwszy
od ścieżek rowerowych i urządzeń służących do podnoszenia
sprawności fizycznej, skoń-
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Nowy zarząd funduszu
czywszy na promowaniu produktów ekologicznych i kuchni
regionalnej. Święta Warmia
i Mazury, to krainy o wyjątkowych walorach turystycznych
i trudno byłoby o lepsze warunki do rozwijania zdrowego
stylu życia. Lasy i ich bogactwa,
jeziora zasobne w ryby, szlaki
turystyczne, hotele i pensjonaty, to daje doskonałe możliwości do wypoczynku i pracy.
Fundusz będzie wspomagał
przedsięwzięcia zmierzające do
rozwoju naszego regionu w zakresie pomocy w finansowaniu
wszelkich projektów proekologicznych mieszczących się
w zakresie naszego działania.
— Z czym wejdzie fundusz
w przyszły rok?
— Będziemy się starali realizować wieloletnią strategię
rozwoju naszego regionu finansowaną ze środków, którymi dysponujemy. Działamy
w nowych warunkach, więc bę-

dzie to znacznie mniej zadań,
ponieważ jak już wspomniałem, odstąpienie od realizacji
przez fundusz programu RPO
ograniczyło znacznie środki finansowe na działania proekologiczne. Jako Fundusz zrobimy wszystko, żeby powierzone
nam pieniądze wykorzystać
w sposób jak najbardziej racjonalny z pożytkiem dla ludzi
i środowiska.
— Czy kierowanie taką
instytucją, jak wojewódzki
fundusz to dla pana wyzwanie?
— Dla każdego człowieka
dużym wyzwaniem jest wykonywanie odpowiedzialnych
zadań i męską rzeczą jest podejmowanie nowych wyzwań, zdobywanie kolejnych doświadczeń
i stałe podnoszenie kwalifikacji.
Pragnę poświęcić się pracy i po
jej efektach będę oceniany.
— Dziękuję za rozmowę.
Wioletta Sawicka

Wojewoda podsumował półmetek rządów PiS w regionie
Niedawno rząd oraz wojewodowie podsumowywali dwa
lata rządów Prawa i Sprawiedliwości. W Olsztynie o dokonaniach w regionie mówił
wojewoda Artur Chojecki na
specjalnej konferencji prasowej. Mówiąc o sztandarowym
rządowym programie Rodzina
500 Plus przypomniał, że
świadczenia trafiają do 101 tys.
rodzin, a korzysta z niego 161
tys. dzieci w województwie.
Każdego miesiąca do samorządów, które wypłacają
świadczenia trafia ok. 80

mln zł. Mówiąc o inwestycjach drogowych wojewoda
wymienił dokończenie drogi S7 i budowę obwodnicy Olsztyna. Na drogę S51
wydano ok. półtora mld
złotych, a na dokończenie
trasy Gdańsk — Warszawa
ok. 3 mld. Dużo dzieje się
w kolejnictwie. Podpisano
umowę na modernizację linii Działdowo — Olsztyn,
wartości ponad 526 mln zł.
Planowane są m.in. wymiana torów, sieci trakcyjnej
na odcinku Działdowo —

Nidzica. Projekt obejmuje także budowę dworców
w Nidzicy i Olszynie.
Odnosząc się do spraw gospodarczych Artur Chojecki
z uznaniem oceniał działania
Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która pozyskuje coraz
więcej inwestorów. Suma
zadeklarowanych nakładów
wyniosła ok. 2 mld złotych.
Obok mieleckiej, to najlepiej
funkcjonująca SSE w Polsce.
Wojewoda pozytywnie ocenił
także działania w ochronie

zdrowia. Przypomniał o zakupach ambulansów dla podmiotów leczniczych, środkach
na zakup sprzętu medycznego
dla szpitala chorób płucnych
w Olsztynie oraz dotację przekazaną do W-M NFZ, aby
podwyższyć płace ratowników.
Artur Chojecki odniósł się
również do kwestii bezpieczeństwa. Podziękował policji
i straży pożarnej za osiągane
wyniki. Podkreślił, że rząd
wzmacnia te formacje etatami,
płacami i inwestycjami infrastrukturalnymi. Zdecydowa-

no odtworzyć zlikwidowane
posterunki policji w małych
miejscowościach. Nowy posterunek został otwarty ostatnio
w Wydminach.
Mówiąc o bezpieczeństwie
wspomniał o niedawnym
zagrożeniu powodziowym
w regionie. Sytuacja na
Żuławach Elbląskich oraz
w powiecie kętrzyńskim była
bardzo niebezpieczna. Stany
wód w jeziorze Drużno, okolicznych rzekach, a także na
rzece Guber były rekordowe. Potrzebne są działania,

