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Naukowcy z Polski, Wielkiej 
Brytanii i Ukrainy w listopadzie 
na Uniwersytecie Warmińsko-
-Mazurskim porozmawiają 
o zagrożeniach dla środowiska 
naturalnego. Tematem dyskusji 
będzie również miejsce ekologii 
w nauczaniu Kościoła, w tym 
realizacja postulatów encykliki 
„Laudato si’”. To dokument, 
w którym papież Franciszek 
mówił o nieodpowiedzialnej dzia-
łalności człowieka, nadmiernej 
eksploatacji zasobów naturalnych 
i wzywał do radykalnej redukcji 
gazów cieplarnianych. W obliczu 
takich wyzwań niewątpliwie 
cieszy każda inwestycja związana 
z ochroną środowiska w naszym 
regionie i szerzej rozumianą 
ekologią. W mowie konkretów  
oznacza to tworzenie sieci uzdro-
wisk, wybudowanie kilometrów 
kanalizacji,  modernizację dróg, 
oczyszczalnie ścieków, termomo-
dernizację budynków czy tysiące 
ton zutylizowanego azbestu. 
Taką inwestycją jest również 
niedawno wsparty zakup samo-
chodu elektrycznego dla jednej 
z regionalnych firm. Beneficjenci 
będą wykorzystywać auto w celu 
promocji nowego myślenia i po-
czucia odpowiedzialności za czyste 
środowisko. Oczywiście te i wiele 
innych proekologicznych zadań 
możemy realizować dzięki wspar-
ciu ze środków Unii Europejskiej. 
Jednym z programów umożli-
wiających taką działalność jest 
„Program współpracy transgra-
nicznej Polska-Rosja 2014-2020”. 
Przyjęty przez Komisję Europejską 
w grudniu ubiegłego roku oferuje 
do zagospodarowania 62 mln 
euro, m.in. na promocję kultury 
lokalnej, ochronę środowiska czy 
bezpieczeństwo na granicach. 
Dzięki programowi na War-
mii i Mazurach mogą zostać 
zrealizowane takie inwestycje jak 
kanalizacja, oczyszczalnie czy most 
w Bartoszycach. Te inwestycje 
mogą zacząć służyć lokalnym 
społecznościom i środowisku, 
o ile rząd RP do końca grudnia br. 
zatwierdzi program Polska-Rosja 
2014-2020. Niestety jeszcze na 
początku października strona 
rządowa, udzielając informacji 
w Sejmie, nie była w stanie podać 
konkretnej daty. 

Kuropatwy wypuszczono m.in. w okolicach Pasymia

Myśliwi z siedmiu kół łowie-
ckich powiatu szczycieńskiego 
wypuścili w piątek 29 września 
ponad 1000 kuropatw. Była 
to kolejna akcja zainicjowana 
przez Szczycieńskie Towarzy-
stwo Przyrodnicze, a dofinan-
sowana przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Ol-
sztynie.

Kuropatwa — to  kiedyś 
bardzo często występujący 
przedstawiciel zwierzyny 
drobnej w Polsce. Chemizacja 
rolnictwa i wzrost liczby dra-
pieżników to  tylko niektóre 
z czynników, które spowodo-
wały znaczny spadek popu-
lacji tego kuraka na  Warmii 
i Mazurach. To, co przez lata 
zaniedbano, teraz próbuje się 
ratować. 

„Świt” po raz pierwszy
Od  pięciu lat w  powiecie 

szczycieńskim prowadzona 
jest akcja wsiedlania kuro-
patwy. Jej inicjatorem jest 
Szczycieńskie Towarzystwo 

Przyrodnicze i koła łowieckie 
z powiatu Szczytno.

— Przez pięć lat udało się 
wypuścić ponad cztery tysią-
ce kuropatw — mówi Lucjan 
Wołos, wiceprezes Szczycień-
skiego Towarzystwa Przy-
rodniczego. — Efekty są już 
zauważalne. Populacja, któ-
ra przez ponad 20 lat nie była 
widoczna na polach, zaczyna 
się odradzać.

W  tegoroczną akcję włą-
czyło się siedem kół łowie-
ckich: „Sokół” Szczytno, „Ryś” 
Dźwierzuty, „Żbik” Szczytno, 
„Jeleń” Szczytno, „Echo” Wiel-
bark, „Łoś” Olsztyn i  „Świt” 
Pasym. Pasymscy myśliwi 
uczestniczyli w  wsiedlaniu 
kuropatwy po raz pierwszy.

— Przyznam się, że  dosyć 
sceptycznie podchodziłem 
do  tego przedsięwzięcia — 
mówi Kazimierz Oleszkie-
wicz, prezes KŁ „Świt” Pasym. 
— Postanowiliśmy jednak 
spróbować i  przyłączyć się 
do akcji. W naszych obwodach 
wypuściliśmy 200 kuropatw. 
Będziemy dokarmiać ptaki 

w trudnym okresie, czyli szcze-
gólnie zimą — dodaje.

Lekcja przyrody w terenie
Wsiedlenie kuropatw 

to  wydarzenie nie tylko dla 
myśliwych. Niektóre koła ło-
wieckie, w tym „Świt” Pasym 
i „Sokół” Szczytno, zaprosiły 
na  to wydarzenie miejsco-
wych uczniów. W  okolicach 
Pasymia myśliwi wypusz-
czali kuraki wraz z uczniami 
Zespołu Szkół w  Pasymiu. 
Z kolei pod Szczytnem, gdzie 
kuropatwy wypuszczali my-
śliwi z KŁ „Sokół”, akcji przy-
glądali się nauczyciele i ucz-
niowie Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego 
w Szczytnie.

