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Tadeusz 
Ratyński,  
I z-ca preze-
sa Zarządu 
WFOŚiGW 
w Olsztynie

Miron Sycz, 
wicemarszałek 
województwa 
warmińsko-
-mazurskiego

Większość z nas wie, jak właś-
ciwie postępować z odpadami 
i działać proekologicznie, 
dlatego zachęcam Państwa do 
wzięcia udziału w konkursie 
o puchar recyklingu i dalszego 
szerzenia dobrych praktyk 
w gospodarce odpadami. 
Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Warmińsko-Mazur-
skiego serdecznie zaprasza do 
wzięcia udziału w konkursie 
o puchar recyklingu, organi-
zowanym przez czasopismo 
„Przegląd Komunalny”.
Puchar recyklingu to jedyny 
w Polsce konkurs, który 
w kompleksowy sposób ocenia 
selektywną zbiórkę odpa-
dów i działania edukacyjne 
w zakresie recyklingu. Jego 
głównym celem  jest promo-
wanie i rozpowszechnianie 
nowych technik, ciekawych 
i innowacyjnych rozwiązań 
związanych z gospodarką 
odpadami oraz pomysłowych 
przykładów edukacji ekolo-
gicznej. Swój udział mogą 
zgłaszać szkoły, organizacje 
ekologiczne, parki narodowe 
i krajobrazowe, centra edukacji 
ekologicznej, urzędy gmin 
i starostwa powiatowe, związki 
i porozumienia międzygminne, 
zakłady gospodarki komunal-
nej, sortownie oraz regionalne 
instalacje przetwarzania 
odpadów komunalnych. Kon-
kurs prowadzony jest w trzech 
kategoriach: gmina recyklingu, 
edukacja recyklingowa, lider re-
cyklingu. Samorząd wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego, 
jako partner konkursu, będzie 
miał przyjemność nagrodzić 
uczestników za działalność 
podejmowaną na terenie 
Warmii i Mazur, dlatego szcze-
gólnie zapraszamy do udziału 
podmioty z województwa 
warmińsko-mazurskiego! 
Regulamin konkursu oraz  
formularz zgłoszeniowy 
dla uczestników z terenu 
województwa warmińsko-
-mazurskiego dostępny jest na 
stronie internetowej http://
www.pucharrecyklingu.pl/. 
Zgłoszenia można przesyłać 
do 15 sierpnia 2017 roku.

W 2017 roku z terenu Warmii i Mazur zostanie usunięte ponad 7 tys. ton azbestu Fot. Grzegorz Siemieniuk

Od 2011 roku Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej  
w Olsztynie wraz z Narodo-
wym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej realizował program 
związany z usuwaniem wy-
robów azbestowych. Było to 
jedno z zadań priorytetowych. 
Dzięki wspólnemu zaanga-
żowaniu z Warmii i Mazur 
usunięto przeszło 20 tysięcy 
ton azbestu. 

Azbest jest minerałem 
znanym ludzkości od tysię-
cy lat. Nadawano mu wiele 
nazw, m.in.: kamień baweł-
niany, len kamienny, skalny 
oprzęd czy też płótno nie-
palne. Aktualnie używane 
nazwy to amiantus i azbest, 
które odzwierciedlają cechy 
surowca związane z odpor-
nością na ogień. Wywodzi 
się stąd, iż minerał wrzu-
cony do ognia nie spala się, 
nie traci na wadze, a  staje 
się… czystszy.

W  Europie Południowej 
znany jest od ponad 2500 lat. 
W końcu XIX wieku rozpoczę-
to wydobywanie azbestu na 
skalę przemysłową. W pierw-
szych latach ubiegłego stulecia 
mieszaniny azbestu i cementu 

wkroczyły do przemysłu mate-
riałów budowlanych w posta-
ci lekkich i wytrzymałych płyt 
eternitowych stosowanych do 
pokryć dachowych, a  także 
jako okładziny ścienne oraz 
wytłaczane panele do deko-
racji ścian i sufitów. 

Zgodnie z  zapisami „Pro-
gramu oczyszczania kraju 
z azbestu na lata 2009-2032” 
główne cele programu to: usu-
nięcie i unieszkodliwienie wy-
robów zawierających azbest, 
minimalizacja negatywnych 
skutków zdrowotnych spowo-
dowanych obecnością azbestu 
na terytorium kraju, likwida-
cja szkodliwego oddziaływa-
nia azbestu na środowisko. 
Cele programu będą realizo-
wane sukcesywnie do roku 
2032, w którym zakładane jest 
całkowite oczyszczenie kraju 
z azbestu. Czas przyszłych 15 
lat jest okresem, który nie 
gwarantuje w naszym regio-
nie zrealizowania tego zada-
nia, mając na uwadze śred-
nioroczną wielkość utylizacji 
w minionym okresie.

Od 2011 roku WFOŚiGW 
w Olsztynie wraz z NFOŚiGW 
w Warszawie realizował pro-
gram związany z usuwaniem 
wyrobów azbestowych jako 

zadanie priorytetowe. O  do-
finansowanie na usuwanie 
azbestu mogły starać się sa-
morządy, które miały sporzą-
dzony aktualny program usu-
wania wyrobów azbestowych 
oraz aktualną inwentaryzację 
tego groźnego minerału na 
swoim terenie. W  ramach 
akcji gminy mogły otrzymać 
dotację do 85 proc. kosztów 
kwalifikowanych związanych 
z  usuwaniem azbestu. Akcja 
z roku na rok cieszyła się coraz 
większym zainteresowaniem. 
Według zebranych danych 
w latach 2011-2016 z Warmii 
i Mazur usunięto  20 184,448 
tony azbestu.

Rok 2017 jest rokiem 
przełomowym i  zapewne 
ostatnim, kiedy to środki 
dotacyjne będą udostępnia-
ne przez NFOŚiGW i  to nie 
gwarantuje 100 proc.  zapo-
trzebowania na to działanie 
na Warmii i Mazurach. Mimo 
licznych spotkań i rzeczowej 
korespondencji z  prośbami 
o  wsparcie tego działania 
przez NFOŚiGW, odmówił 
on z  niewiadomych przy-
czyn wsparcia tego ważnego 
zadania dla naszego regio-
nu. Zarząd Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-

wiska i  Gospodarki Wod-
nej w  Olsztynie, rozumiejąc 
problem i potrzebę realizacji 
zadań związanych z  usuwa-
niem wyrobów azbestowych, 
podjął decyzję o finansowaniu 
działań jedynie przy udziale 
własnych środków dotacyj-
nych, tj. dotacja kwotowa 
w wysokości 300 złotych do 
każdej tony zebranego azbe-
stu, jednak nie więcej niż 50 
proc. poniesionych kosztów. 
O  możliwości otrzymania 
finansowania w  2017 roku 
w  formie do 85 proc.  środ-
ków dotacyjnych decydowała 
kolejność wpływu wniosków.  