które zapobiegną skutkom
tych groźnych zjawisk. Stąd
wzmożona aktywność wojewody, jego służb oraz samorządów. Jednym z pierwszych
wniosków, który już został
wyciągnięty, jest zmiana prawa. Od 1 stycznia 2018 rozpoczyna działalność Spółka
Polskie Wody. — To dobra
decyzja — powiedział wojewoda Chojecki. — urządzenia wodne, sprawy związane
z ochroną przeciwpowodziową muszą mieć jednego gospodarza.
Bożena Ulewicz
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Wywiad z Grzegorzem Nieszczerzewskim wiceprezesem WFOŚiGW w Olsztynie

Od 6 listopada 2017 roku
stanowisko wiceprezesa
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
objął Grzegorz Nieszczerzewski. — Oczywiście, że jest to
dla mnie w pewnym sensie
wyzwanie, ale też inspirujące
doświadczenie — przyznaje
w pierwszym wywiadzie.
— Proszę dokończyć zdanie.
Natura to…
— Zielone płuca Polski, to
mój „konik” i pierwsze skojarzenie. Mieszkamy w naprawdę wyjątkowym miejscu.
Osiem parków krajobrazowych, tysiące jezior, w tym takie o naprawdę wyjątkowych
walorach, jak na przykład
rezerwat jeziora Łuknajno,
gdzie występuje największe
w Europie skupisko łabędzia
niemego oraz 850 gatunków
rzadkich roślin. Mamy Krainę
Wielkich Jezior Mazurskich
oraz wyjątkowe rzeki. Na
przykład spływ Krutynią jest
zaliczany do jednego z najpiękniejszych szlaków kajakowych Europy. Nie brakuje

u nas malowniczych terenów
do wędrówek pieszych czy rowerowych. Jest ich tyle, że nie
sposób wymienić wszystkich.
Przykładowo Puszcza Romincka na „Mazurach Garbatych”
to nic innego jak polska tajga
z mrocznym i wilgotnym lasem świerkowym. Mógłbym
jeszcze długo wymieniać
walory przyrodnicze Warmii
i Mazur, ich zróżnicowanie
i bogactwo przyrodnicze. To
nasz skarb, którym zostaliśmy
obdarowani przez naturę. Naszą rolą jest, aby korzystać
z tego mądrze i przede wszystkim zachować dla przyszłych
pokoleń.
— I to jest misja takich
instytucji jak m.in. Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej?
— Jak najbardziej. Naszym
zadaniem jest ochrona wód,
lasów, ziemi i powierza, tego
wszystkiego w czym żyjemy,
czyli naszego środowiska.
Jednak robimy to nie tylko
poprzez dzielnie pieniędzy
na różnorodne projekty proekologiczne, choć należy to

do naszych podstawowych
zadań. Ale równie istotna
w ochronie środowiska jest
edukacja. I to szeroko pojęta. Nie mam tu na myśli
wyłącznie edukowania naszych beneficjentów, czym
się również zajmujemy, typu
jakie zamontować instalacje źródeł energii odnawialnej, skąd wziąć pieniądze
na usuwanie azbestu, czy
czym palić w piecach, aby
nie truć powietrza. Chodzi
o naukę już od najmłodszych
lat. Dlatego trafiamy z naszą
ofertą edukacyjną do dzieci.
Naturę trzeba poznać, zobaczyć, dotknąć, powąchać —
wtedy najlepiej się ją chroni.
Przykład może banalny, ale
sprawdza się w praktyce. Jeżeli mały Jaś nauczy się, że
nie należy wyrzucać śmieci
do lasu, ani baterii do zwykłego kubła, jak będzie już
dużym Janem, na pewno tego
nie zrobi i tego samego będzie
uczył swoje dzieci.
— Czy Pana zdaniem bycie
„fit”, czyli więcej sportu
mniej telewizora i wygodnej kanapy, też wpisuje

