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Wiosna to dla większości z nas
najpiękniejsza pora roku. Jes-
teśmy wtedy pełni energii, ob-
serwujemy otaczający nas
świat, delektując się jego pięk-
nem budzącej się do życia przy-
rody. Niestety, jak Polska długa
i szeroka, wiosną odnotowuje
się najwięcej przypadków po-
żarów traw i lasów. Ludzka bez-
myślność i głupota powodują,
iż nierzadko giną ludzie oraz
zwierzęta. Mimo wielu zagro-
żeń od lat utrzymuje się
„moda” na bezmyślne podpa-
lanie wszystkiego, co poroś-
nięte jest usychającą trawą
w różnych jej siedliskach. Stra-
żacy, ekolodzy, naukowcy, przy-
rodnicy i leśnicy – co roku infor-
mują, że wypalanie nie jest
efektywnym sposobem „odna-
wiania“ gleby. Zostało to bo-
wiem naukowo udowodnione
wiele lat temu, że wypalanie
suchej roślinności wpływa ne-
gatywnie na wiele elementów
przyrodniczych. Ziemia zostaje
wyjałowiona, a nie użyźnia się.
Nie dochodzi do naturalnego
rozkładu resztek roślinnych
i przerywany jest proces formo-
wania się próchnicy, a do at-
mosfery przedostaje się szereg
niebezpiecznych związków che-
micznych. Wypalanie traw skut-
kuje zabijaniem znacznej ilości
organizmów żywych, niezbęd-
nych do prawidłowego funk-
cjonowania przyrody. W tych
ekstremalnie dramatycznych
warunkach, które nie mają nic
wspólnego z dobra praktyką
rolniczą, a wręcz działających
destruktywnie na bioróżnorod-
ność ginie poważna ilość
dżdżownic, ślimaków, pająków,
mrówek, gniazd ptactwa i jaj.
Przyjęło się, że wypalanie to zły
zwyczaj osób dorosłych. Jednak
poważnym problem jest fakt,
że te działanie ma wpływ ne-
gatywny na świadomość dzieci,
które podpalają trawę, ponie-
waż tak od lat robią dorośli. Dla
dzieci to atrakcja, „doskonała“
zabawa, bardzo często akcep-
towana przez dorosłych opie-
kunów. Przy okazji chciałbym
zaapelować do nauczycieli, aby
przeprowadzili w ramach „Wio-
sennych działań na Warmii
i Mazurach” pogadanki na te-
mat skutków zabawy z ogniem,
aby w ten sposób uświadomić,
jak przez własną lekkomyślność
stajemy się niszczycielami śro-
dowiska. 

1 kwietnia 2015 roku ruszy
konkurs na dofinansowanie
przedsięwzięć związanych
z ochroną i przywracaniem
różnorodności biologicznej,
a także ochroną obszarów
i gatunków cennych biolo-
gicznie. Jego organizatorem
jest Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gos-
podarki Wodnej, w ramach
programu „Ochrona i przy-
wracanie różnorodności bio-
logicznej”. Celem projektu
jest czynne przeciwdziałanie
oraz powstrzymanie utraty
różnorodności biologicznej
oraz krajobrazowej, przy jed-
noczesnym wzbogaceniu
i odtworzeniu zasobów przy-
rody. Beneficjentami kon-
kursu mogą być parki naro-
dowe, organizacje pozarzą-
dowe, jednostki organiza-
cyjne PGL Lasy Państwowe
oraz uczelnie wyższe, które
posiadają w swej strukturze
Leśne Zakłady Doświad-
czalne – z wyjątkiem działań
czynnej ochrony gatunków
i siedlisk w parkach narodo-
wych. Program dotyczy dofi-
nansowania czynnej ochrony
gatunków i siedlisk na ob-
szarach Natura 2000 i w re-
zerwatach przyrody, czynnej
ochrony gatunków i siedlisk
w parkach narodowych,
a także zwalczania gatun-
ków inwazyjnych. Dopuszcza
się realizację działań w otuli-
nach form ochrony przyrody,
jeśli wynikają z obowiązują-
cych dokumentów planis-
tycznych. W konkursie wyod-
rębniono dwie formy
dofinansowania – formę do-
tacji, na którą przeznaczono
14 mln złotych oraz formę
pożyczki, która przewiduje
dofinansowanie w wysoko-
ści 1,5 mln złotych. Termin
składania wniosków do Na-
rodowego Funduszu upływa
30 kwietnia 2015 roku. Za-
chęcam wszystkich, do któ-
rych skierowany jest kon-
kurs, aby sięgnęli po środki,
które pozwolą jeszcze lepiej
chronić środowisko natu-
ralne Warmii i Mazur. Jed-
nym z największych bogactw
naszego regiony jest właśnie
przyroda i musimy zrobić
wszystko, aby zachować jej
piękno kolejnym pokole-
niom. 