W  latach 2011-2016 śred-
nio rocznie utylizowaliśmy 
3364 tony azbestu. Rok 2017 
jest rekordowym rokiem pod 
względem  utylizacji wyro-
bów azbestowych. Dlaczego? 
Większość samorządów bar-
dzo poważnie podeszła w tym 
roku do problemu utylizacji 
rakotwórczego azbestu, zgła-
szając do usunięcia ok. 7100 
ton z terenu Warmii i Mazur.

Czas przyszły wymagać 
będzie od nas wszystkich 
dużego zaangażowania i siły 
w rozprawianiu się z tym nie-
bezpiecznym minerałem.      

Ewa Kowerzanow-Luto

Na Warmii i Mazurach mamy 
osiem parków krajobrazowych. 
Powstały one nie tylko po to, 
aby chronić to, co mamy w na-
szym regionie najpiękniejsze 
— przyrodę, ale także walory 
kulturowe i obszary ważne z hi-
storycznego punktu widzenia. 
Chciałbym Państwa zachęcić do 
odwiedzenia tych szczególnych 
miejsc podczas wakacyjnych 
wypraw, wyjazdów, nawet 
weekendowych. Parki krajo-
brazowe to szczególnie cenne 
rejony naszego województwa 
i nie zawsze my, mieszkańcy 
Warmii i Mazur, o tym wiemy.  
Największy i zarazem najstarszy 
w Polsce znają wszyscy miłośni-
cy czynnej rekreacji nad wodą 
— to Mazurski Park Krajobra-
zowy, na którego terenie leży 
m.in. największe jezioro w Pol-
sce — Śniardwy i bez wątpienia 
jedna z najpiękniejszych rzek 
w naszym regionie — Krutynia. 
Pozostałe z naszych parków są 
równie atrakcyjne. Spragnie-
ni wypoczynku od zgiełku 
codzienności, znajdą Państwo 
w nich spokój, ciszę, przepiękne 
krajobrazy i niepowtarzalne 
widoki. Lasy naszych parków 
słyną nie tylko z zasobności 
grzybów, ale też z bogactwa 
świata roślin i zwierząt. Można 
w nich również zobaczyć 
imponujące pomniki przyrody, 
zarówno tej żywej, jak i nieoży-
wionej. To właśnie w parkach 
chronimy czynnie obszary cenne 
krajobrazowo, przyrodniczo 
i kulturowo, gdzie człowiek 
i natura współistnieją ze sobą. 
Dlatego parki krajobrazowe na 
Warmii i Mazurach oferują wie-
le wyjątkowych szlaków do wę-
drówek pieszych, rowerowych, 
a także ścieżek edukacyjnych. 
Jeszcze raz zachęcam Państwa 
do wypoczynku na łonie natury. 
Pamiętajmy, aby odwiedzając 
te cenne przyrodniczo miejsca,  
stosować się do obowiązują-
cych w danym parku przepisów. 
Turystyka w tych miejscach 
musi mieć charakter racjonalny, 
tak abyśmy nie tylko my mogli 
długo korzystać z dobrodziejstw 
przyrody, ale także następne 
pokolenia. 

W latach 2011-2016 z regionu usunięto ponad 20 tysięcy ton groźnego minerału  

Co z tym azbestem?



2e GAZETAOLSZTYNSKA.PL\\\DZIENNIKELBLASKI.PL

PIĄTEK |28|07|2017|GŁOS EKO

Promowanie aktywnego trybu życia i poznawanie walorów przyrodniczych regionu

Rowerowe podchody w lasach łańskich 

Rozmowa z Tadeuszem Pampuchem, prezesem Zarządu Okręgowego LOP w Olsztynie

A to drzewo to pan czy pani? 

Sukces majowej imprezy 
ekoStart, której patronował 
WFOŚiGW w Olsztynie, okazał 
się tak duży, że organizatorzy po-
stanowili zrobić lipcową edycję 
tego ekologiczno-sportowego 
wydarzenia. Tym razem już bez 
rywalizacji, tylko rekreacyjnie, 
uczestnicy ekoStartu wyruszyli ze 
Stawigudy w lasy łańskie. 

Rowerzyści mieli do wybo-
ru dwie trasy, krótszą oraz 
dłużą: poniżej i powyżej 20 
kilometrów. Jednak niezależ-
nie od długości trasy musieli 
na wyznaczonych punktach 
kontrolnych wykonać proste 
zadania. Na przykład po-
liczyć narysowane motyle, 
następnie wpisać odpowiedź 
w otrzymaną kartę startową. 
Wszystko po to, aby nie po-
minąć żadnego z  etapów 
przejazdu. 

W odróżnieniu od typowego 
ekoStartu, gdzie istotna była 
rywalizacja i  osiągnięty pod-
czas zawodów czas, tu liczyła 
się zabawa. Co więcej, uczest-
nicy mogli przejechać trasę 
w dogodnym dla siebie tempie 
i czasie. Nawet podzielić ją na 
dwa dni. Najważniejsze było, 
aby dotrzeć do wszystkich za-
znaczonych na mapie punktów 
kontrolnych. Swobodne zasady 
sprawiły, że w lipcowej edycji 
ekoStartu wzięły udział całe ro-
dziny rowerzystów amatorów. 
Niektórzy docierali rowerami 
na punkt startowy w Stawigu-
dzie z  odleglejszych miejsco-
wości. Pani Dorota Wolska 
z rodziną przyjechała z Rusi. — 
Chcemy się troszkę poruszać 
w wakacje — powiedziała. — 
Poza tym taka impreza jak dziś 
jest fajną atrakcją dla naszych 

dzieci, ponieważ  lipiec spę-
dzają w domu. Dlatego posta-
nowiliśmy, że weźmiemy w tym 
udział. Lubię jazdę rowerem, 
choć nie robię tego codziennie. 
Za to teraz mamy już za sobą 
z kilkanaście kilometrów jazdy 
od domu, więc nadrabiamy za-
ległości. Trochę tych górek po 
drodze było — dodała z uśmie-
chem uczestniczka.  

