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Okres lata to czas zasłużonego wy-
poczynku. Wyjeżdżając na urlop,
chętnie wybieramy miejsca, gdzie
możemy odpocząć od trudów życia
codziennego, wyciszając się w miejs-
cach dla nas wyjątkowych. Korzys-
tając z okazji, że lato w pełni, za-
chęcam Państwa do aktywnego
wypoczynku na łonie natury. War-
mia i Mazury nie bez powodu pre-
tendowały do miana 7 Nowych Cu-
dów Natury. Nasz region wyróżnia
się w skali kraju i Europy różnorod-
nością i bogactwem środowiska
przyrodniczego, którego funda-
mentem jest niezwykłe zestawienie
form przyrody nieożywionej i oży-
wionej. Na przestrzeni minionych
lat Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie wraz z partnerami pod-
jął szereg działań, których wspól-
nym mianownikiem jest ochrona
cennych przyrodniczo terenów. Na
Warmii i Mazurach mamy osiem
parków krajobrazowych, które
swym zasięgiem obejmują tereny
wyróżniające się szczególnymi ce-
chami krajobrazu, odznaczają się
wysoką wartością przyrodniczą, du-
żymi walorami estetycznymi, histo-
rycznymi lub kulturowymi. Każdy
z parków jest inny. Wśród nich naj-
starszy i największy w Polsce — Ma-
zurski Park Krajobrazowy, który
utworzono w 1970 roku. Jest też
najmłodszy — Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej, który jest jed-
nocześnie najbardziej wysuniętym
na północny-wschód województwa.
Różnorodność występujących na
tych terenach dodatkowych form
ochrony przyrody jest ogromna.
Znajdują się tu liczne rezerwaty, po-
mniki, czy też obiekty historyczne.
Poza tym w naszym województwie
znajduje się 111 rezerwatów przy-
rody, 71 Obszarów Chronionego
Krajobrazu i blisko 2200 pomników
przyrody. Nie można także zapomi-
nać o licznych lapidariach i ścieżkach
edukacyjnych. Ta różnorodność
sprawia, że możemy niemal bez
ograniczeń korzystać z piękna ota-
czającej nas przyrody i co ważne ta
forma wypoczynku nic nas nie bę-
dzie kosztowała. Wystarczą tylko
chęci i nieco wolnego czasu, aby
miło spędzić czas przy okazji pogłę-
biając swoją wiedze na temat ota-
czającego nas świata przyrody. Oczy-
wiście, wszystko powinno odbywać
się z poszanowaniem i należytym
szacunkiem wobec natury, jej zja-
wisk i wszystkiego, co żyje wokół
nas. Zachęcam rodziców, aby na ta-
kie edukacyjne wyjazdy zabierali
swoje dzieci. 

Ze względu na swoje walory śro-
dowiskowe Warmię i Mazury
uważa się za jeden z najpiękniej-
szych regionów Polski. Obszary
chronione stanowią prawie po-
łowę obszaru województwa.
Jedną z kluczowych form ochrony
środowiska naturalnego woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego
są parki krajobrazowe, które obej-
mują obszary chronione ze
względu na wartości przyrodnicze,
historyczne i kulturowe oraz wa-
lory krajobrazowe w celu zacho-
wania i popularyzacji tych wartości
w warunkach zrównoważonego
rozwoju. W województwie poło-
żonych jest, w całości lub czę-
ściowo, osiem parków krajobrazo-
wych. Samorząd Województwa
otrzymuje z budżetu państwa do-
tacje na ich funkcjonowanie. Nie-
stety, obecnie przekazywana przez
wojewodę dotacja celowa po-
krywa jedynie 55 proc. kosztów
niezbędnych do utrzymania bieżą-
cego funkcjonowania parków kra-
jobrazowych. Pozostała kwota fi-
nansowana jest z budżetu
Samorządu Województwa. Waż-
nym elementem finansowania
ochrony przyrody w naszym regio-
nie mogą być środki unijne. Aby
przybliżyć tematykę Funduszy Eu-
ropejskich oraz ułatwić zaintereso-
wanym aplikowanie o środki
unijne, realizujemy liczne działania
informacyjne. W każdą pierwszą
środę miesiąca Sieć Punktów In-
formacyjnych Funduszy Europej-
skich organizuje spotkania z cyklu
„Środa z funduszami dla…”. Spot-
kania adresowane są do konkret-
nej grupy odbiorców, dla której wy-
szukujemy możliwości wsparcia nie
tylko w ramach Regionalnego Pro-
gramu, ale także z programów kra-
jowych. W sierpniu spotkania,
które odbędą się w Olsztynie, El-
blągu i Ełku, skierowane będą do
osób planujących rozpoczęcie dzia-
łalności gospodarczej. Ponadto
większość instytucji ogłaszających
konkurs realizuje spotkania przed
ogłoszeniem konkursu oraz przed
zakończeniem naboru. Jest to czas,
kiedy potencjalni beneficjenci
mogą zasięgnąć informacji u eks-
pertów z danego obszaru. Mamy
nadzieję, że wiedza zdobyta pod-
czas tych szkoleń pomoże benefi-
cjentom w prawidłowym pozyski-
waniu oraz wydatkowaniu
środków unijnych. Katalog dostęp-
nych szkoleń i spotkań informacyj-
nych znajdą Państwo na stronie
www.rpo.warmia.mazury.pl oraz
www.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