Sylwia
Jaskulska,
Członek Za-
rządu Woje-
wództwa 
Warmińsko-
Mazurskiego

Dofinansowano ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska I Gospodarki Wodnej

Pierwsza umowa w ramach programu „Prosument na Warmii i Mazurach” 

Od Iławy się zaczęło

Program „Prosument na
Warmii i Mazurach” w na-
szym regionie wdrażany jest
przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gos-
podarki Wodnej w Olsztynie.
Na dotacje i pożyczki prze-
znaczono ponad 5 mln zł.
Głównym założeniem „Prosu-
menta” jest produkcja energii
w pierwszej kolejności na włas-
ne potrzeby, a wytworzona
nadwyżka może być sprzeda-
wana do sieci. Program umoż-
liwia osobom fizycznym,
wspólnotom i spółdzielniom
mieszkaniowym zakup i mon-
taż mikroinstalacji wykorzys-
tujących OZE do produkcji
energii elektrycznej lub ener-
gii elektrycznej i cieplnej. Z ta-
kiej okazji skorzystali państwo
Ziółkowscy z Iławy, którzy po-
stanowili na swoim dachu za-
instalować panele fotowolta-
iczne.

— Często jeździliśmy do Nie-
miec i tam widzieliśmy takie
instalacje na wielu domach —
wspomina Maria Ziółkowska.
— Chcieliśmy mieć takie roz-
wiązanie u siebie już dawno,

ale jakoś nie było do tego okaz-
ji. W momencie uruchomienia
program Prosument pojawiła
się taka możliwość i postano-
wiliśmy z niej skorzystać — do-
daje.

Na budynku w Iławie po-
wstanie instalacja składająca
się z 28 paneli fotowoltaicz-
nych, których łączną moc okre-
ślono na 7 kW. Na ten cel be-
neficjent pozyskał ponad 48
tys. zł,  z czego 19 tys. zł to do-
tacja, a pozostałą kwotę 29
tys. zł stanowi pożyczka, której
oprocentowanie wyniesie 1
proc. Instalacja ma rozpocząć
produkcję prądu jeszcze w
kwietniu.

— Za dwa tygodnie cały nie-
zbędny sprzęt powinien być już
w Iławie — deklaruje Grzegorz
Baderka, pełnomocnik ds. pro-
jektu. – Wtedy od razu przy-
stąpimy do jego instalacji. Sza-
cujemy, że inwestycja przynie-
sie oszczędności rzędu około
trzech tysięcy złotych rocznie
— dodaje.

W tej chwili w WFOŚiGW w
Olsztynie rozpatrywane są ko-
lejne wnioski w ramach „Pro-

sumenta”. Niebawem zostaną
podpisane kolejne umowy z
beneficjentami. Przypomina-
my, że w ramach programu
wspierane mogą być różne in-
stalacje do produkcji energii:
kotły na biomasę, pompy ciep-
ła, kolektory słoneczne, syste-
my fotowoltaiczne, małe elek-
trownie wiatrowe oraz układy
mikrokogeneracyjne. Program
promuje nowe technologie
OZE, rozwija społeczną świa-
domość ekologiczno-ekono-
miczną oraz propaguje posta-
wy prosumenckie. Ma rów-
nież określoną swoją wartość
ekologiczną. Dzięki wytwa-
rzaniu energii ze źródeł odna-
wialnych zmniejszy się emisja
zanieczyszczeń, w tym CO2
do powietrza. 

Osoby, które zdecydują się na
pozyskanie środków z Prosu-
menta mają możliwość sko-
rzystania zarówno z pożyczki
jak też i dotacji. W sumie obie
formy mogą stanowić nawet
100 proc. kosztów kwalifiko-
walnych powstania instalacji.
Dofinansowane będą nastę-
pujące rodzaje instalacji do

produkcji energii elektrycznej
lub do produkcji ciepła i ener-
gii elektrycznej: źródła ciepła
opalane biomasą o mocy ciep-
lnej do 300 kWt, pompy ciep-
ła o mocy cieplnej do 300
kWt, kolektory słoneczne do
300 kWt, systemy fotowolta-
iczne do 40kWp, małe elek-
trownie wiatrowe do 40kWe,
mikrokogeneracja o zainsta-
lowanej mocy elektrycznej do
40 kWe przeznaczone dla bu-
dynków mieszkalnych jedno-
rodzinnych lub wielorodzin-
nych. W ramach konkursu do-
puszcza się zakup i montaż
instalacji równolegle wyko-
rzystującej więcej niż jedno
odnawialne źródło energii
elektrycznej lub więcej niż jed-
no odnawialne źródło ciepła w
połączeniu ze źródłem (źród-
łami) energii elektrycznej. Na-
bór wniosków w konkursie
odbywa się elektronicznie.
Szczegółowe  informacje do-
tyczące regulaminu, a także
sam formularz wniosku znaj-
dują się na stronie www.fun-
dusz.olsztyn.pl w zakładce Pro-
gram Prosument. G. Siemieniuk

W piątek 20 marca
w siedzibie
Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony
Środowiska
i Gospodarki
Wodnej w Olsztynie
podpisano pierwszą
umowę w ramach
programu
„Prosument na
Warmii
i Mazurach”. Nowa
instalacja OZE
powstanie na
budynku przy
ul. Grudziądzkiej
w Iławie.