się pośrednio w ochronę
środowiska?
— Zdecydowanie tak, ponieważ człowiek nie żyje w oderwaniu od środowiska. Bycie,
jak to pani określa „fit” jest
nie tylko modne, ale przede
wszystkim zdrowe. Może będzie to uproszczenie, ale zdrowy człowiek, to zdrowe środowisko, tak to ujmę. W naszym
regionie mamy mnóstwo interesujących miejsc do uprawiania wszelakich sportów
i to niezależnie od wieku. Nie
każdy może czy lubi biegać.
Alternatywą jest rower, pływanie, czy spacery. Taka czynna
forma obcowania z naturą,
prócz zdrowotnego, ma też
walor poznawczy. Na przykład jogging, czy popularne
obecnie nordiki na terenach
naszych parków krajobrazowych, to dwa w jednym.
Dbałość o formę i bezpośredni kontakt z naturą, ponieważ
człowiek i natura współistnieją
ze sobą. Zwłaszcza, że obszary
cenne krajobrazowo, przyrodniczo i kulturowo, chronimy
w sposób czynny. Dlatego nasze parki, prócz kilometrów
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Natura to nasz skarb

szlaków turystycznych, ścieżek
edukacyjnych, mają coraz lepszą bazę wypoczynkową. Warto z tego skorzystać.
— Póki co minął niespełna
miesiąc, odkąd objął pan
stanowisko, jakie są pierwsze wrażenia?
— Myślę, że emocje są po obu
stronach, co jest zresztą naturalne. Taka jest natura wszel-

kich zmian, jednak nie ma powodu do jakichś obaw. Nasza
kadra, to specjaliści w swoich
dziedzinach. Jeszcze się wzajemnie poznajemy, ale pracujemy zupełnie normalnie, aby
jak najlepiej zrealizować zadania, jakie mamy do wykonania.
— Dziękuję za rozmowę
Wioletta Sawicka

Szkoła w Hejdyku laureatem Ogólnopolskiego Konkursu o Puchar Recyklingu
Szkoła Podstawowa w Hejdyku to niekwestionowany
lider Warmii i Mazur wśród
działań związanych z szeroko
pojętą edukacją ekologiczną.
Placówka ta była wielokrotnie nagradzana zarówno
w regionie, jak też i w kraju.
Do otrzymanych wyróżnień
dołączyły kolejne — Puchar
Recyklingu, które otrzymali
podczas tegorocznych Targów
POL-ECO System w Poznaniu.
Szkoła w Hejdyku pokazała po raz kolejny, że jest
placówką przyjazną środowisku, wartościową i pełną
ekologicznych pasji. Kilkukrotnie na łamach „Głosu Eko”
prezentowaliśmy ich udział
w licznych akcjach ekologicznych. Ich zaangażowanie
w ochronę środowisko było
zauważane nie tylko u nas,
ale też w kraju. W 2013 roku
podczas 14. edycji Pucharu
Recyklingu szkoła z Hejdyka
zdobyła tytuł Mistrza Edukacji Ekologicznej w kategorii „Edukacja ekologiczna”
oraz wyróżnienie w katego-

rii „Srebrna puszka”. Rok
później placówka na swoim
koncie odnotowała kolejne
wyróżnienie w tym konkursie, tym razem w kategorii
„Zielony kontakt” i „Edukacja
ekologiczna”. W 2015 roku po
raz kolejny zostali nagrodzeni w kategoriach: „Srebrna
puszka” i „Zielony kontakt”.
Dodatkowo przyznano im
znak „Jakość Recyklingu”.
Podczas tegorocznych Targów POL-ECO System wręczono kolejne wyróżnienia
— tym razem Puchar Recyklingu w kategoriach „Edukacja recyklingowa” i „Zielony kontakt”. Uroczysta gala
wręczenia nagród laureatom
odbyła się w Teatrze Wielkim
im. Stanisława Moniuszki
w Poznaniu. Przedstawiciele
szkoły nie mogli uczestniczyć
w tym wydarzeniu osobiście,
więc wyróżnienie w ich imieniu odebrał Bogdan Meina,
dyrektor
Departamentu
Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

We wtorek 24 października w Olsztynie, podczas
sesji sejmiku województwa
warmińsko-mazurskiego,
przedstawiciele
placówki odebrali nagrody, które
zdobyła szkoła w Hejdyku.
Dodatkowym wyróżnieniem
była możliwość przedstawienia podczas sesji prezentacji
multimedialnej dotyczącej
działań ekologicznych realizowanych przez uczniów
szkoły.
— Osiągnięcie takich
sukcesów przyczyniło się
również do promocji w Polsce naszej szkoły, gminy
i województwa. Jest to
potwierdzenie, że prowadzona w szkole selektywna
zbiórka odpadów i szereg
innych przedsięwzięć ekologicznych, zostały ocenione przez kapitułę wysoko.
Czujemy się bardzo dumni
i zmotywowani do dalszej
pracy — mówi Małgorzata
Ruszczyk, nauczycielka w SP
w Hejdyku i zarazem koordynator konkursu ,,Puchar