Wioletta
Śląska-Zyśk,
Wicemarszałek
Województwa
Warmińsko-
Mazurskiego

Dofinansowano ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska I Gospodarki Wodnej

Barszcz Sosnowskiego jest szczególnie niebezpieczny podczas upałów

Kłopotliwy chwast

Jest rośliną  inwazyjną. Do
Polski została przywieziona
z dalekiej Syberii w latach 50.
XX wieku, jako pasza dla
zwierząt. Jednak po pewnym
czasie okazała się wyjątkowo
agresywna . —  To taki typowy
uciekinier. Zaczęła zasiedlać
wszystkie obszary wokół miast,
wzdłuż potoków, rzek, rowów
— mówi prof. Zbigniew En-
dler z Wydziału Nauk o Śro-
dowisku UWM.

Szczególnie groźny, 
gdy jest ciepło
Barszcz Sosnowskiego do-

rasta nawet do 3 metrów wy-
sokości. Co więcej, bardzo in-
tensywnie się rozsiewa. — Wy-
twarza bardzo piękne kwiato-
stany w formie baldachów,
które tworzą owoce tzw. roz-
łupki. Każdy rozłupek rozpa-
da się na dwie części. Zaś jeden
baldach daje kilka tysięcy owo-
ców, spadają one do gleby
i kiełkują w następnym roku
— tłumaczy profesor. I jak
dodaje, zarówno łodyga, szy-
pułki kwiatostanów i liście
barszczu Sosnowskiego,  po-
siadają bardzo duże, parzące

włoski. Roślina broni się przed
zjadaniem przez zwierzęta wy-
twarzając szereg związków,
które  nie tylko  parzą, ale
mają też właściwości parali-
żujące. Dlatego pod  żadnym
pozorem nie należy jej ani do-
tykać, ani nawet się do niej
zbliżać. — Jeśli jest ciepło
barszcz Sosnowskiego inten-
sywnie wydziela te związki
w postaci banieczek, które pę-
kają. Jeżeli człowiek znajdzie
się w otoczeniu  chmury opa-
rów i wdycha te substancje, to
niestety odczuwa takie zja-
wiska jak przy silnej astmie.
Natomiast kontakt tych sub-
stancji ze skórą powoduje opa-
rzenia trzeciego stopnia. Two-
rzą się wielkie bąble i rany, któ-
re nie chcą się goić. Oparzenia
skutkują nie tylko ogromnymi
bliznami, ale ubytkami czy
nawet martwicą skóry. Ostat-
nie publikacje naukowe, mó-
wią też i o tym, że te związki,
mogą powodować zmiany no-
wotworowe skóry — prze-
strzega prof. Endler i zaznacza,
że zwłaszcza w słoneczny dzień
absolutnie nie wolno znajdo-
wać się w pobliżu barszczu

Sosnowskiego, zachowując od
niego odległość co najmniej
dwóch metrów. 

Cudowne warunki do
wegetacji w Polsce
Roślina łatwo się roz-

przestrzenia,  tworząc duże
skupiska.  Jej skuteczne zwal-
czanie powinno się odbywać
na przełomie maja i czerwca,
jeszcze przed porą kwitnie-
nia, aby nie dopuścić do roz-
siewu owoców. Zdaniem spe-
cjalistów najskuteczniejsza
jest metoda mechaniczna,
ponieważ nie powoduje ska-
żenia terenu, co może na-
stąpić w wypadku stosowania
środków chemicznych. 

— Barszcz Sosnowskiego
powinno się eliminować.
W Olsztynie sprawdziła się
metoda mechaniczna, czyli
sukcesywne wycinanie barsz-
czu rok po roku. Teraz jest on
w mieście rzadkością.  Nato-
miast w regionie, zwłaszcza
w ośrodkach popegeerow-
skich stanowi jeszcze znacz-
ny problem — przyznaje pro-
fesor. 

Co ciekawe w swoim natu-

ralnym środowisku, czyli na
Syberii, barszcz Sosnowskiego,
jest  dużo mniej toksyczny.
W cieplejszym, polskim kli-
macie stał się wyjątkowo in-
wazyjny i niebezpieczny. Do
naszego regionu, najpierw
w okolice Kętrzyna, barszcz
Sosnowskiego trafił w latach
70. XX wieku, jako pasza dla
zwierząt. Chodziło o zwiększe-
nie hodowli bydła mlecznego.
Dlatego szukano roślin paszo-
wych, które dają dużą bioma-
sę. Dlatego zdecydowano się na
sprowadzenie do nas nasion
barszczu Sosnowskiego i upra-
wianie go w PGR-cha.  — Oka-
zało się, że krowy, które kar-
miono tymi liśćmi niestety, za-
padały na choroby nerek
i krwiomocz, więc zaczęto szyb-
ko roślinę eliminować, ale nie
poddała się ona tak łatwo. Zna-
lazła tu dla siebie cudowne
warunki; wilgotno, ciepło, ła-
godniejszy klimat, wobec tego
wyrastała, dając płodne po-
tomstwo i osiągając ogromne
rozmiary. Na Syberii jest spo-
ro mniejsza — wyjaśnia
prof. Endler.

Wioletta Sawicka

Z wyglądu trochę przypomina mocno przerośnięty koper. Kontakt z nim może się
skończyć ciężkimi poparzeniami. Mowa o barszczu Sosnowskiego, zwanego też
„zemstą Stalina”. Lepiej omijać go szerokim łukiem. 