— Dla naszych wychowan-
ków to  niesamowita lekcja 
przyrody — mówi Ewa Bienia 
— wychowawczyni w SOSW 
w Szczytnie. — Angażujemy 
się między innymi w zbiórkę 
karmy dla zwierzyny leśnej. 
Dziś skorzystaliśmy z okazji 
i  aktywnie uczestniczymy 
w  wypuszczeniu kuropatw. 

To  dla wszystkich ogromne 
wydarzenie — dodaje

Myśliwi z „Sokoła” od samego 
początku uczestniczą w pro-
jekcie. Jak sami przekonują, 
widać już jego efekty.

— Napotkanie kuropa-
twy w  terenie nie należy już 
do rzadkości — mówi z zado-
woleniem Dariusz Czarkow-
ski, prezes koła. — Do tej pory 
wypuściliśmy blisko 1000 tych 
ptaków. Nasze działania przy-
noszą rezultaty, dlatego też 
już dzisiaj deklarujemy swój 
udział w kolejnych takich ak-
cjach.

 W ciągu pięciu lat w powie-
cie szczycieńskim wypuszczo-
no 4090 kuropatw. Za każdym 
razem akcja wspierana była 
finansowo przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej w  Ol-
sztynie. W  2017 roku koszt 
wsiedlenia ptaków oszacowa-
no na ponad 36 tys. zł,  z czego 
połowa to środki WFOŚiGW 
w Olsztynie.

 Grzegorz Siemieniuk

W przyszłym roku Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 
będzie obchodził jubileusz 25-lecia. 
Przez ten czas nasza instytucja prze-
chodziła wiele zmian, jednak cel 
pozostał ten sam – przeznaczanie 
maksimum środków na ochronę 
środowiska Warmii i Mazur. Od 
czerwca tego roku Wojewódzki 
Fundusz w Olsztynie ma nową 
radę nadzorczą. Zmiany wprowa-
dzono, aby zmniejszyć liczbę jej 
członków i tym samym zwiększyć 
wpływ władzy centralnej na środki, 
jakimi dysponuje Wojewódzki 
Fundusz w danym regionie. Teraz 
samorząd województwa ma w ra-
dzie tylko jednego przedstawiciela, 
czyli pozostaliśmy samorządową 
osobą prawną tylko z nazwy. 
W bieżącym wydaniu „Głosu Eko” 
przeczytają Państwo rozmowę 
z członkami nowej rady nadzor-
czej Funduszu, która zatwierdziła 
już regulaminy przyszłorocznych 
konkursów dotacyjnych czy też 
zasady otrzymywania pożyczek 
z naszej instytucji. Szczegółowe 
informacje zostaną zamieszczone 
w listopadowym wydaniu naszego 
dodatku. A na razie zapraszam do 
lektury bieżącego wydania, w któ-
rym przeczytacie Państwo m.in. 
o wizycie ukraińskich dziennikarzy 
na tegorocznych Targach POL ECO 
System w Poznaniu, gdzie nasi 
sąsiedzi mieli okazję zapoznać się 
z wieloma ciekawymi rozwią-
zaniami dotyczącymi ochrony 
środowiska. Nie od dziś wiemy, że 
działalność misyjna dziennikarzy 
służy podniesieniu świadomości 
ekologicznej mieszkańców, w tym 
przypadku Ukrainy. Cieszę się, 
że w ten sposób pomagamy 
Ukraińcom, bo dzięki publikacjom, 
jakie powstają po takich wizytach, 
zwiększy się nie tylko świadomość 
ludzi, ale także mentalność tamtej-
szych władz, które mam nadzieję 
rozpoczną realizację programów 
związanych z ochroną środowiska. 
W dzisiejszym „Głosie Eko” znaj-
dziecie także informacje dotyczące 
umowy dofinansowania zakupu 
pierwszego w historii Funduszu 
samochodu elektrycznego. Według 
zebranych informacji wynika, że 
będzie to pierwsze takie auto 
w Polsce i cieszę się, że będzie jeź-
dziło po drogach naszego regionu.

W powiecie szczycieńskim wypuszczono ponad 1000 kuropatw

Człowiek pomaga naturze
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Pierwsza umowa na zakup samochodu elektrycznego 

Takie auto to przyszłość motoryzacji
Ponad 110 tysięcy złotych 
— tyle będzie koszto-
wał pierwszy samochód 
elektryczny, który zostanie 
zakupiony dzięki środkom 
Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
w Olsztynie. 

Według specjalistów najbliż-
sze 5 lat to okres skokowych 
zmian na rynku samocho-
dów elektrycznych:  cichych, 
ekonomicznych i  przyja-
znych środowisku środków 
lokomocji. To bez wątpienia 

przyszłość motoryzacji. Wie-
dzą o  tym dobrze właściciele 
niewielkiej firmy Infoglasbar 
z  siedzibą w  Mielnie w  gm. 
Grunwald. Firma ta zaj-
muje się wieloaspektową 
działalnością gospodarczą, 
począwszy od turystyki, ma-
łej gastronomii, wynajmu 
sprzętu wodnego i  rowerów 
turystycznych aż do Pracowni 
Witrażownictwa — Witraże-
-Mazury. W przypadku właś-
cicieli firmy słowo „ekologia” 
przekłada się na konkretne 
działania. W 2013 roku firma 
zakupiła samochód elektrycz-
ny marki Renault o  nazwie 

Twizy. Jego zasięg na jednym 
ładowaniu jest stosunkowo 
niewielki, wynosi bowiem ok. 
80 km. Auto wykorzystywa-
ne jest przez turystów, którzy 
ekologicznym samochodem 
zwiedzają najbliższą okolicę. 
Władze firmy postanowiły 
zakupić większe auto — rea-
nult ZOE, które z  kolei będzie 
służyło przede wszystkim do 
celów służbowych. 