Fot. Archiwum SP w Hejdyku

Lider znów wyróżniony za działania ekologiczne

Statuetki wręczono podczas sesji sejmiku województwa. Odebrały je (od prawej): Grażyna Bałdyga
— dyrektor SP w Hejdyku, Zuzanna Konopa — dyrektor ZEESiP w Piszu oraz Małgorzata Ruszczyk
— nauczycielka SP w Hejdyku i koordynator konkursu ,,Puchar Recyklingu”

Recyklingu”. — Zawsze staram się angażować nie tylko społeczność szkolną, ale
także lokalną. Takie nagrody
jak tegoroczna otrzymuje-

my dzięki zaangażowaniu
uczniów, nauczycieli, rodziców, chętnych społeczników
i współpracujących ze szkołą
instytucji. Tym wszystkim,

którzy nas wspierali i pomagali w podejmowanych
działaniach, z całego serca
jeszcze raz dziękuję.

Grzegorz Siemieniuk
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Rozmowa z Michałem Wiśniewskim Przewodniczącym Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Olsztynie

W dniach 6-17 listopada odbył
się w Bonn międzynarodowy
szczyt klimatyczny ONZ COP23.
Przedstawiciele z całego świata
dyskutowali o przeciwdziałaniu
globalnym zmianom klimatu.
— Dla naszego kraju polityka
klimatyczna jest istotnym elementem kształtującym nasze
podejście do zrównoważonego
rozwoju — mówi Michał Wiśniewski przewodniczący Rady
Nadzorczej WFOŚiGW w Olsztynie, uczestnik szczytu.
Jak ważne jest czyste powietrze, którym oddychamy nie
trzeba nikogo przekonywać.
Warto jednak przypomnieć,
że Polska jest jednym z liderów
w zakresie redukcji dwutlenku
węgla. Świadczy o tym nie tylko to, że mamy coraz lepsze
technologie i wyższą świadomość ekologiczną, ale również to, że ochrona środowiska
stanowi jeden z wyznaczników
zrównoważonego rozwoju.
O tym, a także o udziale samorządów w globalnej polityce
klimatycznej rozmawiamy
z Michałem Wiśniewskim,
który jest również dyrektorem
Departamentu Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy
Międzynarodowej Ministerstwa Środowiska.
— Czy ochrona środowiska
jest dziedziną, która wymaga szczególnego traktowania?
— Ochrona środowiska jest
dziedziną szczególną. Pamiętajmy bowiem, że korzystamy
z zasobów przyrodniczych
i naturalnych, które musimy
zachować również dla przyszłych pokoleń. Rozwój państwa powinien zatem odbywać
się w sposób zrównoważony
z poszanowaniem środowiska.
Podmiotem zrównoważonego
rozwoju jest i musi pozostać
człowiek, a celem podejmowanych działań zaspokojenie
jego najważniejszych potrzeb.

Zrównoważony rozwój to jednoczesne wdrażanie nowych
technologii oraz korzystanie
z zasobów środowiska w taki
sposób, aby nie pogorszyć jego
stanu, a nawet wspomagać regenerację gleb i wód, a także
bioróżnorodność. Ludzkość
powinna korzystać z zasobów
przyrodniczych i rozwijać
gospodarki swoich krajów
postępując zgodnie z zasadą
racjonalnego użytkowania
wszelkich zasobów naturalnych.
— Jakie powinny być priorytety polityki ekologicznej państwa?
— Na wstępie przypomnę
tylko, że Polska jest unikatem pod względem bioróżnorodności. Na terenie
naszego kraju żyje wiele
rodzimych gatunków roślin
i zwierząt. Jesteśmy krajem,
który potrafi mądrze korzystać z zasobów przyrodniczych. W mojej opinii jednym
z priorytetów państwa powinna być polityka klimatyczna
w duchu konwencji klimatycznej ONZ. Porozumienie
paryskie, przyjęte podczas
COP21 w grudniu 2015 r.
w Paryżu mówi o neutralności klimatycznej w skali
globalnej, pozostawiając suwerennym państwom wybór
sposobu, w jaki będą wnosić
swój wkład w doprowadzenie
świata do owej neutralności.
Tak kształtowana polityka
klimatyczna pozwoli chronić klimat, a jednocześnie
— co jest szczególnie istotne
dla naszego kraju — umożliwi zachowanie specyfiki
społeczno-gospodarczej oraz
przyrodniczej poszczególnych
państw. W związku z realizacją Porozumienia paryskiego
i koniecznością zmniejszania
koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze, Polska proponuje m.in. projekt Leśnych