Zdaniem specjalistów najskuteczniejszym sposobem usuwania groźnego chwastu jest metoda mechaniczna, ponieważ nie
powoduje skażenia terenu, co może nastąpić w wypadku stosowania środków chemicznych  Fot. Archiwum GO 
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Kolejne podsumowanie konkursu dla dzieci i młodzieży „Mój las” 

Nagrodzeni i wyróżnieni

W tym roku rywalizacja
prowadzona była dwuetapo-
wo: I etap na szczeblu regio-
nalnym i II etap na szczeblu
centralnym. Spośród 243 na-
desłanych prac wyróżniono
i nagrodzono po kilka prac
w każdej kategorii wiekowej. 

Uroczystość podsumowa-
nia rozpoczęła się sygnałem
„powitanie”, w wykonaniu
młodych sygnalistów z Nad-
leśnictwa Spychowo, po któ-

rym przybyłych na spotkanie
powitał nadleśniczy Nadleś-
nictwa Spychowo — Krzysz-
tof  Krasula. Następnie pro-
wadzący spotkanie — An-
drzej Sobania, podziękował
sponsorom  konkursu: WFO-
ŚiGW w Olsztynie,  Zarządo-
wi Oddziału SITLiD
w Olsztynie, Dyrektorowi
RDLP w Olsztynie, a także
nadleśnictwom: Spychowo,
Bartoszyce, Górowo Ił., Iława,

Korpele, Kudypy, Młynary,
Olsztyn, Srokowo, Strzało-
wo, Szczytno i Wichrowo za
umożliwienie organizacji
podsumowania konkursu.

Na etapie centralnym kon-
kursu został nagrodzony
Maciej Markowski  ze Szko-
ły Podstawowej nr 9
w Olsztynie. Zajął II miejs-
ce w kraju w swojej katego-
rii i jako pierwszy odebrał
nagrodę podczas spotkania

w Spychowie.  W sumie,
podczas tego dnia wręczono
kilkadziesiąt nagród i wy-
różnień w kilku konkursach
i kategoriach. Po części ofi-
cjalnej uczestnicy spotka-
nia zwiedzili funkcjonujące
przy Ośrodku Edukacji Mu-
zeum Leśne. Spotkanie za-
kończyło się występem Gru-
py Teatralnej „TREMA” ze
Spychowa.                     

Anna Bartoszewicz 

Konkurs „Piętra lasu i ich mieszkańcy” 
Nagrodzeni: 1. Maria Polak — SP w Rozogach, opiekun: Hanna Wiśniewska; 2. Tomasz Makoś — SP w Wojciechach, opiekun:
Urszula Rynkiewicz. 
Wyróżnienia: Maja Skrajna — SP w Spychowie, opiekun: Agata Mierzejewska; Natalia Ćwiklińska — SP nr 3 w Lidzbarku Warm.,
opiekun: Teresa Sękulska; Michał Borkowski — SP w Pasymiu, opiekun: Małgorzata Łachmańska;  Amelia Witek — SP nr 3
w Reszlu, opiekun: Joanna Piskosz; Maja Serowik — SP w Krutyni, opiekun: Ewa Dulna; Hanna Kulig — SP w Krutyni, opie-
kun: Ewa Dulna; Igor Gronowski — SP w Rozogach, opiekun: Hanna Wiśniewska; Amelia Wensierska — SP w Rozogach, opie-
kun: Hanna Wiśniewska; Nikola Przetacka — SP w Wilczkowie, opiekun: Jadwiga Stasiewicz-Kuhn;  Igor Trzciński — SP w Spy-
chowie, opiekun: Agata Mierzejewska.

Konkurs „Grzyby polskich lasów” 
Nagrodzeni: 1. Amelia Borkowska — SP w Pasymiu,  opiekun: Katarzyna Ewa Lewandowska; 2. Agata Świgoń — SP nr 6
w Olsztynie, opiekun: Bożena Nazarczuk; 3. Wiktoria Chojnacka — Szkoła Filialna w Toprzynach, opiekun: Jerzy Piątek.
Wyróżnienia: Michaela Rudnik — SP w Krutyni, opiekun: Maria Grygo; Karol Cywiński — SP w Grzędzie, opiekun: Anna Au-
gustyniak-Olszyńska; Piotr Maszczak — SP w Dywitach, opiekun: Katarzyna Mańkowska; Bartłomiej Zabiełło — SP w Młyna-
rach, opiekun: Irena Afranowicz; Wiktoria Zięba — SP w Wikielcu, opiekun: Bogumiła Kłodowska; Dominika Pawlikowska —
SP w Błudowie, opiekun: Irena Afranowicz.

Konkurs „Las miejscem pracy, wypoczynku i ostoją dzikiej przyrody –  III kategoria wiekowa: 
Nagrodzeni: 1. Zuzanna Kozak — Gimnazjum nr 1 Szczytnie, opiekun: Alina Borodziuk; 2. Agata Kulesz — Gimnazjum nr 1 Szczyt-
nie,  opiekun: opiekun Alina Borodziuk; 3. Jacek Wapniewski — Gimnazjum nr 1 w Górowie Ił., opiekun: Wioletta Lugowska-
Rohun. 
Wyróżnienia: Karolina Gładkowska — Gimnazjum w Bezledach, opiekun:  Agnieszka Klimek; Łukasz Tarasiuk — Gimnazjum nr 1
w Szczytnie, opiekun: Alina Borodziuk; Kewin Trzciński — Gimnazjum w Świętajnie, opiekun: Artur Mazur.