Adam Krzyśków, prezes WFOŚiGW w Olsztynie pogratulował Marii i Alfredowi Ziółkowskim
uzyskania dofinansowania na budowę instalacji fotowoltaicznej Fot. Grzegorz Siemieniuk

Z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkim naszym partnerom, przyjaciołom, klientom
i współpracownikom, wszystkiego co najlepsze i najprzyjemniejsze, wiosennego nastroju,
radości i dalszej współpracy w imieniu Zarządu i Pracowników Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie życzy Adam Krzyśków Prezes Zarządu
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Jedenastego marca 2015
roku Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej
podpisał ustawę z dnia 20
lutego 2015 roku
o odnawialnych źródłach
energii. Projekt ustawy był
związany z koniecznością
dostosowania przyjętych
w Polsce rozwiązań
prawnych do standardów
prawodawczych rynku
energii odnawialnej
obowiązujących w krajach
Unii Europejskiej. 
Celem jej wprowadzenia
jest m.in. zwiększenie bez-

pieczeństwa energetyczne-
go, ochrona środowiska,
a także racjonalne wyko-
rzystanie odnawialnych
źródeł energii. Większość
przepisów ustawy wejdzie
w życie po upływie 30 dni
od dnia jej ogłoszenia.
Część przepisów, w szcze-
gólności rozdział czwarty
zatytułowany: „Mechaniz-
my i instrumenty wspiera-
jące wytwarzanie energii
elektrycznej z odnawial-
nych źródeł energii, bioga-
zu rolniczego oraz ciepła,
w instalacjach odnawialne-

go źródła energii“ (a więc
dotyczący wsparcia wy-
twórców energii z odna-
wialnych źródeł), wejdzie
w życie od 1 stycznia 2016
roku. Ustawa wprowadziła
szereg istotnych zmian.
Ustawodawca zdefiniował
pojęcia mikroinstalacji
i małej instalacji. Na pod-
kreślenie zasługuje fakt, iż
wytwarzanie energii w mi-
kroinstalacjach nie będzie
rodziło konieczności pro-
wadzenia działalności gos-
podarczej. 
Zmianie uległ również sys-

tem wsparcia poprzez 
wprowadzenie m.in. cen
jednostkowych, po których
sprzedawca będzie obowią-
zany kupić energię elek-
tryczną lub paliwa gazowe
wytworzone z odnawial-
nych źródeł energii. Nowo-
ścią jest również wprowa-
dzenie tzw. opłaty OZE.
Zgodnie z art. 95 ustawy
o OZE, Operator Rozliczeń
Energii Odnawialnej
S.A. zapewniając dostęp-
ność energii ze źródeł od-
nawialnych w krajowym
systemie elektroenerge-

tycznym pobiera opłatę.
Opłata ma zostać przezna-
czona na pokrycie ujemne-
go salda pomiędzy cenami
sprzedaży energii uzyska-
nymi w toku aukcji i osiąg-
niętymi na rynku oraz na
koszty działalności Opera-
tora Rozliczeń Energii Od-
nawialnej S.A. Mimo tego,
iż ustawa o OZE jest „świe-
żym” aktem prawnym już
w chwili obecnej mówi się
o konieczności jej noweli-
zacji, m.in. poprzez dopre-
cyzowanie regulacji doty-
czących wsparcia prosu-

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Łukasz Mackiewicz, radca
prawny, specjalizuje się w ob-
słudze jednostek samorządu
terytorialnego oraz instytucji
związanych z ochroną środo-
wiska

Gospodarowanie
w środowisku przyrodniczym
to nie lada sztuka. Jak tu
przecież czerpać dobra
wprost z natury — zbierać
plony, pozyskiwać drewno,
dziczyznę, ryby, albo miód
i nie chronić przyrodę, nie
zapewniać jej ciągłości, aby
tych dóbr nie zabrakło
kolejnym pokoleniom? 
To wielka odpowiedzial-
ność rolników, leśników,
myśliwych, rybaków, węd-
karzy, czy pszczelarzy. Każ-
da z tych profesji pracuje
w służbie natury, dba o jej

zasoby i różnorodność.
I właśnie ludzkiej potrze-
bie służenia naturze będzie
poświęcony nowy sezon
programu. Nie zabraknie
też wiedzy na temat biolo-
gii dzikich zwierząt, ryb je-
ziorowych i rzecznych,
a także wielu ciekawostek
kulinarnych. Dziczyzna,
ryby, miód, owoce leśne
i zioła to podstawa wielu
dań, które mają smak re-
gionu. 
W kwietniowym odcinku
MYŚLIWIECz.pl będzie
również o pewnym wilku,

którego przed śmiercią
uratowali leśnicy. Pielęgno-
wali go i leczyli przez trzy
miesiące i wypuścili na
wolność. Historia tego ba-
siora na antenie TVP
Olsztyn, 18 kwietnia (sobo-
ta) o godz. 18:15, 19 kwiet-
nia (niedziela) o godz.
18:15 oraz 23 kwietnia
(czwartek) o godz. 18:15.
Każdy odcinek, po premie-
rze telewizyjnej, można
również zobaczyć na stro-
nie internetowej programu
www.mysliwecz.pl. 
Aniela U. Smoczyńska, autorka