Gospodarstw Węglowych.
Projekt ten zakłada, że dzięki sadzeniu nowych drzew
konkretnego gatunku lub dosadzaniu młodych drzew do
starych, możliwe będzie wychwytywanie większej ilości
dwutlenku węgla z atmosfery,
a w rezultacie powstrzymanie
jego wzrostu i zmniejszenie
jego koncentracji.
— Angażuje się Pan aktywnie w międzynarodowe
konferencje poświęcone
walce ze zmianami klimatu.
Ostania, czyli COP23 odbyła
się w Bonn. Jakie zapadły na
niej najważniejsze ustalenia?
— Głównym celem COP23,
któremu przewodniczyło Fidżi, było osiągnięcie postępu
w kształtowaniu zasad wdrażania porozumienia paryskiego.
Zasady te mają zostać przyjęte
podczas szczytu klimatycznego
ONZ (COP24) w 2018 r. w Katowicach. W przyszłym roku
Polska będzie gospodarzem
24. szczytu klimatycznego
ONZ, czyli najważniejszego
globalnego forum poświęconego światowej polityce klimatycznej.
— To dla nas duże wyróżnienie? Czego możemy się
spodziewać po COP24?
— Organizacja konferencji klimatycznej ONZ
to ogromne wyróżnienie.
Polska traktuje to też, jako
uznanie dla jej dotychczasowych wysiłków. Dla naszego
kraju polityka klimatyczna
jest niezwykle istotna. Jest
elementem kształtującym
nasze podejście do zrównoważonego rozwoju w ogóle. Ma to wielkie znaczenie
gospodarcze, określa przyszłość sektorów kluczowych
dla naszego bezpieczeństwa
energetycznego, dla zdrowia
ludzi, dla stanu polskiej przyrody i jej bioróżnorodności.
Dowodem dużego zaanga-

żowania Polski w globalne
i europejskie działania na
rzecz ochrony klimatu jest
m.in. wypełnienie z wielką
nadwyżką naszych zobowiązań wynikających z Protokołu z Kioto. Ponadto warto
zaznaczyć, że Polska będzie
przewodniczyć negocjacjom
w konwencji klimatycznej już
po raz czwarty, a po raz trzeci
będzie organizatorem szczytu. Jesteśmy niewątpliwym
liderem w naszej części świata i jednym z kilku państw na
świecie, które redukując od
niemal 30 lat swoje emisje,
dynamicznie rozwija gospodarkę i poprawia poziom życia ludzi.
— Gospodarzem 24 szczytu
klimatycznego ONZ będą
Katowice, dlaczego akurat to
miasto?
— Realizowana w tym mieście od 25 lat zrównoważona
transformacja pokazuje, ile ten
region i cała Polska osiągnęli
dla ochrony klimatu. Katowice
mają też znakomite, na światowym poziomie centrum kongresowe. Głównym celem COP24
będzie wypracowanie i przyjęcie
pakietu decyzji, które zapewnią
pełne wdrożenie Porozumienia
paryskiego. Zrobimy wszystko,
aby ten cel osiągnąć.
— Jak się ma globalna polityka klimatyczna do tego, co
możemy zrobić lokalnie, na
przykład w naszym województwie?
— Samorządy mają duże
pole do działania w kwestii
ochrony środowiska. Ministerstwo Środowiska m.in. poprzez
działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rokrocznie
zabezpiecza środki finansowe
na przykład na inwestycje samorządów związane z gospodarką odpadami. Ponadto samorządy odpowiadają również
za realizację działań na rzecz
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W trosce o dobry klimat

czystego powietrza. Zadaniem
samorządów jest poszukiwanie
lokalnych rozwiązań, a także
poprawa monitoringu stanu
jakości powietrza i spalanego
paliwa. Władze lokalne powinny wiedzieć, kto zanieczyszcza
powietrze w ich gminie.
Bezcenne są także działania samorządów, które mają
na celu zwiększanie świadomości obywateli dotyczące
ochrony środowiska, recyklingu czy jakości powietrza.
Jak często podkreśla minister
środowiska prof. Jan Szyszko
— obowiązkiem władz centralnych jest dbanie o bezpieczeństwo
ekologiczne
państwa, natomiast samorząd jest odpowiedzialny za
kulturę współżycia ze środowiskiem.
— Nie da się skutecznie dbać
o środowisko albo niwelować skutki jego degradacji