Pani Dorota nie tylko przy-
jechała do Stawigudy z  całą 
rodziną, ale też namówiła do 
tego swoich sąsiadów. — Ta-
kie imprezy na świeżym po-
wietrzu, gdzie można zażyć 
trochę ruchu, są bardzo po-
trzebne — przyznał Grzegorz 
Frączek. — Od dwóch tygo-
dni wiedzieliśmy, że odbę-
dzie się ekoStart, i trochę się 
do niego przygotowaliśmy. 
Nie ukrywam, że jakaś chęć 

rywalizacji jest, ale tak zdro-
worozsądkowo. Traktujemy 
to jako ciekawą przygodę, 
w  której warto wziąć udział 
— mówił. — Lubię aktywnie 
spędzać czas, więc specjalnie 
nie trzeba było mnie nama-
wiać do udziału w  zabawie.                                                                                  
— Liczymy na dobrą rekreację 
połączoną z walorami poznaw-
czymi tych pięknych terenów 
— dodał Paweł Wolski, ko-
lejny uczestnik ekoStart Sta-
wiguda 2017, który odbył się 
w dniach 22-23 lipca i cieszył 
się sporym zainteresowaniem.                                                   
Pomysł na spędzenie kilku 
godzin na rowerze w  uro-
kliwych miejscach lasów 
łańskich przyciągnął prawie 
setkę uczestników. — Jest to 
bardziej krajoznawcza edy-
cja ekoStartu, a  nie wyści-
gowa, jednak chodzi w  niej 

też o  umiejętne korzystanie 
z  mapy, poradzenie sobie 
z punkami kontrolnymi, które 
przygotowaliśmy w terenie — 
powiedział współorganizator 
imprezy Mirosław Arczak ze 
Stowarzyszenia Aktywności 
Społecznej „Młyn”. Dlaczego 
akurat lasy łańskie są tym 
miejscem, gdzie zorganizo-
wano lipcową edycję cyklicz-
nej już imprezy? — Nie tylko 
lasy, ale ogólnie teren gminy 
Stawiguda. A  lasy łańskie 
dlatego, że choć są blisko 
Olsztyna, okazują się bardzo 
mało znane. Przez wiele lat 
ten obszar był zamknięty, 
a  odkąd zostały udostęp-
nione, niewiele osób się 
w nie zagłębia. Dlatego sta-
ramy się wspólnie z  GOK 
w  Stawigudzie promować 
ten teren i zapraszać na im-

prezy z  określonym scena-
riuszem, jak właśnie takie 
podchody rowerowe, gdzie 
nie ma zapisów, wpisowego, 
rywalizacji na gwizdek, każ-
dy w  dowolnym momencie 
może zjawić się na bramce 
startowej i ruszyć w trasę po 
przygodę — wyjaśnia. 

Jednak mimo luźniejszych 
zasad główne przesłanie eko-
Startu jest niezmienne, czyli 
promowanie aktywnego trybu 
życia oraz poznawanie walo-
rów przyrodniczych naszego 
regionu. Impreza została zor-
ganizowana jako część projektu 
„RekreAKCJA” we współpracy 
z  Gminnym Ośrodkiem Kul-
tury w Stawigudzie, a dofinan-
sował ją Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Olsztynie. 

Wioletta Sawicka 

Takie i wiele innych pytań 
zadają dzieci podczas wycieczek 
do lasu organizowanych przez 
Ligę Ochrony Przyrody. — Przy-
rodę najpierw trzeba poznać, 
dotknąć, powąchać, dopiero 
wtedy najlepiej się ją chroni — 
mówi Tadeusz Pampuch, prezes 
Zarządu Okręgowego LOP 
w Olsztynie.

Jednym z  programów edu-
kacyjnych służących ochronie 
przyrody jest konkurs „Mój 
las”. Ma on charakter ogólno-
polski i organizowany jest od 
1986 roku przez Ligę Ochrony 
Przyrody oraz Stowarzyszenie 
Inżynierów i Techników Leś-
nictwa i  Drzewnictwa. Jego 
celem jest poszerzanie wiedzy 
przyrodniczej i  ekologicznej 
wśród dzieci i młodzieży oraz 
zachęcanie do podejmowa-
nia działań na rzecz ochrony 
środowiska. Na Warmii i Ma-
zurach inicjatywę regularnie 
wspiera WFOŚiGW w Olszty-
nie. Za wieloletnie zaanga-
żowanie i  pomoc w  realizacji 
programu Liga przyznała 
członkom Zarządu Fundu-
szu Honorowe Złote Odzna-

ki LOP. Otrzymali je prezes 
Adam Krzyśków i I z-ca preze-
sa Tadeusz Ratyński. Odznaką 
wyróżniona została też Justyna 
Raczyńska. — Bardzo się cieszę 
z tej nagrody, tym bardziej, że 
się jej nie spodziewałam. Jest 
to dla mnie duże zaskoczenie, 
ale i satysfakcja — mówi laure-
atka, która od dekady z ramie-
nia Wojewódzkiego Funduszu 
koordynuje realizację progra-
mu „Mój las”.

— Taki konkurs jest ważny 
dla ochrony środowiska? 
Ktoś mógłby powiedzieć, 
że to tylko konkurs, na 
który w zależności od wieku 
wysyła się rysunki albo roz-
prawki?
Tadeusz Pampuch: — Jest 

bardzo ważny. Niektórzy się 
rzeczywiście zastanawiają, co 
my przez te trzydzieści lat cią-
gle o lesie mówimy? A przecież 
rosną nowe pokolenia. Dlatego 
jestem przekonany, że konkurs 
wiedzy o lesie będzie kontynuo-
wany przez co najmniej kolej-
ne trzydzieści lat. Zwłaszcza że 
naprawdę przychodzi bardzo 
dużo prac. Na przykład w tym 
roku dla najmłodszych mieli-
śmy zadanie, aby przedstawiły 
„Dzień i  noc w  lesie”. Dosta-
liśmy ponad dwieście prac 
plastycznych! Bardzo trudno 
było wyłonić te najlepsze, po-
nieważ wszystkie były świetne 
i gdyby to ode mnie zależało, 
wszystkim dałbym pierwsze 
miejsce. Dlatego prócz trzech 

czołowych miejsc przyznaliśmy 
szesnaście wyróżnień. Jestem 
wdzięczny Wojewódzkiemu 
Funduszowi, że docenia ten 
konkurs i pomaga w  jego or-
ganizacji, a szczególnie w wy-
nagradzaniu uczestników.                                                            

