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Spis treści
Nadchodzi lato, a wraz z nim okres wakacji i wypoczynku.
I chyba nikt nie zaprzeczy, że w końcu należy się nam trochę spokoju, którego zabrakło w poprzednich miesiącach.
Najpierw tragedia smoleńska, później powódź, z którą niełatwo było sobie poradzić. Te wydarzenia uzmysłowiły nam
jednak, że potrafimy być solidarni i w trudnych chwilach
umiemy sobie pomagać.

Jacek Chrzanowski
Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie
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4. Inwestycje na wodzie – bezpieczeństwo w żegludze. RZGW w Szczecinie

Na łamach bieżącego wydania piszemy także o otwartej już
oczyszczalni ścieków Pomorzany, czyli projekcie, na który
Szczecin czekał długie lata.
A jako że nic nie pociąga tak jak dobry przykład, chcemy przedstawić gminę Stepnica, która wzorcowo walczy
z azbestem. Jestem przekonany, że ci, którzy nie zastanawiali się nad podjęciem się tego zadania, teraz zainteresują
się nim szerzej.

Tematów zatem sporo, zapraszam do lektury!

1. Pieniądze na walkę z żywiołem – Monika Bochenko ...............................................

3. Trzebiatów skanalizowany – Piotr Urban ...................................................................... 10

W najnowszym numerze naszego biuletynu, który trzymacie Państwo w ręku, obok informacji o bieżących wydarzeniach, takich jak chociażby przekazanie środków na
walkę z żywiołem powodzi, podjęliśmy temat wszystkich
działań, które mają zminimalizować zagrożenie powodziami. To bardzo ważne zagadnienie, w aspekcie wydarzeń
z ostatnich miesięcy.

Dobre wzorce możemy też wdrażać patrząc na naszych
sąsiadów zza Bałtyku. Szwedzi prezentowali w Szczecinie
metody recyklingu i mimo, że sami są mistrzami w produkcji śmieci, to jednak wciąż udowadniają, że te same śmieci
mogą być dobrym źródłem energii.
Nie zapomnieliśmy również o edukacji ekologicznej i ochronie przyrody, która dla WFOŚiGW w Szczecinie zawsze była
bardzo istotna.
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INWESTYCJE

Monika Bochenko, WFOŚiGW w Szczecinie
5 milionów złotych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie przeznaczono na dotacje związane z przeciwdziałaniem powodzi i likwidacją jej skutków dla środowiska.

Pieniądze na walkę z żywiołem
Blisko 400 milionów złotych na realizację przedsięwzięć komunalnych na terenach dotkniętych powodzią
zadeklarowały wojewódzkie fundusze oraz Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Deklaracja o udzieleniu pomocy finansowej w formie
dotacji i pożyczek została podjęta na specjalnie zwołanym spotkaniu w Zamościu, w którym uczestniczyli
Prezesi Zarządów Narodowego oraz Wojewódzkich
Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
NFOŚiGW zaproponował też wojewódzkim funduszom stosowanie uproszczonego formularza wniosku
o udzielenie dofinansowania na ten cel.

Szczecin.
5 milionów złotych na likwidację skutków powodzi
oraz zapobieganie jej przeznaczył Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Pieniądze te zostały uruchomione w trybie awaryjnym
w oparciu o uproszczone procedury bez konieczności
zabezpieczania wkładu własnego przez beneficjenta – wyjaśnia Jacek Chrzanowski, prezes WFOŚiGW
w Szczecinie.
Fundusze wojewódzkie z całego kraju rozdysponują
ogółem 400 mln zł. W Zachodniopomorskiem Państwowa Straż Pożarna otrzymała milion zł, policja 380
tys. zł, Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych milion złotych. Za otrzymaną dotację
zakupiony będzie sprzęt. Jak podkreślali wszyscy beneficjenci – jest to inwestycja na przyszłość.
Strażacy kupią m.in. nowe łodzie, agregaty, zapory
przeciwpowodziowe, wyposażenie osobiste strażaków.
Nowe łodzie przystosowane do pływania po płytko zalanych terenach kupi też policja. Melioranci kupią natomiast m.in. siatkę chroniącą wały przed gryzoniami.
O pozostałe pieniądze mogą ubiegać się samorządy.