— Nowy samochód ma za-
sięg do 400 kilometrów i jest 
dodatkowo promocją nowego 
myślenia w dziedzinie rozwija-
nia poczucia odpowiedzialno-
ści za nasze czyste środowisko 

— uzasadniają swój wybór 
Rene i  Małgorzata Schmidt 
z firmy Infoglasbar. — Ten sa-
mochód nie emituje żadnych 
gazów i jest niezmiernie cichy 
w eksploatacji. Będzie to jak na 
razie jedyny elektryczny model 
ZOE marki Renault na terenie 
Polski. Chcemy poprzez nasze 
podróże służbowe propago-
wać czyste w eksploatacji auta 
oraz reklamować je wśród 
społeczeństwa. Wychodzimy 
z  założenia, iż przyszłość ko-
munikacji to auta elektryczne 
— dodają zgodnie.

Zakup auta będzie możliwy 
dzięki pożyczce z WFOŚiGW 

w  Olsztynie w wysokości blisko 
99,5 tys. zł. Pozostałą kwotębę-
dzie stanowił wkład własny 
beneficjenta. Według założeń 
samochód ma się pojawić na 

warmińsko-mazurskich dro-
gach jeszcze w  październiku 
tego roku. 

Grzegorz Siemieniuk

Polska liderem w produkcji drobiu — czy należy się z tego cieszyć?

Mieszkańcy nie chcą ferm
W czerwcu br. w Olsztynie 
odbyła się konferencja 
„Społeczność Warmii  i Mazur 
w obliczu ekspansji ferm wiel-
koprzemysłowych”. Razem 
z mieszkańcami kilkunastu 
gmin z całego województwa 
zorganizowało ją stowarzy-
szenie „Wspólne Miejsce 
do Życia”.

Jak zgodnie twierdzą spo-
łecznicy, podjęli się tej inicja-
tywy, gdyż zauważają problem 
w  nadmiernej i  niekontrolo-
wanej lokalizacji tego typu 
przedsięwzięć w  granicach 
Warmii i Mazur. Wystąpienia 
zaproszonych prelegentów, 
cenionych osób ze świata na-
uki,  specjalistów z   różnych 
instytucji oraz przedstawicieli 
samorządów gmin, w których 
zlokalizowanych jest najwięcej 
takich inwestycji, potwierdziły 
ich obawy. Z wypowiedzi prele-
gentów bezsprzecznie wynika, 
że te inwestycje szkodzą zarów-
no zdrowiu ludzi, jak i środowi-
sku przyrodniczemu.

Mało wiarygodne raporty
W 2016 roku w Polsce wyda-

no 624 pozwolenia na budo-
wę instalacji do intensywnego 
chowu zwierząt. Spośród kra-
jów regionu Morza Bałtyckiego 
jesteśmy liderem w lokalizacji 
największej liczby wielko-
przemysłowych ferm trzody 
chlewnej i drobiu (fermy zloka-
lizowane na obszarze zlewiska) 
i  jednoczesnym największym 
spośród tych państw przyczy-
nianiu się do eutrofizacji Mo-
rza Bałtyckiego.   

W województwie warmińsko-
-mazurskim liczba wniosków 
o  uzgodnienie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddzia-
ływać na środowisko z grupy 
„chów i  hodowla zwierząt” 
wzrosła od roku 2009 z  8 
wniosków do 63 w roku 2016, 
tj. z łącznej obsady 6 447 DJP 
(duża jednostka przeliczeniowa 
inwentarza) do obsady 140 153 
DJP. Przy czym należy zauwa-
żyć, że te przedsięwzięcia są 
zawsze inwestycjami oddzia-
ływującymi na środowisko. 
Raporty przygotowywane 
w  ramach procedury wyda-
nia decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach przedsię-
wzięcia na środowisko wyko-
nywane i  finansowane są na 
zamówienie inwestora  przez 
grupy inżynierów i są zwykle 
nierzetelne i mało wiarygodne. 

Ferma wielkoprzemysłowa 
może powstać niemal w każ-
dym miejscu. Wystarczy, iż 
osoba sporządzająca raport 
środowiskowy stwierdzi, że 
zwierzęta zamieszkujące dany 
teren jakoś sobie poradzą 
i  gdzieś się przeniosą. Jeśli 
miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego nie za-
brania — inwestycja powstaje, 
ponieważ z raportu wynika, że 
wszystkie parametry będą za-
chowane,  plan nie zabrania, 
a  organy nie mają narzędzi 
oraz finansów na walkę z  in-
westorem. 