— Edukacja poprzez zaba-
wę jest najlepszym sposo-
bem by uzyskać zamierzony 
efekt, czyli dbałość o środo-
wisko?  
— Zdecydowanie tak i  mó-

wię to, posługując się własnym 
przykładem. W  czasach, gdy 
chodziłem do szkoły podsta-
wowej, brałem udział w jednym 
z  konkursów organizowanych 
przez Ligę Ochrony Przyrody. 
Dostałem nawet medal jako Za-
służony Opiekun Zwierząt, więc 
szacunek nabrany do natury już 
we wczesnym dzieciństwie po-
zostaje. Inaczej byśmy nie orga-
nizowali tego typu konkursów 
jak na przykład „Mój las”.                                                                                                                                      

— Ten konkurs jest tylko jed-
nym z programów, które Liga 
Ochrony Przyrody realizuje 
przy współpracy z Woje-
wódzkim Funduszem. Tych 
projektów jest więcej. Warto 
wymienić choćby ten popula-
ryzujący ciekawe przyrodniczo 
miejsca na Warmii i Mazu-
rach. Na czym to polega?
— To są nasze lokalne 

projekty, ponieważ wespół 
z  Wojewódzkim Funduszem 
organizujemy też inny ogólno-
polski program, a mianowicie 
olimpiadę wiedzy ekologicz-

nej. Wracając do pytania, na 
poziomie regionalnym rzeczy-
wiście staramy się przybliżyć 
mieszkańcom najciekawsze 
przyrodniczo obszary w  na-
szym województwie. Polega to 
na tym, że organizujemy np. 
wycieczki w te miejsca albo se-
minaria z udziałem ekspertów 
i przewodników. Wojewódzki 
Fundusz natomiast prócz kon-
sultacji tematycznych świadczy 
również pomoc finansową. 
Oczywiście nie możemy zabrać 
na takie wycieczki wszystkich 
mieszkańców, ponieważ nie je-
steśmy biurem turystycznym. 
Na terenowe wyjazdy jadą za-
zwyczaj członkowie LOP, czy 
to ze szkół, czy uniwersytetu 
trzeciego wieku. To pewnego 
rodzaju ambasadorzy, którzy 
rozpropagują później w swoich 
środowiskach uzyskaną wiedzę 
o odwiedzanych miejscach. Ro-
bimy tak od pięciu lat i na razie 
system się sprawdza. 

— W takim razie jakie są te 
najciekawsze miejsca, które 
koniecznie trzeba zobaczyć? 
—  Oprócz dość szeroko już 

znanej wioski bocianiej w Żyw-
kowie uważam, że koniecznie, 
kto zagląda na Warmię i Mazu-
ry, powinien pojechać do nad-
leśnictwa Borki, żeby zobaczyć 
ostoję żubra. Pokutuje przeko-
nanie, że tylko w Puszczy Biało-
wieskiej i w Bieszczadach żubry 
żyją na wolności. A tymczasem 
na naszym terenie, w przepięk-
nym kompleksie leśnym Pusz-

czy Boreckiej od 1962 roku 
również żyją one wolno. Kolej-
ne ciekawe miejsce to Popiel-
no, gdzie w1948 roku w stacji 
badawczej PAN rozpoczęto ho-
dowlę koników polskich, które 
są następcami tarpanów. Tam 
też została przed laty założona 
pierwsza hodowla bobrów, które 
później rozprzestrzeniły się na 
cały kraj. To naprawdę bardzo 
ciekawe i historyczne miejsce, 
którym za bardzo się nie chwa-
limy, a szkoda. Warto przy oka-
zji powiedzieć, że koniki polskie 
żyją na wolności także w okoli-
cach Węgorzewa, zaś w nadleś-
nictwie Srokowo znajduje się 
najliczniejsza populacja bobrów 
na terenie Warmii i Mazur i jed-
na z większych w kraju. 

— Mamy, więc bociany, 
bobry, żubry, co jeszcze jest 

naszą regionalną perełką, 
którą państwo popularyzują?
— Jest nią piękny sosnowo-

-świerkowy Las Miejski pod 
Olsztynem. Robimy w  nim 
spotkania nawet dla przed-
szkolaków, które są sprag-
nione wiedzy i  wszystkiego 
ciekawe. Pamiętam, jak przy 
okazji sadzenia dębów jedno 
z  dzieci wzięło do  rączki sa-
dzonkę i  spytało: „A  to drze-
wo to jest pan czy pani?”. To 
w gruncie rzeczy było bardzo 
istotne pytanie, pośród wielu 
innych równie ważnych. Naj-
skuteczniej chroni się przy-
rodę poprzez jej poznawanie. 
Z kolei żeby ją dobrze poznać, 
należy ją zobaczyć, posłuchać, 
dotknąć, powąchać, a czasem 
i posmakować. 

— Dziękuję za rozmowę.

Honorową Złotą Odznakę LOP otrzymała m.in. Justyna Raczyńska 
z WFOŚiGW w Olsztynie Fot. Beata Kowalska

Tadeusz Pampuch, prezes Zarzą-
du Okręgowego LOP w Olsztynie
Fot. Beata Kowalska
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Plener artystyczny w Glaznotach na Wzgórzach Dylewskich

Dziedzictwo naturalne i kulturowe

Parki krajobrazowe — piękno przyrody Warmii i Mazur

Cuda natury w zasięgu ręki

W dniach 3-13 lipca przy 
wiejskim kościele gotyckim 
w Glaznotach w gminie 
Ostróda odbył się plener arty-
styczny. Złożyły się na to dwa 
wydarzenia: plener malarski 
i plener rzeźby w kamieniu. 
W przedsięwzięciu wzięło 
udział 15 malarzy z Iławy, 
Ostródy i Olsztyna oraz 7 
rzeźbiarzy z Gdańska, Krakowa, 
Wrocławia i Wieliczki. 

Wydarzenie zorganizowa-
no w  ramach długofalowego 
projektu „Centrum Kultury 
Pamięci w  Glaznotach”. To 
kontynuacja działań, w  ra-
mach których we wrześniu 
2015 roku społecznościom lo-
kalnym zamieszkującym miej-
scowości Wzgórz Dylewskich 
udostępniono kamienny Krąg 
Wspólnoty Kultur. 