Konferencja prasowa w WFOŚiGW w Szczecinie

– Dotychczas policjanci pomagający na terenach zagrożonych powodzią nie mieli odpowiedniej odzieży,
poruszali się w przeciwchemicznym OP1. Dlatego zamierzamy kupić kurtki, spodnie nieprzemakalne, skafandry, kalosze – mówi nadinsp. Wojciech Olbryś, Komendant Wojewódzki Policji. – Ponadto zaopatrzymy
się w agregaty prądotwórcze, oświetlenie, doposażone zostanie lotnictwo, a co najważniejsze – będziemy
mieli trzy nowe łodzie motorowe. Łodzie, które mogą
poruszać się na niewielkich głębokościach – pozwoli to
nie tylko podpływać na podtopione tereny, ale również
walczyć z kłusownikami.
st. bryg. Roman Budynek
z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie

– Wystąpiliśmy o sfinansowanie 200 tysięcy worków,
agregatów prądotwórczych, ładowarki do piasku, rękawa przeciwpowodziowego, siatki zabezpieczającej
przed zwierzętami, głównie bobrami – wyjaśnia Tomasz Płowens, dyrektor ZZMiUW.

po prawej nadinsp. Wojciech Olbryś
Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie

Straż będzie bogatsza o pompy elektryczne, urządzenie
do ładowania piasku, namioty pneumatyczne, megafony, zapory przeciwpowodziowe, zapory parkanowe
służące do izolowania plam ropy, łodzie płaskodenne.
– Rozłożyliśmy już, pomagając na południu, 4 kilometry zapór przeciwpowodziowych, potrzebne więc są
nowe – tłumaczy starszy brygadier Roman Budynek,
zastępca komendanta wojewódzkiego PSP. – Kupimy
też pompy szlamowe i urządzenia do napełniania piasku. A także, co może wydać się dziwne, że nam brakuje, suche ubrania do prac w wilgotnych warunkach. Komendant podkreśla, że są to inwestycje na przyszłość.
Dziś strażacy dysponują kilkoma łodziami zdolnymi do
przewiezienia 2-3 osób i kilkoma płaskodennymi. Potrzebne są nowe. PSP posiada w województwie tzw.
zestaw kwatermistrzowski jedynie na 60 osób, co jest
stanowczo zbyt mało.
– Do tej pory na takiej akcji jak powódź byliśmy gośćmi
lokalnych samorządów, a nie samowystarczalni, jak być
powinno – dodaje komendant. – Być może po obecnych zakupach to się zmieni.

Jacek Chrzanowski, Prezes WFOŚiGW w Szczecinie
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Wiadomo już także, że na liście polskich projektów
kluczowych znalazł się projekt zabezpieczający tereny przyległe do jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego przygotowany właśnie przez ZZMiUW – jeszcze
w tym roku podpisana zostanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowa opiewająca na 100 mln zł. Dzięki tym pieniądzom
umocnione zostaną wały przeciwpowodziowe m.in. na
Wyspie Puckiej, Wyspie Polickiej, w Załomiu i Nowym
Warpnie.
– Na szczecińskiej Wyspie Puckiej nigdy nie powinny
były stanąć żadne domy. Teraz mamy tam wały klasy
czwartej, będą klasy pierwszej –w koronie zostanie wykonana droga z geokraty, ławka betonowa. Tam, gdzie
będzie trzeba, będą one osiatkowane.

Tomasz Płowens
dyr. ZZMiUW w Szczecinie

Spotkanie w Zamościu

naturalnie - 06/2010

5

INWESTYCJE

Monika Bochenko, WFOŚiGW w Szczecinie
Dzięki środkom z budżetu państwa oraz unijnym w najbliższych latach zagrożenie powodziowe powinno być zredukowane do minimum – zapewniają specjaliści.