We wtorek 17 marca na
terenie gminy Piecki
rozpoczęła się po raz piąty
Wiosenna Akcja Ratowania
Płazów. Jej inicjatorem jest
Mazurski Park Krajobrazowy,
który do współpracy zaprosił
uczniów z Krutyni i Rucianego
Nidy.
Pierwsza akcja ratowania
płazów odbyła się wiosną
2011 roku. Wówczas udało
się zinwentaryzować blisko
1700 żab, z czego najlicz-
niejszą grupę stanowiła
żaba trawna — 684 sztuk.
Z roku na rok inwentaryzo-
wanych jest coraz więcej
płazów. Podczas ubiegło-
rocznej akcji udało się ze-
brać ponad 5000 sztuk pła-

zów, z czego ponad 3600 to
żaby trawne. Akcję od po-
czątku wspiera wiele insty-
tucji — w tym policja, straż,
Lasy Państwowe, a także
Powiatowy Zarząd Dróg
w Mrągowie. Trudno wyob-
razić sobie akcję, gdyby nie
zaangażowanie wolontariu-
szy — uczniów ze Szkoły
Podstawowej w Krutyni,
którzy od pierwszej edycji
biorą aktywny udział w ak-
cji. W tym roku do grona
wolontariuszy dołączyli tak-
że uczniowie Zespołu Szkół
Leśnych w Rucianem-Ni-
dzie.
— Szacujemy, że udział
w tegorocznych działaniach
weźmie kilkudziesięciu wo-

lontariuszy — mówi Marty-
na Kwiatkowska, koordyna-
tor akcji i zarazem specjalis-
ta ds. edukacji ekologicznej
w MPK w Krutyni. — Sza-
cujemy, że w ciągu minio-
nych lat udało nam się prze-
nieść ponad 13 tysięcy pła-
zów. Wśród nich najliczniej-
sza była populacja żaby
trawnej, najmniej liczna po-
pulacja rzekotki drzewnej —
dodaje.
Wiosenna akcja polega na
zakładaniu wzdłuż drogi
Krutyń-Piecki-Ukta specjal-
nych barierek, które mają
uniemożliwić przedostanie
się migrującym żabom na
drogę, gdzie mogą zginąć
pod kołami przejeżdżają-

cych samochodów. Płazy
następnie są wyłapywane
przez wolontariuszy i prze-
noszone w bezpieczne
miejsce. 
— Pełnione są dyżury, a ich
częstotliwość uzależniona
jest od warunków atmosfe-
rycznych — tłumaczy Mar-
tyna Kwiatkowska. — Czę-
ściej wybieramy żaby, gdy
jest ciepło i pada deszcz, po-
nieważ wówczas płazy są
bardziej aktywne i chętniej
wędrują. Każdy złapany
płaz jest inwentaryzowany.
Przy okazji dzieci mają
okazję do uczestniczenia
w niepowtarzalnej lekcji
przyrody. Akcja potrwa do
końca maja.Grzegorz Siemieniuk

Wernisaż w ZUOK Spytkowo

Niecodzienny wernisaż odbył się w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie. Autorką wystawy, którą
będzie można podziwiać do 30 czerwca, jest Gizela Kot, lokalna artystka z Węgorzewa. Zgromadzona ekspozycja jest przeglą-
dem artystycznych dokonań malarki, która przygodę ze sztuką rozpoczęła stosunkowo późno. Udowadnia jednak, że warto ma-
rzyć i wyznaczać sobie cele w każdym wieku. To już kolejna wystawa zrealizowana w przyzakładowej galerii w Spytkowie. Miłoś-
nicy malarstwa mogą podziwiać 26 obrazów, które tworzą spójną kompozycję pod hasłem „W poszukiwaniu spełnienia“. -
Pierwszą była wystawa gobelin Krystyny Szepietowskiej - mówi Paweł Lachowicz, Prezes w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpa-
dów Komunalnych Spytkowo. - Tkaniny dekoracyjne tej artystki są naszą stałą ekspozycją. Wystawa Gizeli Kot jest ogólnodo-
stępna do 30 czerwca od poniedziałku do piątku w godzinach pracy zakładu tj. 7.00-15.00. Grupy zorganizowane mają możli-
wość obejrzenia wystawy w innym terminie po wcześniejszym umówieniu swojego przyjazdu. Julia Stefanowicz

Fot. Archiwum ZUOK SpytkowoWiosenne akcja pomocy płazom w gminie Piecki

Żabom na ratunek 

Najliczniejszą populację stanowią żaby trawne Fot. Małgorzata
Szyszuk

Nowy sezon programu MYŚLIWIECz.pl

W służbie natury

W kwietniowym odcinku programu będzie m.in. o pewnym wilku, którego przed śmiercią
uratowali leśnicy Fot. Rafał Ptaszkiewicz
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Nasza rozmowa z leśniczym Leśnictwa Napromek Lechem Serwotką

W lesie człowiek jest tylko gościem

— Wiosna to szczególna
pora roku. Przyroda po zi-
mowym letargu budzi się
do życia…
— Jest to bez wątpienia jed-

na z najpiękniejszych pór
roku. Las wtedy zaczyna mó-
wić, a mowa ta ma wiele pięk-
nych obliczy. To szczególny
czas, ponieważ wiele gatun-
ków zwierząt zaczyna swoje
gody, aby później wydać na
świat nowe potomstwo i tym
samym dać przyszłość kolej-
nym pokoleniom. Las to na-
sze wspólne dobro i co ważne
powinniśmy umieć z niego
odpowiednio korzystać, bez
szkody dla innych.