Od lat politycy i kolejne rządy 
obiecują społeczeństwu uregu-
lowanie zagadnień związanych 
z chowem przemysłowym. Nie-
stety od lat za słowami nie idą 

czyny. Najwyższa Izba Kontroli 
stwierdza wprost w swoim ra-
porcie z 2014 roku, że organy 
administracji rządowej nie 
zapewniły właściwego nadzo-
ru nad funkcjonowaniem ferm 
zwierząt. Nadal funkcjonują 
przepisy prawa ochrony środo-
wiska nie nakładające na pod-
mioty obowiązku uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego 
dla podzielonej instalacji (fer-
my). Dodatkowo nie uregulo-
wano prawnie sprawy uciąż-
liwości zapachowej. Przepisy 
ustawy o nawozach i nawożeniu 
nie gwarantują skutecznego 
nadzoru nad stosowaniem 
nawozów naturalnych. Do-
tychczas nie wprowadzono do 
krajowego systemu postano-
wień konwencji helsińskiej dot. 
ferm zwierząt i nawozów natu-
ralnych. Podmioty prowadzące 
fermy zwierząt nie przestrzega-
ły przepisów środowiskowych, 
weterynaryjnych, sanitarnych 
i budowlanych. I pomimo tych 
wszystkich nieprawidłowości, 
zagrożeń, szkodliwości — fer-
my zwierząt  nadal powstają, 
co coraz częściej powoduje 
protesty mieszkańców. 

Program działań Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
na lata 2015-2019 podkreśla 
konieczność tworzenia warun-
ków dla rozwoju gospodarstw 
ekologicznych i produktów re-
gionalnych. Zwraca uwagę, że 
zachowanie walorów przyrod-
niczo-krajobrazowych terenów 
wiejskich powinno być jednym 
z kluczowych zadań dla władz, 
zarówno centralnych jak i lo-
kalnych. Są to jednak  tylko 

puste słowa. Minęły trzy lata, 
a  żadne prace nie zostały za-
kończone. Wręcz przeciwnie, 
obecnie w  trybie natychmia-
stowym uchwala się zmiany, 
które przy zachowaniu pew-
nych warunków zezwolą na 
lokowanie inwestycji, których 
nie przewidują plany zagospo-
darowania przestrzennego.

Nieodwracalne skutki
Turystyka w naszym kraju ge-

neruje 6 proc. PKB. Cały sektor 
rolnictwa jedynie 3 proc. Pol-
skę odwiedza rocznie około 17 
mln turystów zagranicznych. 
Jeżeli zniszczymy cenne walo-
ry przyrodnicze naszego kraju, 
właśnie poprzez nieograni-
czone lokalizowanie wszędzie 
wielkotowarowych ferm zwie-
rząt, to co damy im w zamian? 
Tani drób?

 Dr Lidia Wolska podczas 
konferencji w Olsztynie zwróci-
ła uwagę na konkluzję raportu 

WHO z 2016 roku. — Choro-
bom można zapobiegać po-
przez zdrowsze środowiska. To 
jest jasne przesłanie głównego 
nowego globalnego raportu — 
mówiła podczas spotkania.  

Prawo ochrony środowiska 
wprost mówi, że przeciwdzia-
łanie zanieczyszczeniom polega 
na zapobieganiu lub ogranicza-
niu wprowadzania do środowi-
ska substancji lub energii. A my 
szczycimy się tym, że właśnie 
coraz więcej tych różnych sub-
stancji, szkodliwych mikroor-
ganizmów, antybiotyków, odo-
rów, nawozów wprowadzamy. 
Czy nie powinniśmy zacząć 
tego ograniczać? 

Według kodeksu cywilne-
go właściciel nieruchomości 
powinien przy wykonywaniu 
swego prawa powstrzymy-
wać się od działań, które by 
zakłócały korzystanie z nieru-
chomości sąsiednich ponad 
przeciętną miarę, wynikającą 

ze społeczno-gospodarczego 
przeznaczenia nieruchomo-
ści i stosunków miejscowych. 
Dalszy niekontrolowany roz-
wój ferm zwierząt na terenie 
kraju spowoduje ograniczanie 
swobodnego prawa korzystania 
ze swych nieruchomości pozo-
stałym właścicielom gruntów. 
Spowoduje to coraz częstsze 
protesty miejscowej ludności, 
która obawia się tak dużej 
ingerencji w otaczające ją śro-
dowisko. Skutki tej ingerencji 
będą nieodwracalne, zarówno 
dla ludzi, jak i środowiska przy-
rodniczego.

Z materiałami z przywołanej 
w artykule konferencji można 
zapoznać się na stronie www.
czystemazury.org.

Katarzyna Trąbińska, 

stowarzyszenie „Wspólne Miejsce do Życia”

Mieszkańcy Warmii i Mazur protestowali m.in. w Pańskiej Woli w gminie Wydminy, gdzie ma powstać 
ogromna ferma trzody chlewnej  

Adam Krzyśków, prezes WFOŚiGW w Olsztynie (z prawej), wręcza 
umowę dofinansowania zakupu samochodu elektrycznego Rene 
i Małgorzacie Schmidt
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W październikowym odcinku „W służbie natury” w TVP 3 Olsztyn o zaletach ekorolnictwa 

Pora na ekożywność z Warmii i Mazur

Dziennikarze z Ukrainy na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POL-ECO System

Partnerska współpraca 
W dniach 17-19 października  
w Poznaniu odbyły się Mię-
dzynarodowe Targi Ochrony 
Środowiska POL ECO System. 
Aktywnie uczestniczył w nich 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Olsztynie oraz zaproszo-
na przez niego kilkudziesięcio-
osobowa grupa ukraińskich 
dziennikarzy. — Zdobytą 
u nas wiedzę  przekażą u sie-
bie — mówi Adam Krzyśków,  
prezes Wojewódzkiego Fundu-
szu w Olsztynie. 

Tematem przewodnim tego-
rocznych targów była gospo-
darka o obiegu zamkniętym. 
Choć nie brakowało także 
tematyki samochodów elek-
trycznych, odnawialnych 
źródeł energii czy przeciw-
działania zanieczyszczeniom 
powietrza. Wydarzenie zgro-
madziło ponad 300 wystaw-
ców, w tym firmy zagraniczne. 
Pol-Eco System to najwięk-
sze tego typu branżowe targi 
w  kraju. O  wydarzeniu tym 
rozmawiamy z  Adamem 
Krzyśków, prezesem Woje-
wódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Olsztynie. 