Konkurs „Las — moja naturalna siłownia”  
Nagrodzeni: 1. Natalia Tobolska — Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie, opiekun: Agnieszka Grzegorzewska; Paweł Sławiński
— Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie, opiekun: Agnieszka Grzegorzewska.
Wyróżnienie: Patrycja Poniewierka — Zespól Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmiński, opiekun: Ewa Skrobut.

W Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej Nadleśnictwa Spychowo w Spychowie
odbyło się podsumowanie XXIX edycji konkursu „Mój las’’.

Podczas spotkania w Spychowie nagrodzono i wyróżniono najlepszych uczniów biorących udział w konkursach Fot. Archiwum

Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej rozpoczął przygo-
towania do realizacji projektu ukierunkowanego na rozwój
ukraińskiego systemu zarządzania kryzysowego, ze szczegól-
nym naciskiem na zagrożenia środowiskowe. Temat jest na
Ukrainie ważny i aktualny, jako że wieloletnie zaniedbania skut-
kują nieefektywnością obecnie funkcjonujących rozwiązań, co
wyraźnie było widać w czasie powodzi nawiedzających ten kraj
w ostatnich latach.

Na zaproszenie Parku Krajobrazowego Puszczy Romin-
ckiej, w ostatnim tygodniu lipca, przebywał w Polsce Roman
Yerema — przedstawiciel administracji Czerniowieckiej Ob-
lasti. Jego wizyta miała na celu omówienie faktycznych potrzeb
strony ukraińskiej i możliwości realnych działań. Aby skon-
kretyzować pomysły zorganizowano w Gołdapi spotkanie,
w którym udział wzięli przedstawiciele Parku Krajobrazowego
Puszczy Rominckiej, Fundacji Puszczy Rominckiej, WFOŚiGW
w Olsztynie, Starostwa Powiatowego w Gołdapi, Straży Po-
żarnej, Policji i Straży Granicznej. Wspólnymi siłami udało się
stworzyć zarys projektu, który wdrażany będzie w 2017 roku.
Przewiduje się, że większość działań sfinansowanych zostanie
przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wsparcie zade-
klarował wstępnie też Prezes WFOŚiGW w Olsztynie.

Jaromir Krajewski

Myśliwi z Warmii i Mazur spotkali się w niedzielę 17 lipca
w Lidzbarku Warmińskim na Festiwalu Kultury Myśliwskiej. Była
to już IX edycja tego wydarzenia.

Tradycyjną już częścią tego wydarzenia w Lidzbarku War-
mińskim była msza święta w kościele pw. św. ap. Piotra i Paw-
ła z udziałem pocztów sztandarowych. Po nabożeństwie wszys-
cy uczestnicy udali się pod Wysoką Bramę, gdzie dla przybyłych
przygotowano szereg atrakcji, w tym m.in. koncerty sygnalistów,
prezentacje ptaków łownych i psów myśliwskich, a także pokaz
wabienia zwierzyny leśnej i degustację dziczyzny. Nie zabrakło
oczywiście straganów, w tym Sieci Dziedzictwa Kulinarnego War-
mia Mazury Powiśle, nadleśnictw, rękodzielników i twórców lu-
dowych. Szczególne atrakcje czekały na odwiedzających wspól-
ne stoisko Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Polskiego Związku Łowiec-
kiego, gdzie dzieci i młodzież mogły obejrzeć programy eduka-
cyjne, aby później swoją wiedzę sprawdzić w quizie. Najlepsi oczy-
wiście zostali odpowiednio nagrodzeni. Organizatorem impre-
zy był Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego
w Olsztynie oraz Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim.  sem

Wspieramy Ukrainę

Festiwal Kultury Myśliwskiej 
w Lidzbarku Warmińskim 

Przemarsz pocztów sztandarowych Fot. Grzegorz Siemieniuk
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Trzy pytania do Michała Wiśniewskiego, przewodniczącego Rady Nadzorczej WFOŚiGW Olsztynie

Nasz region to przyrodnicza perełka 
Od czwartku 22 czerwca Rada
Nadzorcza WFOŚiGW
w Olsztynie ma nowego
przewodniczącego — Michała
Wiśniewskiego. Korzystając
z okazji postanowiliśmy
zapytać nowego członka
rady m.in. o to jak postrzega
nasz region i jakie wyzwania
czekają w najbliższym czasie
wojewódzkie fundusze
w kraju?