— Szczególnie ważne jest,
aby właśnie wiosną zacho-
wać w lesie ciszę i nie zakłó-
cać spokoju zwierzynie. Nie-
stety, chęć obcowania czło-
wieka z naturą jest tak sil-
ne, że nadmiernie korzysta-
my z tego dobra i często nie-
pokoimy zwierzynę leśną…

— W wyniku postępu cy-
wilizacji człowiek coraz moc-
niej ingeruje w tereny, gdzie
przebywa zwierzyna. Uda-
jąc się na spacery, często za-
pominamy, że jesteśmy w le-
sie tylko gościem. Szczegól-
nie w okresie wiosny, po-
winniśmy zachować ciszę
i nie zakłócać czasu, kiedy
przyroda budzi się na nowo
do życia. Niepokój jaki swo-
im nieodpowiednim zacho-
waniem możemy wywołać
w lesie, może mieć katastro-
falne skutki dla zwierzyny,
szczególnie tej młodej.
Chciałbym przy okazji za-
apelować do ludzi, aby pod-
czas korzystania z wiosen-
nych spacerów, ale nie za-
kłócali spokoju zwierzynie. 

— Poważnym zagrożeniem
dla zwierzyny są psy. I to
nie tylko te bezpańskie, ale
także te, które wyprowa-
dzane są na spacer i pusz-
czane luzem w lesie…
— Bezpańskie psy są zagro-

żeniem nie tylko dla zwierzy-
ny, ale także dla ludzi. Jakiś
czas temu sam byłem świad-
kiem takiego zdarzenia, kiedy
to psy zaatakowały robotni-
ków leśnych.  Czworonogi
ścigały sarnę, która postano-
wiła się skryć przed nimi
wśród ludzi. Zwierzę leśne
położyło się tuż koło człowie-
ka, licząc na to, że ten obroni
je przed prześladowcami. Pro-
szę sobie wyobrazić, że ro-
botnicy musieli odganiać się
od tych psów pilarkami. Sar-
nę udało się na szczęście ura-
tować, ale psy niechętnie
chciały zrezygnowały z łat-
wej zdobyczy. Tragedia była
o włos. Na Warmii i Mazu-
rach co roku odnotowujemy

wiele przypadków zagryzień
zwierzyny leśnej przez psy.
Szczególne narażone na nie-
bezpieczeństwo są ciężarne
kozy, czy też łanie. Poważ-
nym zagrożeniem dla nich
mogą być także psy, które
podczas spaceru puszczane
są luzem. Często bowiem
przeganiają zwierzynę i za-
kłócają tym samym jej spokój.
Powinniśmy o tym pamiętać.

— Często  podczas wiosen-
nych spacerów ludzie napo-
tykają małą sarnę. Myślą,
że młode zostało porzucone
przez matkę i zabierają je
ze sobą do domu. Może to
mieć fatalne skutki dla
zwierzęcia…
— Dokładnie. Szczególnie

często znajdywane są koźlęta,

czyli młode sarny. Ludzie my-
ślą, że zwierzę zostało porzu-
cone i za wszelką cenę chcą
mu pomóc. To poważny błąd,
ponieważ matka przebywa na
pewno nieopodal maleństwa,
a nasza obecność ją tylko
przepłoszyła. Zapewne ob-
serwuje nas z bezpiecznej od-
ległości i w każdej chwili jest
gotowa wrócić do sarniątka.
Koźle, które schowane jest
w trawie, w ten sposób broni
się przed zagrożeniem. Mło-
da sarna nie wydziela żadne-
go zapachu — to jej obrona
przed drapieżnikiem. Pod ża-
dnym pozorem nie należy
wtedy dotykać koźlęcia, aby
nie zostawić na nim swojego
zapachu. Matka bowiem
może porzucić młode, które
samo sobie już nie poradzi
w środowisku.

— Zdarzają się też takie
przypadki, że ludzie zabie-
rają młode sarny do domu
i próbują je udomowić.
— Tak i nie zdajemy sobie

sprawy jak wielką krzywdę
wyrządzamy wtedy koźlęciu.
Mieliśmy takie przypadki
w naszym ośrodku rehabili-
tacji dzikich zwierząt w Na-
promku. Trafiały do nas właś-
nie kilkumiesięczne sarny
znalezione podczas spacerów.
Obecnie mamy jedną, która
przez okres kilkunastu mie-
sięcy przebywała u ludzi. Jest
to młody kozioł, który w nie-
dalekiej przyszłości mógł stać
się poważnym zagrożeniem
dla swoich opiekunów.
W okresie dojrzewania wzrost
testosteronu powoduje, że
zwierzę staje się agresywne,
a człowiek traktowany jest
jak rywal terytorialny. Mimo,
że ma niewielki poroże to
uderzenie tą bronią może być
dla człowiek śmiertelne.