Tematyka obu przedsię-
wzięć była osnuta na kanwie 
zintegrowanego dziedzictwa 
naturalnego i  kulturowego 
Wzgórz Dylewskich — w wy-
miarze materialnym i  nie-
materialnym. Celem pleneru 
było odkodowanie ukrytych 
potencjałów Wzgórz Dylew-
skich, wydobycie i pokazanie 
tych wartości przestrzeni, 
które nie są oczywiste, a sta-
nowią o  wyjątkowości kra-
jobrazowej i  niezwykłości 
dziejowej tej krainy, w  kon-
tekście historycznym i  mi-
tycznym. Stąd tematami prac 
malarskich i  rzeźbiarskich 
miały być miejsca nieoczy-
wiste na pierwszy rzut oka, 
a jednocześnie piękne i warte 
wyeksponowania. W  maju 
i czerwcu odbyły się objazdy 

wprowadzające w  tematykę 
pleneru, w  celu zainspiro-
wania do podjęcia „innego”, 
nieoczywistego patrzenia na 
Wzgórza Dylewskie. Podczas 
objazdów każdy artysta mógł 
sporządzić dokumentację fo-
tograficzną tych miejsc i doko-
nać wyboru obiektu swej akcji 
artystycznej. Artyści otrzymali 
także listę literatury oraz wy-
kaz inspiracji kulturowych 
i przyrodniczych dotyczących 
Wzgórz Dylewskich.

Wernisaż przewidziany jest 
na 30 września tego roku, 
podczas podsumowania Eu-
ropejskich Dni Dziedzictwa na 
Wzgórzach Dylewskich, koor-
dynowanych przez Alicję Sza-
rzyńską (kierownik Centrum 
Edukacji Ekologicznej w War-
mińsko-Mazurskim Ośrodku 

Doskonalenia Nauczycieli 
w Olsztynie) i Wiesława Skro-
bota (koordynator Pracowni 
Aktywności Obywatelskiej 
i  Dokumentacji Dziedzictwa 
w  Ostródzie). Wydarzenie to 
odbędzie się w gotyckim koście-
le wiejskim w  Glaznotach oraz 
w tutejszej świetlicy wiejskiej. 
Współorganizatorem werni-
sażu będzie Bogusław Fijas, 
wójt gminy Ostróda. Organi-
zatorami pleneru byli Alicja 
Szarzyńska i Wiesław Skro-
bot, którzy są także głównymi 
organizatorami wrześniowe-
go wernisażu. Finansowego 
wsparcia udzielił m.in. Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej w  Olsztynie oraz 
Bogusław Fijas, wójt gminy 
Ostróda.  Wiesław Skrobot

Cudze chwalicie, swego nie 
znacie. Nie trzeba wyjeżdżać 
w dalekie podróże, by zoba-
czyć niemal nieskażoną naturę 
i dziką przyrodę. Wystarczy 
odwiedzić parki krajobrazowe 
Warmii i Mazur. – Mamy ich aż 
osiem. Nie każdy region jest 
tak bogaty przyrodniczo jak 
nasz – mówi Sylwia Jaskulska, 
członek Zarządu Wojewódz-
twa. 

— Dlaczego warto poznać 
nasze parki?
— Dlatego, że są po prostu 

zachwycające. Na ich atuty 
składają się nie tylko pięk-
ne widoki i  masa zabytków, 
ale także różnorodne szlaki 
turystyczne. Parki krajobra-
zowe to tereny przebogate 
w niezwykłe, wręcz baśniowe 
krajobrazy. Pagórki, lasy, łąki, 
rzeki, jeziora to stałe elemen-
ty warmińsko-mazurskiego 
pejzażu, kojarzą nam się 
z  ciszą i  spokojem. Natura, 
natura i  jeszcze raz natura. 
Nasze parki krajobrazowe 
to najlepsze miejsca, aby wy-
rwać się z codziennej gonitwy 
w betonowych miastach. Przy-
roda powita nas jak swoich 
najlepszych gości. Chronimy 
to piękno, by trwało, by było 
z nami zawsze. Nie zawłasz-
czamy jednak tych cudów 
natury tylko dla siebie. Prze-
ciwnie, pragniemy je rozpo-
wszechniać i podzielić się nimi 
z  innymi, tym bardziej że są 
na wyciągnięcie ręki. 

— Dla jakiego turysty 
najlepszą alternatywą są 
parki krajobrazowe?
— Absolutnie dla każde-

go. Zarówno dla pragnących 
spokoju emerytów, osób 
pracujących, a także, a może 
zwłaszcza, dla dzieci i  mło-
dzieży. Większość z  nich 
spędza dużo czasu w świecie 
wirtualnym, tymczasem ten 
prawdziwy, za oknem jest 
dużo piękniejszy. Obcowanie 
z naturą nie powinno polegać 
wyłącznie na oglądaniu pod-
rasowanych technicznie zdjęć 
na Facebooku czy oglądaniu 
filmów przyrodniczych. Warto 
oderwać oczy od smartfonów, 
wyjąć słuchawki z uszu i wy-
brać się do lasu. Posłuchać 
szumu drzew, śpiewu ptaków, 
powdychać pachnące powie-
trze, przy odrobinie szczęś-
cia zobaczyć „na żywo” wilka 
albo rysia. Takie empiryczne 
doświadczenie przyrody przy-
nosi dużo więcej satysfakcji 
niż wirtualna rzeczywistość, 
która nas pochłania i zabiera 
znaczną część życia.

– Obcując z przyrodą, staje-
my się bogatsi?
– Oczywiście. Nie tylko 

w doświadczenia poznawcze, 
kiedy zgłębiamy tajniki natu-
ry i  dowiadujemy się więcej 
o świecie roślin i zwierząt. Ob-
cując z naturą, stajemy się nie 
tylko bogatsi, ale też zdrowsi. 
Biegamy, spacerujemy, pływa-
my, to wszystko jest bezcen-
ne dla naszego zdrowia. Nie 

znam piękniejszych i lepszych 
terenów dla takiej aktywności 
jak parki krajobrazowe War-
mii i  Mazur. Tu naprawdę 
każdy znajdzie coś dla siebie.

– To poproszę o przykłady.
– Zacznę od najprostszych. 