— Jako przedstawiciel mi-
nistra środowiska trafił pan
do Rady Nadzorczej Woje-
wódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska w Olsztynie.
Czy Warmia i Mazury to dla
pana region nowy, czy znał
go już pan wcześniej?
— Warmia i Mazury to prze-

de wszystkim dla mnie re-
gion bardzo bliski. Pochodzę
z sąsiedztwa tego regionu.
Urodziłem się i wychowałem
w Augustowie, czyli na Poje-
zierzu Suwalsko-Augustow-
skim. Zasoby przyrodnicze
Warmii i Mazur oraz Pojezie-
rza Suwalsko-Augustowskie-
go są bardzo podobne i nade
wszystko przyrodniczo wy-
jątkowe, o które należy dbać
w sposób szczególny. Zatem
nie jest to dla mnie region
nowy. Poznałem go bliżej po-
przez współpracę z samorzą-
dami województwa warmiń-
sko-mazurskiego. Zapozna-
łem się zarówno z sukcesami,
jak i problemami wielu sa-
morządów z tego regionu,
a przede wszystkim z ich po-

trzebami w wielu obszarach,
w tym tych dotyczących
ochrony środowiska natural-
nego. Chciałbym mocno pod-
kreślić, że dla Ministerstwa
Środowiska każdy zakątek
Polski jest ważny, co wyraźnie
widać w działaniach i decyz-
jach pana profesora Jana
Szyszki — obecnego Ministra
Środowiska. Pracę w Radzie
Nadzorczej Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środo-
wiska w Olsztynie podjąłem
jako wielkie wyzwanie.
Z ogromną determinacją i od-
powiedzialnością cały zespół
rady będzie pracował na rzecz
tej wyjątkowej perełki przy-
rodniczej jaką jest region
Warmia i Mazury. 

— Jakie wyzwania czekają
Ministerstwo Środowiska
w najbliższym czasie? Jaka
jest rola wojewódzkich fun-
duszy w tym zakresie?
— Pragnę przypomnieć, że

w ostatnim czasie Narodowy
Fundusz Ochrony Środowis-
ka i Gospodarki Wodnej ogło-
sił listę programów prioryte-
towych — szeroki program ra-
cjonalnego i efektywnego in-
westowania w polskie pro-
jekty proekologiczne. Cel
zmiany jest prosty: poklasy-
fikowanie programów według
kierunków wsparcia, usyste-
matyzowanie ich w taki spo-
sób, by programy wdrażane za
pośrednictwem partnerów ze-
wnętrznych były realizowane
w ramach jednej komórki

ekologicznej. Jednocześnie
ma nastąpić rozszerzenie ob-
szarów finansowania NFO-
ŚiGW o przedsięwzięcia zwią-
zane z energetycznym wyko-
rzystaniem wód geotermal-
nych, oraz zmniejszenie zu-
życia energii w budownictwie
i popularyzację zadań zwią-
zanych ze wspieraniem tech-
nologii zweryfikowanych
w ramach Systemu Weryfi-
kacji Technologii Środowi-
skowych ETV. Do tego do-
chodzi także rozszerzenie
wsparcia na efektywne syste-
my ciepłownicze i chłodnicze.
Wszystko to razem powinno
doprowadzić do podniesie-
nia poziomu inwestowania
w projekty proekologiczne,
na czym nam bardzo zależy.

— Warmia i Mazury to re-
gion wyjątkowy przyrodniczo
nie tylko w skali kraju, ale
także Europy. Uznawany jest
też za krajowego lidera w za-
kresie ochrony przyrody. Czy
w pana ocenie jest to słusz-
ne uznanie?
— Zdecydowanie tak. War-

mia i Mazury to region wy-
jątkowy przyrodniczo już nie
tylko w Polsce, ale z wielką
dumą możemy powiedzieć,
że to niepowtarzalna perełka
w skali świata. Powinniśmy
wszyscy być świadomi, że
Warmia i Mazury to nasze
wielkie dobro narodowe,
o które należy  w sposób
szczególny i odpowiedzialny
dbać, inwestować i mądrze

korzystać z walorów i zaso-
bów przyrodniczych tego re-
gionu. Najlepszym dowodem
na to jest uczestnictwo Wiel-
kich Jezior Mazurskich jako
jedynego kandydata Polski
w międzynarodowym kon-
kursie na 7 Nowych Cudów
Natury. Kraina Wielkich Je-
zior uzyskała oficjalnie mia-
no najpiękniejszego regionu
Europy. Trzeba koniecznie
dodać, że we wspomnianym
konkursie Mazury rywalizo-
wały o zwycięstwo w finale
z tak magicznymi miejscami
jak Amazonka, Wyspy Gala-
pagos, Malediwy i wiele in-
nych znanych i fascynują-
cych miejsc z całego świata.
Mazury walczyły w wyjątko-

wo doborowej stawce. Kon-
kurencja w tym  światowym
plebiscycie była ogromna.
Cieszmy się, że o Warmii
i Mazurach, przepięknej Krai-
nie Wielkich Jezior Mazur-
skich usłyszał cały świat.  Dziś
przed moim pokoleniem stoi
wielkie zadanie i obowiązek
wobec przyrody Warmii
i Mazur, z którego musimy
się wywiązać najlepiej jak
potrafimy.  Nie możemy za-
wieść warmińsko mazurskiej
przyrody, nie możemy za-
wieść przyszłych pokoleń.
Trzeba również pamiętać, że
region swoją wyjątkowość za-
wdzięcza ludziom, bo to oni
żyli tutaj, użytkowali i gos-
podarowali w taki sposób,

abyśmy my dzisiaj mogli cie-
szyć się pięknem przyrody
Warmii i Mazur.