— Poważnym zagrożeniem
w lesie są modne ostatnio
quady i motocykle tereno-
we. Ich ryk na leśnych duk-
tach nie należy niestety do
rzadkości…
— To prawdziwa plaga.

Nie tylko zakłócają ciszę,
ale także niszczą runo leś-
ne, a co za tym idzie cenne
rośliny. Zamiast śpiewu
ptaków, słychać ryk silni-
ków. Przy okazji zwracam
się do spacerujących ludzi,
aby informowali leśników
i policję o napotkaniu ta-
kich pojazdach w lesie.
Mogą one również być za-
grożeniem dla spacerują-
cych ludzi. 

— Zwierzęta często, gdy są
osłabione lub chore szuka-
ją pomocy pośród ludzi.
Tak było całkiem niedawno
z dwuletnim wilkiem, który
w okolicy Miłomłyna trafił
na posesję jednego z gos-
podarzy. Historia ta zakoń-
czyła się dla drapieżnika
szczęśliwie…
— Tak, wilk był bardzo osła-

biony i nie potrafił wydostać
się z ogrodzonej posesji. Wła-
ściciel zadzwonił do leśników
po pomoc. Po uśpieniu zwie-
rzęcia, przeprowadzeniu ba-
dań, okazało się, że wilk ma
chorobę pokleszczową, a tak-
że nosówkę. Szansę na wy-
zdrowienie były naprawdę
znikome. Na szczęście udało
się go uratować. Fachowa
opieka i szybka reakcja ludzi
sprawiła, że po wielu tygod-
niach przebywania w naszym
ośrodku wilk odzyskał wol-
ność i z informacji jakie otrzy-
maliśmy wynika, że było to
skuteczne przywrócenie go
naturze. Został mu bowiem
założony nadajnik, dzięki któ-
remu wiadomo, że wilk stale
się przemieszcza, czyli wraca
do zdrowia.

— Takie jest główne zało-
żenie funkcjonowania
ośrodka w Napromku,
gdzie pacjenci po okresie
rekonwalescencji wypusz-
czani są do naturalnego
środowiska. Czy tak jest
jednak zawsze?
— Niestety, nie zawsze. W na-

szym ośrodku mamy m.in. dzi-
ki, które do końca życia tu po-
zostaną. Zostały zabrane od lu-
dzi, którzy nie mieli specjal-
nego pozwolenia na ich ho-

dowlę. Te dziki mają już ok. 24
lat i tak się przyzwyczaiły do
obecności człowieka, że na
wolności mogłyby stać się po-
ważnym zagrożeniem. Jednak
znakomita większość naszych
pacjentów wraca na wolność.
Nie ma dla nas piękniejszej
chwili jak ta kiedy pacjent po
odbyciu okresu leczenia przy-
wracany jest środowisku na-
turalnemu. Najczęściej trafia-
ją do nas sarny, zające, jeże, dzi-
ki, a także ptaki drapieżne.
Niedawno wypuściliśmy wilka,
a przed świętami wolność od-
zyska roczny zając, który jest
już na tyle silny, że bez proble-
mu poradzi sobie w środowis-
ku naturalnym. 

— Prowadzenie takiego
ośrodka wymaga wielu po-
święceń i środków. Skąd
pozyskujecie fundusze na
jego funkcjonowanie?
— Tak, szczególnie kosz-

towna jest opieka weteryna-

ryjna, pokarm i lekarstwa.
Znaczną część środków sta-
nowią te pochodzące z Lasów
Państwowych. W utrzyma-
niu tego ośrodka pomaga
nam też m.in. Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowis-
ka i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie. Nasza placówka
funkcjonuje w tzw. częścio-
wym wolontariacie. Muszę
przyznać, że prowadzenie
tego ośrodka to dla mnie
swojego rodzaju misja. Nad-
zorowanie funkcjonowania
tego leśnego szpitala wyma-
ga dosyć dużych nakładów
czasowych. Tu nie można
wziąć sobie urlop i pozosta-
wić pacjentów bez opieki.
Mimo to, nie wyobrażam so-
bie, żebym mógł porzucić to
zajęcie. To silniejsze ode
mnie. Swoisty nałóg, bez któ-
rego trudno żyć.

Rozmawiał Grzegorz Siemieniuk

O wiośnie, zwierzynie leśnej i zagrożeniach dla przyrody ze
strony człowieka — rozmawiamy z Lechem Serwotką,
leśniczym Leśnictwa Napromek w Nadleśnictwie Olsztynek.