Jesteśmy na początku sezo-
nu na grzyby, w  które lasy 
naszych parków są bardzo 
zasobne. Amatorzy grzybo-
brania na pewno nie wyjdą 
z  nich z  pustymi koszami. 
Również pasjonaci łowie-
ctwa znajdą tu doskonałe 
tereny do polowań. Zazna-
czę jednak, że łowiectwo nie 
jest tożsame z  myślistwem. 
Łowiectwo to przede wszyst-
kim przemyślana i racjonalna 
gospodarka zwierzyną łow-
ną przy zachowaniu zasad 
ekologii oraz gospodarki 
leśnej i rolnej. Poza tym lasy 
w  naszych parkach to do-
skonałe tereny do pieszych 
wędrówek, wycieczek rowe-
rowych, a także poznawania 
przyrody. Do tego służą m.in. 
ścieżki edukacyjne z opisami 
poszczególnych nazw roślin. 
Ponieważ wbrew pozorom 
nie każdy potrafi rozróżnić 
grab od buka czy rozpoznać 
gatunki ptaków. Naszym 
godłem narodowym jest 
orzeł biały, czyli bielik. W na-
szych parkach można go zo-
baczyć w naturze i wcale nie 
jest jakąś rzadkością. 

– Ale parki krajobrazowe 
Warmii i Mazur to nie 
tylko lasy.

— To również rzeki i  jezio-
ra. Kraina Wielkich Jezior 
Mazurskich, na której tere-
nie znajduje się 60 jezior, 
w  tym największe w  Polsce 
jezioro Śniardwy, wchodzi 
w  skład Mazurskiego Parku 
Krajobrazowego. Rzeka Kru-
tynia w tymże samym parku 
uznana jest za jeden z  naj-
piękniejszych szlaków kaja-
kowych w  Europie. Czasem 
jest na niej tłoczno jak na 
Marszałkowskiej w  Warsza-
wie. Kolejny przykład boga-
ctwa przyrodniczego Warmii 
i Mazur, który został wpisany 
na listę dziedzictwa przyrod-
niczego świata, to rezerwat 
biosfery „Jezioro Łuknajno”. 
Występuje tam największe 
w Europie skupisko łabędzia 
niemego oraz 850 gatunków 
rzadkich roślin. Przepiękna 
Puszcza Romincka, która leży 
na  wysuniętym najbardziej 
na północny wschód krańcu 
Mazur Garbatych, zwana jest 
polską tajgą. To mroczny, wil-
gotny las świerkowy z grubym 
dywanem mchu. Nie trzeba 
jechać w góry, by przeprawić 
się górską rzeką. Rzeka Wel 
w Welskim Parku Krajobrazo-
wym miejscami przypomina 
rwącą, górską rzekę. Zwłasz-
cza w rezerwacie „Piekiełko”, 
który obejmuje przełomowy 
odcinek Welu, o  znacznym 
spadku, bystrym nurcie i stro-
mych zboczach doliny. Ponad-
to występuje w tym parku aż 
13 jezior polodowcowych. 

— Parki krajobrazowe 
Warmii i Mazur mogą się 
stać znakiem rozpoznaw-
czym regionu?
— Myślę, że one już nim 

są. Wystarczy wspomnieć, 
że uczestniczyliśmy w  ogól-
noświatowym konkursie na 
siedem cudów natury z  pa-
miętnym hasłem „Mazury 
cud natury”. Wielkie Jeziora 
Mazurskie nie zakwalifikowa-
ły się do ścisłej siódemki, ale 
mimo wszystko znalazły się 
w pierwszej czternastce naj-
piękniejszych miejsc na świe-
cie. To jest nasz największy 
znak rozpoznawczy. Liczymy, 
że pozostałe miejsca nasze-
go regionu, objęte obszarem 
parku krajobrazowego, będą 
zdobywać serca turystów. 
Choć nie są tak popularne, jak 
np. oblegany Tatrzański Park 
Narodowy, to są tak urokliwe, 
że warto je też zobaczyć. 

— Choć mamy na War-
mii i Mazurach aż osiem 
parków krajobrazowych, 
to nie jesteśmy tylko 

skansenem przyrodniczym. 
Co prócz przyrody możemy 
zaoferować turystom? 
— Na przykład coraz lepszą 

bazę noclegową. Coraz licz-
niejsze i prężnie działające go-
spodarstwa agroturystyczne, 
nowoczesne ekomariny, roz-
winiętą infrastrukturę, prze-
bogatą kulturę — te przykłady 
można mnożyć. Naszym zna-
kiem rozpoznawczym jest też 
zdrowa, regionalna żywność, 
która stanowi dziedzictwo ku-
linarne. Nie mamy co prawda 
jednego, charakterystycznego 
wyróżnika, jak góralski oscy-
pek, za to możemy poszczycić 
się żywnością nieprzetworzo-
ną. Taką robioną w domach od 
pokoleń. To chleby pieczone na 
naturalnym zakwasie, domowe 
wędliny, sery, twarogi, konfitury, 
miody. Naprawdę warto nas od-
wiedzić. Aby nie tylko zakochać 
się w naszych parkach, ale i roz-
koszować naszą kuchnią. Jeste-
śmy przecież bardzo gościnni. 

— Dziękuję za rozmowę.
Wioletta Sawicka

Sylwia Jaskulska, członek Zarządu Województwa Fot. Grzegorz Siemieniuk

Plener artystyczny odbył się przy wiejskim kościele gotyckim 
w Glaznotach w gminie  Ostróda Fot. Alicja Szarzyńska
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Myśliwi z regionu po raz 10 prezentowali swoją kulturę w Lidzbarku Warmińskim

Łowieckie serce Warmii

Nowy program edukacyjny o ogrodach na antenie TVP3 Olsztyn

Rodzinna ekologia w telewizji

Nie bez powodu Festiwal 
Kultury Myśliwskiej odbywa 
się w Lidzbarku Warmińskim. 
To tutejsze koła łowieckie co 
roku, tradycyjnie w połowie 
lipca, spotykają się na uroczy-
stej mszy świętej, w pełnej 
gali — w mundurach, ze 
sztandarami, przy udekoro-
wanym ołtarzu i w oprawie 
muzycznej sygnałówek 
myśliwskich. 