— Panie prezesie, w tym 
roku były to jednak nieco 
inne targi niż zwykle. Na 
czym polegała ich odmien-
ność? 
— Rzeczywiście, w tym roku 

targi miały swoją specyfi-
kę, ponieważ Ministerstwo 
Ochrony Środowiska i  Na-

rodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej podjęły się podczas 
nich działań edukacyjnych. 
Dlatego niejako równolegle 
z  targami była prowadzo-
na bardzo duża konferen-
cja poświęcona problemom 
ochrony środowiska, w  tym 
finansowaniu projektów z tym 
związanych. Można powie-
dzieć, że ze ściśle handlowej 
imprezy mieliśmy do czynie-
nia z wydarzeniem o charak-
terze handlowo-naukowym, 
które zgromadziło ponad ty-
siąc uczestników. Równolegle 
było prowadzonych kilka pa-
neli dyskusyjnych poświęco-
nych różnym zagadnieniom. 

— Jednym z poruszanych 
tematów była współpraca 
transgraniczna, stąd też 
obecność na targach prawie 
40 dziennikarzy z Ukrainy.  
Właśnie ta kooperacja z na-
szym wschodnim sąsiadem 
jest jedną z form działalno-
ści, którą od lat propaguje 
WFOŚIGW w Olsztynie.
 — Dokładnie tak i  myślę, 

że te inicjatywy bardzo do-
brze się uzupełniały. Z jednej 
strony Narodowy Fundusz 
podpisał memorandum 
z władzami Lwowa odnośnie 
przygotowania dokumen-
tacji budowy oczyszczalni 
ścieków we Lwowie, a z dru-
giej inicjatywa w  ramach 
Kalinowych Mostów, którą 
podjął Wojewódzki Fundusz 
w Olsztynie, kiedy to zapra-
szamy do nas dziennikarzy, 

żeby później przekazywali 
u siebie, na Ukrainie, zdobytą 
u nas wiedzę. To  było bardzo 
pouczające i myślę, że będzie 
miało charakter rozwojowy. 
Zwłaszcza w  kontekście te-
gorocznych targów.

— Czy tego typu inicjatywy 
jak targi, panele dyskusyj-
ne, misja dziennikarska, 
przekładają się wprost na 
konkretne efekty związane 
z ochroną środowiska?
— Oczywiście. To są m.in. 
bezpośrednie inwesty-
cje realizowane w  obrę-
bie zlewni rzeki Bug. A  to 
wpłynie wprost na czystość 
środowiska w  Polsce, więc 
uzyskujemy tu bardzo wy-
mierny efekt. Zaś dzia-
łalność misyjna dzienni-
karzy służy podniesieniu 
świadomości ekologicznej 
mieszkańców Ukrainy. Je-
żeli zacznie im przeszka-
dzać brudna rzeka czy brak 
odpowiedniego składowi-
ska odpadów, to powinni 
wpłynąć na swoje władze, 
żeby zaczęły realizować 
programy ochrony środo-
wiska. I  to jest ta misja — 
wywołanie potrzeby. Skoro 
obywatelom jest wszystko 
jedno i nie reagują, to mu-
simy zmieniać ich świado-
mość, co też czynimy. Poza 
tym to też spłata naszego 
zobowiązania, ponieważ 
na początku lat 90. ubie-
głego wieku my też uczy-
liśmy się ekologii od sa-
morządowców z   Zachodu. 

Dlatego na partnerskiej 
zasadzie współpracujemy 
z Ukraińcami i pokazujemy 
im nasze dobre przykła-
dy oraz kłopoty, jakie przy 
okazji można napotkać.

— Patrząc na to szerzej, 
taka współpraca leży 
też i w naszym interesie, 
ponieważ środowisko nie 
ma granic i to, co dzieje się 
u naszych sąsiadów, w ich 
wodach czy w powietrzu, 
dociera też i do nas.
— W  tym właśnie rzecz. 

Kolejny aspekt, który reali-
zujemy, to promocja naszych 
rozwiązań, tak aby polskie 
firmy mogły tam zaistnieć. 
I nad tym pracujemy. To jest 

to samo zjawisko, które wy-
stępowało w  Polsce z  wyko-
rzystaniem unijnych środ-
ków. Część z nich wracała do 
unijnych krajów, które z jed-
nej strony były donatorami, 
a z drugiej, konsumowały tę 
pomoc poprzez sprzedaż swo-
ich technologii i usług. 

— Wojewódzki Fundusz 
w Olsztynie, nie tylko dzieli 
się wiedzą i doświadczenia-
mi, ale jest też fundatorem 
nagród w konkursie Puchar 
Recyklingu, które zostały 
wręczone podczas targów.
— Jak co roku rozstrzyg-

nięto konkurs organizowany 
przez firmę Abrys. Dołączy-
liśmy do tej inicjatywy. Zde-

cydowaliśmy się nagrodzić 
osoby zaangażowane w spra-
wę recyklingu, ale w sposób 
niekonwencjonalny. W kate-
gorii edukacji recyklingowej 
nagrodziliśmy Aleksandra 
Krempecia, autora bajek, pio-
senek, twórcę przedstawienia 
kukiełkowego dedykowanego 
dzieciom, Petro Midrihana, 
dziennikarza z Ukrainy, któ-
ry jest koordynatorem Kali-
nowych Mostów, oraz Martę 
Prychodko, właścicielkę firmy 
zajmującej się przetwarza-
niem odpadów. Liczymy, że 
z roku na rok ta lista nagro-
dzonych będzie się poszerzać.