bez odpowiednich nakładów. Jakie są najważniejsze
obszary w naszym regionie,
w które powinno się inwestować jak najwięcej?
— Nasz region jest z pewnością obszarem z wielkim
potencjałem
ekonomicznym, ludzkim oraz przede
wszystkim przyrodniczym.
Dlatego inwestycje w sektor
ekologiczny powinny być
priorytetem dla władz lokalnych. Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dysponuje
odpowiednimi finansami do
zabezpieczenia inwestycji
w regionie. Jestem przekonany, że środki, którymi
dysponuje fundusz, zostaną
odpowiednio wydatkowane
z korzyścią dla całej społeczności.
— Dziękuję za rozmowę.
Wioletta Sawicka

W kolejnym odcinku „W służbie natury” w TVP 3 Olsztyn o ekologicznych łąkach

Szczęśliwe krowy w telewizji
Ekologia w rolnictwie ma coraz
więcej zwolenników. W sporej
części małych i średnich gospodarstw na Warmii i Mazurach
ten model zdaje egzamin
z powodzeniem, a z roku na rok
coraz więcej ludzi zaczyna doceniać ekologiczne płody rolne
i szuka, gdzie można je nabyć.

Oczywiście zyskuje na tym
również przyroda. Różnorodne biologicznie łąki są
dla bydła mlecznego i mięsnego stołówką pełną rarytasów. Warto więc zachowywać takie miejsca, ponieważ
są one również siedliskiem,
czyli miejscem do życia, wie-

lu pożytecznych i cennych
gatunków roślin i zwierząt.
W kolejnym odcinku programu edukacyjnego "W służbie
natury" prowadzący — Marcin Młynarczyk odwiedzi
pewne szczęśliwe, warmińskie krowy, które do woli korzystają z bogactwa przyro-

dy, jakim są łąki pełne traw
i ziół. Tradycyjny krajobraz
rolniczy jest bardzo różnorodny i malowniczy, a w tym
odcinku będzie można go
zobaczyć, również dzięki
zdjęciom filmowym wykonanym z lotu ptaka. Premiera audycji w TVP 3 Olsztyn

jak zawsze w trzecią sobotę
miesiąca, czyli 16 grudnia
o godzinie 18.15, a powtórki
w niedzielę 17 grudnia o godzinie 18.15 i w czwartek 21
grudnia również o godzinie
18.15. Archiwum programu
dostępne jest na stronie internetowej www.wsluzbie-

natury.pl. Zapraszamy też
do zaglądania na profil
programu na Facebooku
i oglądania premierowych
odcinków również poprzez
aplikację TVP Stream. Bądźcie z nami!
Aniela U. Smoczyńska,
autorka programu

4e GŁOS EKO
Wizyta studyjna przedstawicieli samorządów z Ukrainy

Podglądali dobre rozwiązania
Kilkudziesięcioosobowa grupa przedstawicieli samorządów z obwodu rówieńskiego
na Ukrainie gościła z wizytą
studyjną na Warmii i Mazurach. Przez kilka dni mieli oni
okazję zobaczyć jak w naszym
regionie chronione jest środowisko naturalne.
Wizyta studyjna to pokłosie
działań jakie podjęto w naszym regionie w minionych
latach. Co roku Warmię i Mazury odwiedza kilkudziesięcioosobowa grupa dziennikarzy z Ukrainy, którzy podczas
swojego pobytu przygotowują materiały promujące nowoczesne rozwiązania, które my wykorzystujemy, aby
chronić środowisko naturalne. Przygotowane reportaże
emitowane i publikowane są
później w mediach na Ukrainie. Tym razem postanowiono zaprosić do naszego
regionu
samorządowców
z obwodu rówieńskiego, aby
na własne oczy mogli zobaczyć jakie działania podejmujemy, aby chronić to co mamy
najcenniejsze — środowisko.
Podczas kilkudniowego pobytu goście z Ukrainy uczestniczyli w szeregu spotkań
i wizyt terenowych. Każdy
dzień wypełniony był tak,
aby jak najwięcej rozwiązań przyjaznych środowisku
zaprezentować
delegacji.
We wtorek 7 listopada goście