Na tak przygotowaną mszę 
świętą hubertowską przy-
chodzi wielu ludzi, nie tylko 
związanych z  lasem. Ksiądz 
proboszcz Roman Chudzik 
podczas homilii dziękował 
myśliwym i  leśnikom za tę 
wyjątkową oprawę nabożeń-
stwa oraz podtrzymywanie 
kultury i  tradycji regional-
nych wśród lokalnej społecz-
ności. Duchowny docenił też 
ogromny wkład myśliwych 
i  leśników w pracę na rzecz 
ochrony środowiska i  dobre 

efekty gospodarki łowieckiej 
i leśnej. 

— To dzięki myśliwym, któ-
rzy dbają o ciągłość populacji 
zwierzyny, nasze lasy są tak 
zasobne w  to dobro — pod-
kreślał. 

Po mszy świętej, tradycyjnie 
z kościoła Świętych Aposto-
łów Piotra i Pawła w Lidzbar-
ku Warmińskim poczty sztan-
darowe przemaszerowały pod 
Wysoką Bramę, gdzie stanęła 
scena plenerowa. A wokół niej 
liczne stragany z  regionalną 
żywnością, w tym z dziczyzną, 
rękodziełem i  innymi trady-
cyjnymi wyrobami. Stały też 
namioty trzech nadleśnictw, 
z Bartoszyc, Wichrowa i Góro-
wa Iławeckiego, oraz namiot 
Mazurskiej Okręgowej Rady 
Łowieckiej — a pod nimi za-
bawy i konkursy z nagrodami. 
Ze sceny, jak co roku, dobie-
gała muzyka myśliwska w wy-
konaniu rodzimych zespołów 

— „Klangoru” i „Trąbali”. Nie 
zabrakło też krajowej sławy 
„Hubertusa” i Reprezentacyj-
nego Zespołu Muzyki Myśliw-
skiej PZŁ pod kierownictwem 
Mieczysława Leśniczaka. Wi-
downia słuchała z  zacieka-
wieniem. — Jest to muzyka 
miła dla uszu, nawiązująca do 
naszych tradycji — komento-
wały panie stojące za widow-
nią, bo w środku, w namiocie 
zabrakło już miejsc. Dodatko-
wo, dzięki myśliwym, mogły 
też zaprezentować się lokalne 
zespoły, jak Gminna Orkie-
stra Dęta z  Lidzbarka War-
mińskiego, która zachwyciła 
słuchaczy. Tegoroczny Festi-
wal Kultury Myśliwskiej był 
wyjątkowy, bo jubileuszowy 
— to już dziesiąta edycja.            
Pomysłodawczynią i współor-
ganizatorką jest kobieta polu-
jąca, przewodnicząca Komi-
sji Tradycji Łowieckich przy 
Mazurskiej Okręgowej Radzie 

Łowieckiej PZŁ — Dorota 
Michalak. W  przeddzień fe-
stiwalu w Oranżerii Kultury 
w  Lidzbarku Warmińskim 
wystąpiła z  referatem o  hi-
storii łowiectwa na Warmii. 
Po raz pierwszy odbyła się tu 
konferencja „Łowiectwo jako 
aktywna ochrona przyrody 
— historia i współczesność”.                             
— Badania archeologiczne 
na naszych terenach wska-
zują, że łowiectwo istniało 
tu w  zaprzeszłych czasach 
— referowała Dorota Micha-
lak. — Wiadomo, że dawni 
mieszkańcy Warmii polowali 
na mamuty i renifery, bo takie 
zwierzęta tu kiedyś występo-
wały. Ponadto wiadomo też, 
że wilki żyją na naszym tere-
nie przynajmniej 10 tysięcy 
lat. W 1934 roku podczas bu-
dowy drogi znaleziono szcząt-
ki takiego zwierzęcia i właśnie 
na taki wiek zostały one dato-
wane — dodała prelegentka. 

Jeden z  sześciu referatów 
dotyczył ważnego zagadnie-
nia, jakim jest współpraca 
myśliwych ze służbami we-
terynaryjnymi. — Skorzy-
stam z okazji i podziękuję za 
zaproszenie, to ważna konfe-
rencja — wspomniała Monika 
Spychalska z Wojewódzkiego 
Inspektoratu Weterynarii 
w  Olsztynie. — Gdzie nasze 
działania się zazębiają? To jest 
klasyczny pomór świń, afry-
kański pomór świń, wściekli-

zna, grypa ptaków i CDW — 
wymieniała. Specjalistka od 
zwalczania chorób zakaźnych 
wśród zwierząt podkreślała 
ważną rolę myśliwych w walce 
z tymi chorobami i podzięko-
wała też za lata współpracy. 
Takim przykładem sukcesu 
jest chociażby znaczące ogra-
niczenie wścieklizny. Myśli-
wi nieustannie, rokrocznie 
dostarczają inspektoratom 
próbki do badań.  

Aniela U. Smoczyńska

Raz w miesiącu w sobotę, 
począwszy od lipca tego 
roku, zarezerwowane jest 
w regionalnej telewizji 12 
minut na premierę programu 
edukacyjnego pt. „Rodzinne 
ogrody działkowe Warmii 
i Mazur”. To pierwszy taki 
program realizowany we 
współpracy z Polskim Związ-
kiem Działkowców, okręgiem 
warmińsko-mazurskim 
i Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Olsztynie.

— Działkowicze są ludź-
mi, którzy rozumieją naturę 
i  postępują zgodnie z  naturą, 
dlatego ich postawa zasługuje 
na wsparcie nas wszystkich 
i  takich instytucji jak fundu-
sze ochrony środowiska — 
mówi Adam Krzyśków, prezes 
WFOŚiGW w Olsztynie. 

Tylko na terenie stolicy re-
gionu i w jej okolicach istnieją 
42 rodzinne ogrody działko-
we, a  w  okręgu warmińsko-
-mazurskim Polskiego Związku 
Działkowców zlokalizowanych 
jest ich łącznie 166. To rzesza 
kilkudziesięciu tysięcy ludzi, 
którzy przez dziesięciolecia 
doprowadzili powierzoną im 
ziemię do stanu sprzyjającego 
dobremu plonowaniu. Począt-
ki nie były łatwe, ale za sprawą 
determinacji tych ludzi ogro-
dy działkowe istnieją do dziś 
i mają się coraz lepiej.

Praca wielu rąk 
— Działki powstały w więk-

szości na terenach zdegrado-
wanych, na bagnach, nawet na 
wysypiskach śmieci — przypo-
mina Czesław Wojsław, prezes 
zarządu okręgu warmińsko-

-mazurskiego Polskiego Związ-
ku Działkowców. — To dzięki 
pracy wielu rąk powstały ro-
dzinne ogrody działkowe, któ-
rymi możemy się pochwalić. 
Na działkach jest nasz drugi 
dom, tu działkowcy produku-
ją zdrową żywność na potrzeby 
naszych rodzin — dodaje.