Rozmawiał Grzegorz Siemieniuk

Nauka o przyrodzie najlepsza, gdy prowadzona jest w terenie

Udana współpraca myśliwych i uczniów

Nominację nowemu przewodniczącemu RN WFOŚiGW w Olsztynie wręczyła Sylwia Jaskulska,
Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Fot. Grzegorz Siemieniuk

Koło Łowieckie „Żbik”
Szczytno od kilku lat aktywnie
współpracuje ze Szkołą
Podstawową w Klonie (Gmina
Rozogi). Wspólne działania
dotyczą wielu ważnych
płaszczyzn, wśród których
priorytetem jest edukacja
ekologiczna. Jak zgodnie
przyznają obie strony,
korzystają na tym zarówno
myśliwi jak też i uczniowie.

„Żbik” to jedno z mniej licz-
nych osobowo kół łowieckich
na Warmii i Mazurach. Obec-
nie współtworzy go 38 myśli-
wych. Priorytetem dla łow-
czych jest oczywiście racjo-
nalnie prowadzona gospo-
darka łowiecka. Myśliwi jed-
nak nie zapominają też o waż-
nej edukacji ekologicznej.
W swoje działania angażują
uczniów SP w Klonie.

— Trwa już to dobre kilka lat

— mówi z uśmiechem Bole-
sław Woźniak, sekretarz KŁ
„Żbik” Szczytno. — Początki
nie były łatwe, ale wraz z upły-
wem czasu nasza współpraca
rozwijała się i dziś trudno wy-
obrazić sobie, żeby jej nagle
zabrakło. Zaangażowaliśmy
się sami, a co ważne widzimy
ogromne zainteresowanie
wspólnymi działaniami rów-
nież wśród dzieci i młodzieży.

Współpraca trwa okrągły rok.
Uczniowie aktywnie uczestni-
czą w akcjach dokarmiania
zwierzyny, obsiewania pole-
tek żerowych, jak też w wsied-
laniu kuropatw. Za swoją po-
stawę placówka w Klonie
otrzymała odznakę „Zasłużony
dla Łowiectwa Warmii i Ma-
zur”. Myśliwi ze „Żbika” wraz
z innymi kołami łowieckimi
z powiatu szczycieńskiego wy-
dali nawet specjalną książecz-

kę „Hubercik”, która powstała
w ramach projektu „Myśliwi –
dzieciom”, a dofinansowanego
ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowis-
ka i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie. Tuż przed zakoń-
czeniem roku szkolnego w na-
grodę za zaangażowanie
w działania na rzecz przyrody
myśliwi zorganizowali uczniom
wyjazd do Stacji Badawczej
Instytutu Parazytologii Pol-
skiej Akademii Nauk w Kose-
wie Górnym, gdzie prowadzo-
na jest hodowla jeleniowatych.
Myśliwi zabezpieczyli środki
we własnym budżecie, ale też
z powodzeniem sięgnęli po
dofinansoiwanie z WFOŚiGW
w Olsztynie.

— Zorganizowaliśmy wiele
prelekcji na temat zwierząt
zamieszkujących nasze łąki
i lasy. Zajęcia wzbogacono

oczywiście o zdjęcia i filmy, ale
brakowało bliskich spotkań,
gdzie dzieci na własne oczy
mogłyby zobaczyć np. jelenie,
czy daniele — tłumaczy Bole-
sław Woźniak.

O takich formach nauki
w terenie w samych superla-
tywach wypowiada się Ma-
rzena Błaszczak, dyrektor SP
w Klonie. 

— Podręczniki podręczni-
kami, a wyjazdy edukacyjne
takie jak ten do Kosewa, po-
zostaną w pamięci uczniów na
całe życie — mówi. — Kto
wie, być może uda się rozbu-
dzić w którymś z uczniów
jeszcze bardziej miłość do
przyrody i w przyszłości będzie
kształcił się w tym kierunku?

Zwieńczeniem wyjazdu do
Kosewa Górnego było ude-
korowanie medalami „Przy-
jaciel Przyrody” wszystkich

młodych uczestników wy-
cieczki. Jak przyznali myśliwi
to nagroda za dotychczasowe
działania w ramach współ-
pracy ze „Żbikiem”. Uczniowie
też przygotowali dla myśli-
wych niespodziankę: włas-
noręcznie wykonany album
zawierający zdjęcia i rysunki
uczniów biorących udział
w akcjach z myśliwymi. Wra-

cając do domów uczniowie
odśpiewali organizatorom,
w ramach podziękowania,
specjalnie na tę okazję przy-
gotowaną piosenkę. Moty-
wem przewodnim oczywiście
była współpraca uczniowie
— myśliwi, a melodię stano-
wiła dobrze znana piosenka
„Pojedziemy na łów”.

Grzegorz Siemieniuk

Michał Wiśniewski, 31 lat.  Dy-
rektor Departamentu Informa-
tyki w ARiMR. Absolwent Uni-
wersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, Wyższej Szkoły
Zarządzania iPrawa im. Heleny
Chodkowskiej w Warszawie,
atakże Universität Kassel. Obec-
nie pisze rozprawę doktorską
pod kierunkiem prof. Ireny Li-
powicz w Katedrze Prawa Ad-
ministracyjnego na Uniwersy-
tecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego. Z zamiłowania
motorowodniak i żeglarz. 

Zwieńczeniem wyjazdu do Kosewa Górnego było udekorowa-
nie medalami „Przyjaciel Przyrody” wszystkich młodych
uczestników wycieczki  Fot. Grzegorz Siemieniuk
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Lasy pełne są grzybów, a te
na Warmii i Mazurach nie
zawiodły jeszcze żadnego
miłośnika grzybobrania.
Okazuje się jednak, że
również i mikolodzy, czyli
naukowcy zajmujący się
grzybami mają tu swój raj. 