odwiedzili gminę Mrągowo.
Swoją wizytę rozpoczęli
od spotkania z burmistrzem
miasta — Otolią Siemieniec.
— Serdecznie witam państwa w naszym mieście i cieszę się, że w planie waszej
wizyty studyjnej nie zabrakło
właśnie Mrągowa — mówiła
burmistrz. — Już dziś zapraszam was do kolejnych
odwiedzin w tego wyjątkowego miejsca na Warmii
i Mazurach.
W Mrągowie goście mieli
okazję zapoznać się z funkcjonowaniem m.in. oczyszczalni ścieków w Nowej
Wsi k. Mrągowa. Szczególną uwagę delegacji skupiła
funkcjonująca od kilku lat
przy oczyszczalni farma fotowoltaiczna. Podobne inwestycje mieli okazję zobaczyć
w innych gminach naszego
regionu, m.in.: Ełku, Świętajnie, Rozogach, Wydminach
i Olsztynie.
— Jesteśmy bardzo ciekawi
rozwiązań jakie wdrażane są
na Warmii i Mazurach w zakresie ochrony środowiska
— mówił Wołodymyr Iszczak — wicestarosta rejonu
dubieńskiego na Ukrainie.
— Wiele z nich jest dla nas
zupełną nowością. Chłoniemy tę wiedzę, aby zdobyte
podczas wizyty informacje
przekazać naszym samorządom. Mam nadzieję, że przy-

najmniej niektóre z nich uda
się w przyszłości wdrożyć
w naszym obwodzie — dodaje.
W planie wizyty delegacji nie zabrakło zwiedzania
niewielkich przydomowych
oczyszczalni ścieków, jakie od kilku lat funkcjonują
m.in. na terenie gminy Rozogi. Przy okazji goście zapoznali się z zasadami funkcjonowania w Polsce samorządu
lokalnego, a także tego, jak
na poziomie gminy wiejskiej
realizowane są zadania dostarczania wody i dostępu
do kanalizacji. Było wiele
pytań o praktyczne rozwiązania w zarządzaniu infrastrukturą wodną, wysokość
opłat za wodę i ewentualne
problemy z ich zbiorem.
Szczególną uwagę zwrócono
na innowacyjne rozwiązania w zakresie dostarczania
i oczyszczania wody.
Podczas pobytu na Warmii i Mazurach delegacja
miała okazję zapoznać się
z informacjami dotyczącymi
dotychczasowej współpracy Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Ukrainą, w tym m.in. z realizacją
programu „Inwestycje w gospodarce ściekowej poza
granicami kraju, w zlewni
rzeki Bug”. Informacje te
uczestnikom wyjazdu stu-
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AZBEST ZNIKA Z REGIONU
Młynary i Barczewo to kolejne samorządy, które włączyły
się w działania związane z usuwaniem azbestu ze swojego
terenu. W siedzibie WFOŚiGW
w Olsztynie podpisano umowy
dofinansowania dotyczące realizacji tych zadań.
Gminy: Młynary i Barczewo
są jednym z kilkudziesięciu samorządów, które zdecydowały
się na podjęcie działań związanych z usuwaniem azbestu.
Do końca 2017 roku z naszego
regionu zniknie ponad 7,1 ton
groźnego minerału. W gminie
Młynary akcja przeprowadzana jest już po raz piąty. Azbest
zostanie usunięty z 14 nieruchomości w gminie. W sumie
zutylizowane zostanie 38 ton
minerału. Całkowity koszt
utylizacji szacowane jest na 23
tys. zł, z czego ponad 9 tys. zł
do dotacja z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Z kolei z gminy Barczewo
zniknie ponad 58 ton azbestu
z 12 dachów domków jednorodzinnych.
— Wcześniej ze strony
mieszkańców brakowało zainteresowania tym tematem
— przyznaje Lech Jan Nitkowski, burmistrz Barczewa.
— Jednak publikacje w prasie
sprawiły, że ludzie zaczęli się
tym interesować i wyrazili chęć
bezpiecznego pozbycia się eternitu ze swoich dachów. Akcja
usuwania azbestu z naszego
regionu rozpoczęła się w 2011
roku. W ciągu 6 lat z Warmii
i Mazur zniknęło ponad 20 tys.
ton groźnego minerału. sem
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Na terenie gminy Rozogi delegacja z Ukrainy miała okazję zobaczyć
m.in. jak funkcjonują przydomowe oczyszczalnie ścieków