Działkowcy są też liderami 
w  zachowywaniu rodzimych 
odmian drzew, krzewów, wa-
rzyw i owoców. Różnorodność 
biologiczna jest tu wyjątkowo 
bogata. Ogrody zlokalizowane 
w miastach są nierzadko zielony-
mi enklawami, gdzie można po-
oddychać świeżym powietrzem 
i wypocząć na łonie natury. 

— Ogród działkowy to jest 
miejsce ewenement — chwa-
li Antoni Łabuz, prezes ROD 
„Krokus” w Olsztynie. — Mamy 
tu taki mikroklimat, jesteśmy 

otoczeni lasem, dbamy o przy-
rodę, ale to nie wszystko. 
Dbamy też o estetykę ogrodu 
i  przeprowadzamy inwesty-
cje, które wspomagają ogród 
i działkowiczów. 

Ogrody mają podłączenia do 
bieżącej wody i  energii elek-
trycznej, a nawet w niektórych 
przypadkach są skanalizowane. 
Wiele inwestycji wykonuje się 
we współpracy z samorządami 
i coraz częściej myśli się o two-
rzeniu wspólnych przestrzeni dla 
działkowiczów i dla mieszkań-
ców miasta. W wielu ogrodach 
organizuje się spotkania dla se-
niorów i zajęcia edukacyjne i in-
tegracyjne dla dzieci i młodzieży. 

Zapraszamy na odcinki 
premierowe
Nowy program telewizyjny 

prowadzi Marta Gołąb-Ko-

cięcka, dziennikarka i prezen-
terka TVP3 Olsztyn, z zamiło-
wania ogrodniczka. Premiera 
odcinka w każdą trzecią sobotę 
miesiąca o godz. 10 rano — po-
wtórki w kolejny wtorek o godz. 
7 rano, w środę o godz. 19:55 
i w piątek ponownie o godz. 7. 
Każdy odcinek można obej-
rzeć, po premierze w telewizji, 
na stronie internetowej TVP3 
Olsztyn, a wszelkie informacje 
i zapowiedzi odcinków i ich te-
matów dostępne są również na 
profilu audycji na Facebooku:  
Rodzinne ogrody działkowe 
Warmii i Mazur. 

W każdym odcinku poruszane 
będą ważne zagadnienia ekolo-
giczne dotyczące naturalnego 
nawożenia i potrzeby kompo-
stowania, dbania o odpowied-
ni skład gleby i zachowywania 
rodzimych gatunków i odmian 

drzew i  krzewów. Premiera 
kolejnego odcinka w sobotę 19 
sierpnia o godz. 10, powtórki: 
22.08 - godz. 7:01 oraz 23.08 
- godz. 19:55 i  25.08 - godz. 
7:01. Tu między innymi relacja 
z obchodów Dnia Działkowca 
w Nowym Mieście Lubawskim.
 Aniela U. Smoczyńska, 

producentka programu

W Oranżerii Kultury w Lidzbarku Warmińskim odbyła się konferencja 
„Łowiectwo jako aktywna ochrona przyrody — historia i współczes-
ność” Fot. Aniela U. Smoczyńska

SKRÓTEM
ZAPRASZAMY NA KOLEJNY 
ODCINEK PROGRAMU 
„W SŁUŻBIE NATURY” 
Bezdomność wśród psów 
i kotów to niejedyny prob-
lem tych udomowionych 
zwierząt. Gro właścicieli 
niedostatecznie żywi swoich 
podopiecznych i chowa 
w złych albo bardzo złych wa-
runkach. Ale to nie wszystko. 
Dużym problemem jest 

pozwalanie psom i kotom 
na swobodne oddalanie się 
z posesji, zwłaszcza nocą. 
Niedożywione i zaniedbane 
przez właścicieli chętnie roz-
wijają swoje łowieckie pasje. 
Ma to bardzo niekorzystny 
wpływ na zwierzynę drobną, 
zające i kuropatwy, ale 
i różnorakie ptactwo polne, 
wśród którego ostatnimi 
laty zanotowano ogromne 
spadki liczebności lokalnych 

populacji. Udomowione 
drapieżniki mogą być nadal 
groźne dla środowiska — 
to, w jakim stopniu, zależy 
jedynie od człowieka, czyli 
odpowiedzialności konkret-
nych właścicieli. W kolej-
nym odcinku cyklicznego 
edukacyjnego programu 
telewizyjnego „W służbie 
natury” powiemy, jak niebez-
pieczne dla lokalnej przyrody 
są zaniedbywane psy i koty 

i jakie zwierzęta najczęściej 
stają się ich łupem. Premiera 
odcinka na antenie TVP3 
Olsztyn w sobotę 19 sierpnia 
o godz. 18:15, a powtórki 
w niedzielę 20 sierpnia 
o 18:15 i w czwartek 24 
sierpnia również o godz. 
18:15. Powtórki programu 
są stale nadawane w tele-
wizji regionalnej w każdy 
weekend (sobotę i niedzielę) 
o godz. 18:15. Archiwalne 

odcinki programu, jak też 
pierwsze sezony edycji „My-
śliwiec z PL” można zobaczyć 
na stronach internetowych 
www.mysliwiecz.pl i www.
wsluzbienatury.pl. Ponadto 
zapraszamy przed telewizory 
we wtorki o godz. 7:30, 
17:45 i 19:30, środy o 17:45 
i piątki o 19:30 na program 
publicystyczny „Pora na 
przyrodę”. Zaproszeni do 
studia telewizyjnego eksperci 

przedstawiają ważne relacje 
człowiek — przyroda i uczu-
lają na zmiany zachodzące 
w środowisku pod wpływem 
cywilizacji. Nie należy zapo-
minać, że człowiek ma też 
dobry, a często i zbawienny 
wpływ na środowisko. Jego 
mądra interwencja pozwala 
uniknąć zagrożeń i dewasta-
cji w przyrodzie.  
Aniela U. Smoczyńska, 

autorka programów

Nowy program telewizyjny 
prowadzi Marta Gołąb-Kocięcka, 
która z zamiłowania jest ogrod-
niczką Fot. Jarosław Poliwko