— Prowadzenie ośrodka w Napromku to dla mnie swojego rodzaju misja — mówi leśniczy
Lech Serwotka Fot. Grzegorz Siemieniuk

Ten kilkunastomiesięczny koziołek został odebrany ludziom,
którzy go znaleźli w lesie Fot. Grzegorz Siemieniuk

Te dziki są w naszym ośrodku już ok. 24 lata i muszą tu po-
zostać – mówił Lech Serwotka Fot. Grzegorz Siemieniuk
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W kraju realizowany jest
ogólnopolski projekt wsparcia
doradczego dla sektora
publicznego, mieszkalnictwa
oraz przedsiębiorców
w zakresie efektywności
energetycznej oraz OZE.
Partnerem tego zadania jest
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Olsztynie. 
Głównym założeniem przed-
sięwzięcia, którego benefi-
cjentem jest Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, jest
wsparcie projektów przyczy-

niających się do realizacji
pakietu klimatyczno-energe-
tycznego Unii Europejskiej.
WFOŚiGW w Olsztynie, po-
dobnie jak inne tego typu in-
stytucje w kraju, są partne-
rami projektu. Jako pośred-
nie cele zadania wyznaczono
zwiększenie świadomości
w zakresie rozwoju gospo-
darki niskoemisyjnej, jak
również wsparcie gmin
w przygotowaniu i wdraża-
niu inwestycji w zakresie
efektywności energetycznej
i OZE. W ramach realizacji
projektu przewidziano wiele

zadań, w tym m.in. wdroże-
nie i rozwój systemu doradz-
twa, przygotowanie i prze-
prowadzenie szkoleń oraz
działań informacyjnych,
usługi doradcze związane
z przygotowaniem planów
gospodarki niskoemisyjnej,
działań na rzecz zrównowa-
żonej energii (PGN/SEAP),
inwestycji związanych
z efektywnością energetycz-
ną i odnawialnymi źródłami
energii.  W Wojewódzkich
Funduszach powstały bo-
wiem zespoły ekspertów-do-
radców energetycznych,

przed którymi przedstawio-
no szereg zadań do realiza-
cji. W ramach swojej pracy
eksperci będą prowadzili
szkolenia i działania infor-
macyjne skierowane do sa-
morządów, przedsiębiorców
i społeczności lokalnej. Po-
wstanie także baza danych,
w której znajdą się informa-
cje  o dobrych praktykach
stosowanych projektach
związanych z ochroną środo-
wiska. Ponadto eksperci
będą wspierali gminy
w przygotowaniu w zakresie
rozwoju gospodarki niskoe-

misyjnej, w tym m.in. przy-
gotowania zakresu PGN,
a także bazy inwentaryzacji
emisji gazów cieplarnianych.
Jednocześnie  będą doradzać
w jaki sposób starać się
o środki na realizację dane
projektu, którego celem bę-
dzie efektywność energetycz-
na, obniżenie emisji spalin,
czy też wykorzystanie energii
odnawialnej.  Ponadto będą
wsparciem w zakresie wery-
fikowania audytów energe-
tycznych i wdrażania reko-
mendacji z nich wynikają-
cych z audytów, wdrażania

innowacyjnych i efektyw-
nych kosztowo rozwiązań.
Ważnym elementem pracy
ekspertów będzie doradztwo
potencjalnym beneficjentom
w zakresie aplikowania
o środki unijne. Zespół do-
radców obecnie uczestnicy
w specjalistycznych szkole-
niach, który pozwolą im
jeszcze efektywniejszą
współpracę z potencjalnymi
beneficjentami w aplikowa-
niu o środki unijne. Swoją
pracę doradczą eksperci roz-
poczną w sierpniu tego roku.
Ich porady są bezpłatne. sem

Powstał ogólnopolski system wsparcia doradczego w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE

Bezpłatne porady doradcy

Wdrożenie i doskonalenie
nowoczesnych metod
zarządzania, dostarczenie
klientom usług o wyższej
jakości oraz wzmocnienie
wizerunku nowoczesnej
i proekologicznej administracji
— to główne cele projektu,
w którego realizację
zaangażowała się Regionalna
Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Olsztynie.

Projekt „Procesy, cele, kom-
petencje — zintegrowane za-
rządzanie w urzędzie” jest rea-
lizowany w 169 urzędach ad-
ministracji rządowej, w tym w:
ministerstwach, urzędach cen-
tralnych i wojewódzkich. Nad-
zór nad nim sprawuje Szef
Służby Cywilnej. W prace
wdrożeniowe włączyła się mię-
dzy innymi Generalna Dyrek-
cja Ochrony Środowiska oraz
16 regionalnych dyrekcji ochro-
ny środowiska. 

— Pracujemy nad takimi
usprawnieniami, które przede
wszystkim podniosą jakość
świadczonych usług przez Re-
gionalną Dyrekcję Ochrony
Środowiska w Olsztynie. Sta-

wiamy na poprawę efektyw-
ności działań urzędu oraz moż-
liwość dynamicznego reago-
wania na potrzeby klientów.
W realizacji tych założeń ma
nam właśnie pomóc ten pro-
jekt — mówi Tadeusz Morda-
siewicz, Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Olszty-
nie.