W wizycie studyjnej uczestniczyła kilkudziesięcioosobowa grupa
samorządowców

dyjnego przedstawiła Anna
Czyżewska — dyrektor Departamentu Gospodarowania
Wodami NFOŚiGW.
Każdy z uczestników wizyty studyjnej otrzymał
certyfikat ukończenia szkolenia z gospodarki wodno-ściekowej.
Głównymi

organizatorami
pobytu
przedstawicieli samorządu
ukraińskiego w Polsce była
Fundacja Ochrony Wielkich
Jezior Mazurskich wraz
z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Grzegorz Siemieniuk

Szkolenie energetyczne w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie
OLSZTYN POŻEGNAŁ
MAGDALENĘ MIELNIK
W poniedziałek 13 listopada
mieszkańcy Olsztyna pożegnali
Magdalenę Mielnik, najbardziej
utytułowaną triathlonistkę Warmii i Mazur. Zawodniczka trenowała w Olsztynie i propagowała
sport w mediach społecznościowych. Była także współorganizatorką ekoStartu Warmia
i Mazury, imprezy o charakterze
sportowo — ekologicznym, którego głównym partnerem był
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Reprezentantka
Polski, zdobywczyni młodzieżowego mistrzostwa Europy
w aquathlonie i wicemistrzyni
Polski w triathlonie została
pochowana na cmentarzu komunalnym w podolsztyńskich
Dywitach. Zmarła 7 listopada
w wieku 26 lat. 
sem

Zespół doradztwa energetycznego istniejący przy WFOŚiGW
w Olsztynie był organizatorem
szkolenia pt.: „Ogólnopolski
system wsparcia doradczego dla
sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw
w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.
W spotkaniu wzięli udział
pracownicy socjalni Ośrodków
Pomocy Społecznej z Warmii
i Mazur.
Szkolenie odbyło się w środę
15 listopada w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Podczas
spotkania poruszano zagadnienia z szeroko pojętą energetyką. Swoją wiedzą z tego
zakresu z uczestnikami szkolenia dzielili się doradcy energetyczni z WFOŚiGW w Olsztynie.
W programie szkolenia nie zabrakło m.in. zagadnień doty-

czących termomodernizacji
budynków mieszkalnych, a także racjonalnego wykorzystania
energii cieplnej i elektrycznej.
W szkoleniu w roli prelegenta
wzięła udział Justyna Przybysz z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która przedstawiła zagadnienia dotyczące
możliwości dofinansowania
przedsięwzięć w zakresie EE
i OZE. Spotkanie było doskonałą okazją do zaprezentowania
programu „EWA plus”, który od
kilku miesięcy wdrażany jest
na Warmii i Mazurach przez
WFOŚiGW w Olsztynie. Priorytetowym celem programu
jest dofinansowanie zadań
z zakresu ochrony środowiska.
To m.in. ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez
promocję e-mobilności, zwiększenie produkcji energii ze

źródeł odnawialnych, ochrona
wód gruntowych i gleby przed
zanieczyszczeniami, racjonalne
korzystanie z zasobów wodnych,
a także ograniczenie negatywnego oddziaływania azbestu. Przypomnijmy, że program został
podzielony na trzy linie. „Energię”, z której można ubiegać się
o pożyczki np. na budowę źródeł energii na potrzeby własne
czy zakup pojazdów o napędzie
elektrycznym. Z linii „Woda” beneficjenci mogą uzyskać pieniądze na takie działania jak m.in.
budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych,
a także budowę systemów retencji wody, studni i ujęć wody na
potrzeby własne. Trzecia linia,
czyli „Atmosfera” przewiduje
kredytowanie takich inwestycji
jak indywidualne źródła ciepła
z wykorzystaniem odnawialnych
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Bezpłatne doradztwo funduszu

Szkolenie odbyło się 15 listopada w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie
Wojewódzkim w Olsztynie

źródeł energii (w tym kotły CO
na biomasę, pompy ciepła),
kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych
oraz wymiana pokryć dachowych zawierających azbest.
— Było to pierwsze spotkanie, ale na pewno nie
ostatnie dotyczące tej tematyki — zapowiada Janusz Pabich, doradca energetyczny

w WFOŚiGW w Olsztynie. —
Zespół specjalistów jest gotowy do przeprowadzenia kolejnych takich spotkań dla grup
zorganizowanych. Przypomnę,
że udział w takich szkoleniach
jest bezpłatny, a mogą w nich
brać udział m.in. osoby fizyczne, przedsiębiorcy, gminy,
wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.
Grzegorz Siemieniuk