— Dziękuję za rozmowę
Wioletta Sawicka

W tegorocznych Targach Pol-Eco System uczestniczyła kilkudziesięcioosobowa
delegacja dziennikarzy z Ukrainy
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O zaletach ekorolnictwa „bosy chłop” opowiada Marcinowi Młynar-
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Istnieje ogromna potrzeba 
uświadamiania mieszkańców 
Warmii i Mazur na temat licz-
nych pozytywów spożywania 
produktów ekologicznych. 
Wpływa to korzystnie nie tyl-
ko na zdrowie i kondycję czło-
wieka, ale też rozwija lokalne 
rolnictwo, daje miejsca pracy 
i co równie ważne —  chroni 
środowisko. Dlaczego gospo-
darstwa hołdujące naturze są 
tak ważne dla regionu? Każda 
produkcja w zgodzie z przyro-
dą zapobiega degradacji kra-
jobrazu i  wspiera różnorod-
ność biologiczną na polach 

i łąkach. Ekouprawy są w stu 
procentach przyjazne środo-
wisku. Rolnictwo ekologiczne 
wspiera również gatunki cen-
ne przyrodniczo, dba o stare, 
rodzime odmiany zbóż, wa-
rzyw, drzew i krzewów, które 
są już rzadkością w krajobra-
zie. Obserwuje się obecnie 
niekorzystne zjawisko nad-
miernego spożywania żyw-
ności wyprodukowanej poza 
regionem, a  nawet krajem, 
utrwalanej chemicznie i ano-
nimowej. Warto wiedzieć, że 
jej transport na dużą skalę 
i  na duże odległości sprzy-

ja stratom i  ociepla klimat. 
Należy dążyć do tego, aby 
w jadłospisach rodzin z War-
mii i  Mazur coraz częściej 
pojawiały się produkty pocho-
dzenia miejscowego, zwłasz-
cza rodzime owoce, warzywa, 
zioła, ale i mięso, czy przetwo-
ry mleczne i zbożowe. Ekorol-
nictwo od wieków było koja-
rzone z  tradycyjną uprawą 
i hodowlą, produkcją zgodną 
z  poszanowaniem przyrody 
i  jej prawami. Ponadto pło-
dy wytwarzane na miejscu 
zawsze cechowała wysoka 
jakość, dlatego warto wracać 

do dobrych nawyków kupo-
wania „od sąsiada”. Jednym 
z niedocenianych produktów 
regionalnych jest również dzi-
czyzna. To od konsumentów 
zależy, czy będzie spożywana 
na miejscu, czy w większości 
trafi za zachodnią granicę. 
Między innymi tym zagad-
nieniom będzie poświęcony 
kolejny odcinek programu 
edukacyjnego „W  służbie 
natury” w  TVP 3 Olsztyn. 
Premiera audycji w sobotę 18 
listopada o godz. 18.15, a po-
wtórki w niedzielę 19 listopa-
da o godz. 18.15 i w czwartek 

23 listopada o  godz. 18.15. 
Odcinki z  minionych mie-
sięcy dostępne są na stronie 
internetowej www.wsluzbie-
natury.pl. Warto zajrzeć na 

profil programu na Faceboo-
ku. Tam znajdują się wszyst-
kie najważniejsze informacje 
o audycji. Do zobaczenia!

Aniela U. Smoczyńska
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Rozmowa z członkami Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Olsztynie

Ochrona środowiska to sprawa nas wszystkich 
Maksimum środków i mak-
simum efektów w ochronie 
środowiska, — to najważ-
niejsza misja Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Olszty-
nie, który od 24 lat finansuje 
proekologiczne inwestycje 
w regionie.

W  tym czasie na ochronę 
środowiska Warmii i  Mazur 
WFOŚiGW w Olsztynie  wy-
dał ponad miliard złotych. 
Ustalanie kryteriów wyboru 
przedsięwzięć finansowanych 
ze środków wojewódzkich 
funduszy to jedno z głównych 
zadań ich rad nadzorczych. 
Od czerwca tego roku pię-
cioosobowa Rada Nadzorcza 
WFOŚiGW w Olsztynie pracu-
je w składzie: Michał Wiśniew-
ski, przewodniczący, Bogdan 
Meina, wiceprzewodniczący, 
oraz Jacek Roman Pawlik, To-
masz Tracz i Paulina Szołucha.

O  priorytetach w  ochronie 
środowiska rozmawiamy 
z Bogdanem Meiną — dyrek-
torem Departamentu Ochrony 
Środowiska Urzędu Marszał-
kowskiego w  Olsztynie, i  To-
maszem Traczem, który jako 
wolontariusz działa w stowa-
rzyszeniach zajmujących się 
edukacją ekologiczną, a  za-
wodowo jest związany z  El-
bląskim Przedsiębiorstwem 
Energetyki Cieplnej.

— Czy ochrona środowiska 
jest dziedziną, która wyma-
ga szczególnego traktowa-
nia?
Bogdan Meina: — Zdecydo-

wanie. W  środowisku przy-
rodniczym istnieje cały szereg 
powiązań między poszcze-
gólnymi jego elementami, 
a zachwianie równowagi pro-

wadzi do bardzo poważnych 
konsekwencji, które odbijają 
się także na człowieku. Nie 
ma gałęzi gospodarki, która 
nie wykorzystywałaby zaso-
bów środowiska, dlatego też 
niezwykle istotne jest, aby 
rozwój cywilizacyjny prowa-
dzony był z  poszanowaniem 
środowiska, tym samym trzeba 
prowadzić starania zmierzają-
ce do jego ochrony.