Główne założenia
Projekt jest ukierunkowany

na wdrożenie nowoczesnych
metod zarządzania urzędem
poprzez procesy, cele i kom-
petencje. Zarządzanie przez
procesy polega na analizie i sys-
tematycznym usprawnianiu
głównych zadań, realizowa-
nych przez urząd. To również
dokładna identyfikacja obcią-
żenia zadaniami i bardziej
efektywny ich rozdział pomię-
dzy poszczególnymi pracow-
nikami. Taki sposób zarządza-
nia usprawnia i porządkuje
pracę urzędu, a co za tym idzie
— podnosi jakość świadczo-
nych usług. Zarządzanie przez
cele polega na wyznaczeniu
mierzalnych celów do osiąg-

nięcia przez urząd, a następnie
na analizie stopnia ich reali-
zacji. Sprzyja poznawaniu
przez pracowników celów stra-
tegicznych urzędu i utożsa-
mianiu się z nimi oraz zapew-
nia aktywne włączenie się
wszystkich pracowników
w efektywne funkcjonowanie
urzędu. Zarządzanie przez
kompetencje to stworzenie za-
sad naboru nowych pracow-
ników, ze wskazaniem kom-
petencji wymaganych na da-
nym stanowisku pracy, dosto-
sowanych do potrzeb instytu-
cji. To także stworzenie proce-
dur ułatwiających zarządza-
nie kadrą pracowniczą. 

Zielony aspekt projektu
Wyróżnikiem regionalnych

dyrekcji ochrony środowiska
na tle pozostałych instytucji,
realizujących projekt, będzie
dodatkowo wdrożenie systemu
ekozarządzania i audytu
(EMAS). EMAS stanowi no-
woczesną metodę zarządza-
nia, ukierunkowaną na osią-
ganie celów ochrony środo-
wiska. Przeznaczony jest dla

różnego typu organizacji, któ-
re dobrowolnie chcą zobowią-
zać się do ograniczenia nega-
tywnych oddziaływań na śro-
dowisko. Pozwala optymali-
zować koszty funkcjonowania,
przynosi wymierne oszczęd-
ności energii i zasobów. 

— Zdecydowaliśmy się wdro-
żyć system EMAS w Regio-
nalnej Dyrekcji Ochrony Śro-
dowiska w Olsztynie. Obec-
nie identyfikujemy aspekty
środowiskowe naszej działal-
ności. Dla tych, które uznamy
za znaczące, opracujemy sys-
tem zarządzania przyjazny dla
środowiska. Mam nadzieję, że
dołączenie przez Regionalną
Dyrekcję Ochrony Środowiska
w Olsztynie do prestiżowego
grona organizacji zarejestro-
wanych w systemie ekozarzą-
dzania i audytu (EMAS), bę-
dzie przykładem dla innych
instytucji i przedsiębiorstw
z Warmii i Mazur. Zachęcam
do wdrożenia tego nowoczes-
nego, prośrodowiskowego sys-
temu zarządzania — dodaje
Tadeusz Mordasiewicz.

Rejestracja w EMAS jest

prestiżowym wyróżnieniem
potwierdzającym, że organi-
zacja prowadzi swoją działal-
ność w myśl idei zrównowa-
żonego rozwoju. O rejestrację
mogą się ubiegać firmy oraz in-
stytucje niezależnie od wiel-
kości, branży czy specyfiki ich

działalności. Szczegółowe in-
formacje na temat systemu
ekozarządzania i audytu
(EMAS) dostępne są w serwi-
sie: emas.gdos.gov.pl.

Justyna Kostrzewska, Regionalna

Dyrekcja Ochrony Środowiska

w Olsztynie

Wzrost jakości zarządzania w administracji rządowej

Urzędnicy w służbie obywatelom

Spotkanie Funduszu z przedstawicielami parków krajobrazowych 
W czwartek 19 marca w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie odbyło się spotkanie przedstawi-
cieli parków krajobrazowych i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, podczas którego
omawiano możliwości aplikowania o środki w kolejnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Dodatkowo poruszono także
zagadnienia dotyczące organizacji 30. Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, która w czerwcu tego roku odbędzie się w Olsztynie. sem

Fot. Grzegorz Siemieniuk

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakości
świadczonych usług przez RDOŚ w Olsztynie Fot. Archiwum RDOŚ
w Olsztynie

Przygotowanie do wiosennej akcji „Tydzień dla Ziemi” 
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami tegoroczne „Wiosenne działania na Warmii i Mazurach” odbędą się w ramach akcji „Tydzień dla
Ziemi”. Głównym ich organizatorem będzie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, a jego part-
neramie w tym działaniu będą centra edukacji ekologicznej z Olsztyna, Elbląga, Giżycka i Ełku.
— W tym roku liczymy przede wszystkim na kreatywność uczestników akcji i zaplanowanie aktywnego tygodnia pełnego atrakcji,
które pozwolą na miłe spędzenie czasu przy jednoczesnym podniesieniu świadomości ekologicznej uczestników — tłumaczy Tadeusz
Ratyński, I z-ca prezesa WFOŚiGW w Olsztynie. — Co roku w nasze wspólne wiosenne działanie włącza się kilkadziesiąt tysięcy osób.
Mamy nadzieję, że teraz będzie podobnie — dodaje. W tym roku WFOŚiGW w Olsztynie proponuje kilka działań, które można realizo-
wać w ramach „Tygodnia dla Ziemi”: „Bieg dla Ziemi”, „Przyroda bez zużytych baterii”, „Na tropie odnawialnych źródeł energii (OZE)”,
„Różnorodność gatunków zwierząt oraz drzew i krzewów w najbliższym otoczeniu”. Szczegółowe informacje dotyczące akcji znajdą
Państwo na stronie www.fundusz.olsztyn.pl i na stronach internetowych centrów edukacji ekologicznej.sem