Oprócz wielu znanych ga-
tunków jadalnych jest rów-
nież wiele takich, których le-
piej nie próbować pod żadną
postacią. Są one za to obiek-

tem wielu obserwacji i ba-
dań. Ich kolor, kształt i roz-
miary są często imponujące.
Wilgotna aura służy ich na-
mnażaniu, dlatego po kilku
deszczowych dniach warto
wybrać się do lasu, a oprócz
koszyka na borowiki zabrać
można również aparat foto-
graficzny. Grzyby stanowią
bardzo ważny element wielu
ekosystemów, a życie niektó-
rych organizmów jest nawet

od nich uzależnione. W ko-
lejnym odcinku programu „W
służbie natury” pokażemy kil-
ka bardzo ciekawych okazów,
których budowa i sposób
przetrwania są wyjątkowo in-
teresujące. Powiemy również,
jak bogate jest królestwo grzy-
bów na Warmii i Mazurach
i jak powinno się chronić
siedliska tych organizmów.
Po raz kolejny Marcin Mły-
narczyk, prowadzący program

zaprosi nas na kulinarną przy-
godę - tym razem na świeżym
przygotuje wyborne kotleciki
z jelenia zapiekane z serem.
Wciąż obalamy mity, że dzi-
czyzna jest trudna w przygo-
towaniu! Premiera odcinka
20 sierpnia w sobotę o godz.
18.15, a powtórki 21 sierpnia
w niedzielę o godz. 18.15 i 25
sierpnia w czwartek również
o godz. 18.15. 

Aniela U. Smoczyńska

W kolejnym odcinku programu „W służbie natury” o królestwie grzybów 
Nie zbierać, tylko podziwiać!   

— Panie profesorze, jak naj-
prościej zdefiniować pojęcie
„park krajobrazowy”? Co to
takiego?
— Park krajobrazowy to ob-

szar objęty ochroną prawną,
której celem jest zachowanie
walorów przyrodniczych, kul-
turowych i krajobrazowych
danego terenu. Ta swoista
triada wartości, jest chronio-
na w sposób czynny, ale też po-
pularyzowana i udostępniana
turystycznie. Parki krajobra-
zowe posiadają niższy status
ochronny niż narodowe. Na
ich terenie toczy się zwyczaj-
ne życie. Są to przeważnie ob-
szary wiejskie i leśne, gdzie
mieszkająca ludność prowadzi
działalność rolniczą, drobno-
usługową i turystyczną, choć
wszystko jest poddawane pew-
nym rygorom, po to aby prze-
biegało w warunkach zrów-
noważonych dla chronionego
obszaru. 

— Wyższą formą ochrony
przyrody jest park narodowy,
w którym takie normalne
życie, o jakim mówimy, jest
praktycznie niemożliwe. Od
dawna mówiło się o utwo-
rzeniu Mazurskiego Parku
Narodowego, ale jak na ra-
zie bez skutku. 
—  Rzeczywiście, dyskusje

na temat utworzenia Mazur-
skiego Parku Narodowego,
toczą się od wielu lat. Jednak
podejrzewam, że w najbliższej

przyszłości nie będzie tego
parku, chyba, że radykalnie
zmieni się ustawa o ochronie
przyrody. Ponadto społecz-
ności lokalne, nie bardzo się
godzą na wszelkie rozszerze-
nia obszarów chronionych.
To nam wyraźnie wyszło
w dyskusjach o Mazurski Par-
ku Narodowym. Ludzie boją
się utraty pracy, ograniczeń
korzystania z lasu, z łowiect-
wa. Trudno się dziwić miesz-
kańcom, że myślą o swoim
dziś i jutro. Rola specjalistów,
którzy  znają zasady funkcjo-
nowania obszarów chronio-
nych powinna polegać też na
tym, by włączyć w to społecz-
ność lokalną, mówić o per-
spektywicznych korzyściach,
jakie niesie choćby wysokos-
pecjalistyczna turystyka na
takim obszarze. Dotąd ten
aspekt nieco pomijaliśmy. 

— No to wróćmy do par-
ków krajobrazowych. Na
Warmii i Mazurach mamy
ich osiem i wszystkie są po-
łożone na obrzeżach woje-
wództwa. A przecież środ-
kowa część regionu, choćby
Puszcza Napiwodzko-Ra-
mucka, lasy łańskie, to też
wyjątkowo piękne przyrod-
niczo tereny, a nie są parkiem
krajobrazowym. Dlaczego? 
— Obecnie, w ramach Re-

gionalnej Ochrony Przyrody,
która działa przy Dyrektorze
Regionalnym Ochrony Śro-

dowiska, dyskutujemy nad
powołaniem Parku Krajob-
razowego Puszczy Napi-
wodzko – Ramuckiej, ponie-
waż znajdują się tam  bardzo
wartościowe ekosystemy. Te-
reny te nie są zbyt mocno za-
siedlone, więc niewykluczone,
że taki park powstanie.