Tomasz Tracz: — Ochrona 
środowiska naturalnego po-
winna stanowić priorytet dla 
całego globalnego społeczeń-
stwa. Jest to dziedzina, któ-
ra bezpośrednio dotyka nas 
wszystkich i  ma bezpośredni 
wpływ na życie obecnych oraz 
przyszłych pokoleń. Dlatego 
tak istotne jest podejmowanie 
szerokich działań mających na 
celu przeciwdziałanie skutkom 
zanieczyszczeń, inwestowanie 
w ochronę środowiska, a prze-
de wszystkim edukowanie spo-
łeczeństwa.

— Jaka powinna być rola ta-
kich instytucji jak WFOŚiGW 
w zakresie działań związa-
nych z ochroną środowiska 
i edukacji ekologicznej?
B.M.: — Rolą WFOŚiGW 

w  Olsztynie powinno być fi-
nansowanie ochrony środo-
wiska i gospodarki wodnej na 
terenie województwa warmiń-
sko-mazurskiego ze środków 
własnych w  formie dotacji, 
niskooprocentowanych poży-
czek czy dopłat do oprocento-
wanych kredytów oraz przez 
pośredniczenie w rozdyspono-
wywaniu środków z funduszy 
europejskich. Jako że skutecz-
ność działania wojewódzkiego 
funduszu zależy od dogłębnego 
poznania regionalnych potrzeb 
inwestycyjnych w  zakresie 

ochrony środowiska i właści-
wego przeznaczania środków, 
by uzyskiwać długotrwałe efek-
ty ekologiczne, niezbędna jest 
bliska współpraca wszystkich 
zaangażowanych w  ochronę 
środowiska: władz samorzą-
dowych, instytucji funkcjo-
nujących w  zakresie ochrony 
środowiska, Regionalnej Rady 
Ochrony Przyrody w Olsztynie, 
a także ekologicznych organi-
zacji pozarządowych działają-
cych lokalnie.

T.T.:— Wojewódzkie fundusze 
w zakresie działań związanych 
z  ochroną środowiska i  edu-
kacji ekologicznej powinny 
efektywnie wspierać wszelkie 
regionalne przedsięwzięcia, 
inicjatywy służące ochronie 
środowiska generujące sa-
tysfakcjonujący efekt ekolo-
giczny i ekonomiczny. Powin-
ny też prowadzić działania, 
mające na celu podnoszenie 
poziomu świadomości społe-
czeństwa w  zakresie ochrony 
środowiska. Ponadto powinny 
zachęcać swoich przyszłych be-
neficjentów do podejmowania 
działań na rzecz inwestycji pro-
ekologicznych, na które mogą 
uzyskać dofinansowanie. Dla-
tego tak ważna w tym zakresie 
jest współpraca z partnerami 
społecznymi, takimi jak orga-
nizacje pozarządowe, samorzą-
dy, ochotnicze straże pożarne 
czy parafie. 

— Nie da się skutecznie dbać 
o środowisko lub niwelować 
skutki jego degradacji bez 
odpowiednich nakładów. Ja-
kie są najważniejsze obszary 
w naszym regionie, w które 
powinno inwestować się 
jak najwięcej?
T.T.: — Uważam, że jednym 

z ważniejszych obszarów w na-

szym regionie, w który powin-
no się inwestować jak najwię-
cej, jest edukacja ekologiczna, 
poprzez którą kształtuje się 
odpowiednie postawy proe-
kologiczne w społeczeństwie. 
Ponadto skuteczna realizacja 
polityki ekologicznej wymaga 
aktywności mieszkańców na-
szego regionu, zrozumienia 
i  akceptacji do prowadzenia 
działań inwestycyjnych w za-
kresie ochrony środowiska 
oraz zahamowania procesów 
gospodarczych mających ne-
gatywny wpływ na środowisko. 
Nie należy również zapominać 
o kontynuacji ponoszenia na-
kładów w  obszarze ochrony 
powietrza poprzez promowa-
nie ekologicznych systemów 
ogrzewania. Kolejnym obsza-
rem jest ochrona wód natural-
nych i zagospodarowanie ście-
ków. Trzeba ponosić nakłady 
na inwestycje, które będą 
stanowiły środki trwałe, tj. 
budowę oczyszczalni ścieków, 
przepompowni, budowę kana-
lizacji, szczególnie dla potrzeb 
ludności zamieszkującej ob-

szary wiejskie naszego regionu.
B.M.: — Z uwagi na walory 

przyrodnicze województwa 
warmińsko-mazurskiego 
szczególnie istotną kwestią 
jest troska o dobry stan jezior 
i rzek. Wiąże się to z kontynu-
acją inwestycji w gospodarkę 
wodno-ściekową oraz o takie 
zorganizowanie turystyki, by 
jej wpływ na środowisko był 
jak najmniejszy. Dużą wagę 
należy także przykładać do 
ochrony różnorodności biolo-
gicznej, a tym samym zapobie-
gania naruszania i niszczenia 
cennych przyrodniczo eko-
systemów. W tym celu należy 
przestrzegać zasad minimali-
zacji oddziaływania na środo-
wisko inwestycji przemysło-
wych, infrastrukturalnych czy 
mieszkalnych oraz prowadzić 
działania związane z edukacją 
ekologiczną dla różnych grup 
wiekowych i społecznych.