—  Wszystkich parków nie
scharakteryzujemy w tej roz-
mowie. Więc proszę powie-
dzieć jaką wartość stanowią
dla nas parki krajobrazowe? 
— Ogromną i powinny być

wartością dla całego społe-
czeństwa. Ponieważ mimo
różnych uchybień w funkcjo-
nowaniu naszych parków,
gdyż takowe też występują,
dzięki nim zachowane są naj-
cenniejsze miejsca w aspekcie
krajobrazu przyrodniczego
i kulturowego. Jeśli będziemy
o nie dbać, ograniczymy do
niezbędnej infrastrukturę, bez
dominujących w krajobrazie
obiektów, to wówczas ta war-
tość przełoży się na ruch tu-
rystyczny. Choć są turyści,
którzy preferują miejsca tęt-
niące życiem i na przykład za-
tłoczone plaże Sopotu, to
znaczna część szuka do wy-
poczynku okolic, gdzie przy-
roda nie jest za bardzo zmie-
niona, a krajobraz atrakcyjny
i jednocześnie harmonijny.

— Pana zadaniem, powinno
się dążyć do tego aby obsza-
ry cenne przyrodniczo, czyli

parki krajobrazowe, naro-
dowe, stały się tym magne-
sem przyciągającym turys-
tów, czy raczej powinno się je
chronić przed mówiąc kolo-
kwialnie „zadeptaniem”, jak
to ma miejsce w Tatrzań-
skim Parku Narodowym? 
— Akurat TPN jest w nie-

których miejscach wyjątkowo
zadeptany. W rejon Morskie-
go Oka dociera rocznie ponad
1, 5 mln. turystów. Chłon-
ność turystyczna jest tam zde-
cydowanie przekroczona.
U nas nie ma specjalnie tak
wielkich problemów w par-
kach krajobrazowych jeśli
chodzi o przekroczenie po-
jemności i chłonności. Nato-
miast wyraźnie na czoło wy-
suwa się tutaj Mazurski Park
Krajobrazowy. Atrakcyjność
Krainy Wielkich Jezior po-
woduje, że w sezonie letnim
zaczyna się tam źle dziać.
Dlatego należy dobrze kon-
struować plany ochrony par-
ków krajobrazowych i prze-
strzegać wprowadzonych
przepisów. Niestety często

dzieje się tak, że jakimś dziw-
nym zrządzeniem, powstają
w nich obiekty rekreacyjne,
które zmieniają układ brzegu
jezior i to jest sankcjonowane
niejednokrotnie wbrew prawu
i planom ochronnym. A prze-
cież chodzi głównie o to, aby
zachować krajobraz i przy-
rodę nie tyle w stanie pier-
wotnym, gdyż na naszym te-
renie nie mamy obszarów
o pierwotnym stanie  przyro-
dy, ale zachować w stopniu
zrównoważonym dla przy-
szłych pokoleń. Tak aby życie,
działalność gospodarcza czy
turystyczna mieszkańców
miała charakter racjonalny,
abyśmy mogli długo korzystać
z dobrodziejstw przyrody.
Nasi następcy też. 

— Jak w takim razie racjo-
nalniej korzystać z parków
krajobrazowych? Tak, aby
nie niszczyć ich obszarów, ale
jednocześnie promować  wa-
lory?  Może potrzebne jest ja-
kieś spoiwo, taki wspólny
produkt wiążący nasze parki?
Na przykład paszport turysty,

w którym będzie można od-
znaczać zwiedzenie wszyst-
kich parków krajobrazowych
Warmii i Mazur? 
— Promocja naszych parków

powinna szczególnie obejmo-
wać okres sezonu turystyczne-
go, czyli jesień i zimę, jest dość
trudne.  Latem, zwłaszcza Ma-
zurski Park Krajobrazowy jest
chętnie odwiedzany. Z kolei
przepiękny park Wzgórz Dy-
lewskich, jest już dużo mniej po-
pularny,  a szkoda. W symbole
naszego regionu wpisują się
przyroda i cały krajobraz poje-
zierzy, w tym zwłaszcza obsza-
ry objęte ochroną. W tworzenie
jednej marki turystycznej, jak
np. wspomnianego paszportu
turystycznego, wydaje się inte-
resującym pomysłem. Każda
taka forma do wypromowania
parków mniej popularnych niż
Mazurski, czy Pojezierza Iław-
skiego, jest cenna. Taki paszport,
jeśli udałoby się wszystko dobrze
zorganizować, mógłby się stać
naszym  makro-produktem tu-
rystycznym. 

Rozmawiała Wioletta Sawicka  

Rozmowa z Krzysztofem Młynarczykiem, profesorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Parki krajobrazowe — bezcenne dziedzictwo 

— Dzięki parkom zachowane są najcenniejsze miejsca w aspekcie krajobrazu przyrodniczego
i kulturowego — mówi prof. Krzysztof Młynarczyk Fot. Archiwum GO 

O tym, że Warmia i Mazury wyróżniają się w skali nie tylko
ogólnopolskiej, ale i europejskiej, bogactwem środowiska
naturalnego, nikogo nie trzeba przekonywać. Szczególnie
cenne rejony naszego województwa, zostały ujęte w formie
parków krajobrazowych. Mamy ich u siebie osiem. 
— Musimy o nie dbać, aby z ich cennych walorów korzystali
też nasi następcy — mówi prof. Krzysztof Młynarczyk,
kierownik Katedry Architektury Krajobrazu Wydziału
Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM.

W kolejnym odcinku będzie można dowiedzieć się ciekawostek
dotyczących m.in. gałęziaka pomarańczowego Fot. Archiwum