 
 Dziękuję za rozmowę

Wioletta Sawicka

Zaproszenie na konferencję
UWM w Olsztynie zaprasza 

na konferencję „Wiara i ekolo-
gia. Chrześcijańska odpowiedź 
na Troskę o nasz wspólny dom. 
W  spotkaniu wezmą udział 
m.in. goście z Wielkiej Brytanii 
i Ukrainy. — Będzie to między-
narodowe i  interdyscyplinar-
ne spotkanie przedstawicieli 
różnych dziedzin wiedzy: filo-
zofów, teologów, specjalistów 
w zakresie ochrony środowiska 
i ekologów — tłumaczy ks. prof. 
Marian Machinek z  UWM. 
Konferencja odbędzie się 21 
listopada (wtorek) na UWM 
w Olsztynie, w budynku przy ul. 
Hozjusza 15. Początek godz. 9. 
Zgłoszenie uczestnictwa: anale-
waj@wp.pl. Wstęp wolny! sem

Targi łowieckie w Ostródzie
W dniach 12-15 października 

w  Ostródzie odbyły się targi 
„Hubertus Arena”. Według or-
ganizatorów w  targach wzięło 
udział ponad 100 wystawców, 
a przygotowane stoiska odwie-
dziło ponad 14 tys. osób, z czego 
znaczną część stanowiły dzieci 
i  młodzież. Oferta jak zwykle 
była niezwykle bogata. Swoje 
specjalne stoiska wystawiła 
RDLP w   Olsztynie, a  także 
PZŁ  ZO w Olsztynie. Zarówno 
leśnicy, jak i myśliwi postawili na 
edukację. Na stoiskach przygo-
towano szereg atrakcji zarów-
no dla dzieci jak i dla dorosłych. 
Można było nie tylko dowiedzieć 
się wielu ciekawostek na temat 
życia mieszkańców lasu, ale tak-
że spróbować zdrowej żywności. 
Nie lada atrakcją były pokazy so-
kolnictwa, które zdecydowanie 
cieszyły najbardziej najmłod-
szych zwiedzających. sem 

Wyżnica to piękna część Ukrainy. 
Ma też szczęście do niezwykłych 
ludzi. Nic zatem dziwnego, że 
z regionem Warmii i Mazur 
nawiązali oni współpracę, 
której owocem jest nowy sprzęt 
ratowniczo-gaśniczy dla straża-
ków ochotników.

Góry w obwodzie wyżnickim 
na Ukrainie. Wypadek samo-
chodu. W środku zakleszczony 
mężczyzna. Kilkanaście me-
trów dalej ktoś podpalił siano, 
za chwilę zajmie się las. A kilka 
metrów wyżej utknęli turyści. Są 

ranni... To scenariusz pokazów, 
jakie ukraińscy strażacy ochot-
nicy przygotowali dla polskiej 
delegacji. W akcji wziął udział 
nowy ford ranger, prezent od 
polskiego partnera projektu 
„Poprawa efektywności lokalnej 
ochotniczej ochrony przeciwpo-
żarowej na terytorium obwodu 
wyżnickiego”, którego pomysło-
dawcą jest Jaromir Krajewski, 
dyrektor Parku Krajobrazowego 
Puszczy Rominckiej. To dzięki 
jego staraniom projekt zyskał 
finansowanie ze strony naszego 
Ministerstwa Spraw Zagranicz-

nych oraz ze strony samorządu 
warmińsko-mazurskiego, który 
w Wyżnicy reprezentowała Syl-
wia Jaskulska, członek zarządu 
województwa. 

— Pamiętam, jak do nas 
przyjeżdżały karetki podaro-
wane przez Niemców, teraz 
przyszedł czas na rewanż. Mu-
simy pomagać sobie nawzajem, 
a Ukraińcom bardzo się przyda 
taki sprzęt, bo niestety dzielą ich 
od nas dekady  — mówiła Syl-
wia Jaskulska. — Życzę, aby ten 
sprzęt służył jak najlepiej, ale by 
był potrzebny jak najrzadziej.

Poza samochodem ratowni-
czo-gaśniczym z wyposażeniem 
strażacy ochotnicy otrzymali 12 
zestawów ratownictwa medycz-
nego.                                                                                            

— To kolejny etap naszej 
współpracy. Wiosną tego roku 
nasi strażacy byli w Polsce, gdzie 
mogli podglądać swoich pol-
skich kolegów w akcji, a także 
uczyć się od nich pierwszej po-
mocy. Chcemy, by nasze straże 
ochotnicze jak najszybciej do-
ścignęły te polskie — mówił 
Roman Erema, koordynator 
projektu po stronie ukraińskiej.    

— Jeszcze wiele rzeczy do 
zrobienia przed nami. Ze stro-
ną ukraińską współpracuje się 
bardzo dobrze. Mogę z dumą 

i radością powiedzieć, że przy-
jeżdżamy tu nie do partnerów, 
ale do przyjaciół — podsumo-
wał Jaromir Krajewski, dyrek-
tor Parku Narodowego Pusz-
czy Rominckiej.

Wartość przekazanej pomo-
cy to ok. 60 tys. euro. Wartość 
wspomnień, wdzięczności 
i przyjaźni — nie do oszacowa-
nia. 

Anna Szapiel-Danylczuk

Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Olsztynie. Od lewej stoją: Bogdan Meina, 
Tomasz Tracz i Jacek Roman Pawlik. Siedzą: Paulina Szołucha i Michał 
Wiśniewski 

Spotkanie partnerów projektu polsko-ukraińskiego z lokalnymi władzami
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Współpraca bez granic
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