Zdążyć przed powodzią...
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w regionie to jedno z zadań, które priorytetowo wspiera
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Właśnie teraz, kiedy powodzie stały się problemem w skali całego kraju. Zachodniopomorski
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie otrzymał sto tysięcy złotych dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie. Zarząd, który administruje
infrastrukturą hydrotechniczną, kupi za te pieniądze 60 kompletów zapór przeciwpowodziowych, ładowarkę do napełniania worków piaskiem oraz 3 agregaty do zasilania pomp. Zarząd
administruje wałami przeciwpowodziowymi zlokalizowanymi wzdłuż Odry od Cedyni do Szczecina oraz wałami wokół Zalewu Szczecińskiego
i jeziora Dąbie. Wały w naszym regionie mają
długość 210 km, w tym 60 km to wały przeciwpowodziowe wzdłuż Odry.

Podpisanie umowy - Trzebiatów
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Mieszkańcy domów zagrożonych podtopieniem zostali poinformowani o spodziewanym zagrożeniu
oraz ewentualnej konieczności ewakuowania się.
Na wałach przeciwpowodziowych koszona była trawa, naprawione zostały uszkodzenia, których dokonały zwierzęta, i uszczelnione śluzy wałowe. Kulminacja
fali odrzańskiej nastąpiła między 28 a 30 maja. Byliśmy
jednak w dość komfortowej sytuacji – było dużo
czasu na przygotowania do walki z żywiołem.
Takich stresowych sytuacji w regionie będzie jednak
coraz mniej, jeśli zostaną wykonane inwestycje, które
planuje ZZMiUW. Środki na te zadania już są – m.in.
z WFOŚiGW w Szczecinie.
Trzebiatów kontra powódź
29 marca podpisano potwierdzenie w sprawie przyznania dofinansowania prac przy odbudowie wałów
przeciwpowodziowych, remoncie koryta rzeki Regi
i budowie kanału Ulgi.
Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Szczecinie (ZZMiUW) otrzyma bowiem
środki z Funduszu Spójności na realizację projektu
„Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki
Regi ze szczególnym uwzględnieniem miasta Trzebiatów”. Potwierdzenie w sprawie przyznania dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) podpisał sekretarz stanu
w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski.
Inwestycję wartą prawie 30 milionów złotych sfinansują po połowie: Unia Europejska i budżet państwa.

Woda znów zalała zbyt dużo

Co to oznacza?

Polska liczy straty po tegorocznej powodzi. Na szczęście mimo wielkiego strachu – nasz region tym razem
ocalał. Kiedy jednak nadchodziła fala powodziowa,
w nadodrzańskich gminach trwały gorączkowe kontrole zabezpieczeń przeciwpowodziowych.

Dla Trzebiatowa i okolic oznacza to koniec zagrożenia powodziowego, występującego tu co roku.
Dofinansowanie, a co z tym idzie – prace zwiastuje wielki sukces dla Trzebiatowa, w którym od 2000
roku przekraczany jest rokrocznie stan alarmowy.

Każda większa powódź to około jednego miliona
złotych strat. Do tego dochodzą koszty ponoszone
przez samych mieszkańców na remonty i ubezpieczenia. Wskutek kaprysów rzeki straty ponoszą też
rolnicy, którym woda zalewa pola uprawne.
W Trzebiatowie zagrożenie powodziowe ma kilka
przyczyn – to roztopy wiosenne, opady deszczu
i śniegu, sztormy powodujące tzw. cofkę oraz zagrożenie związane z zatorami lodowymi. Zagrożone jest nie tylko miasto, ale także wsie – Włodarka
i Mrzeżyno.
W sumie to ponad 11 tysięcy osób, blisko 40 gospodarstw rolnych oraz 7 tysięcy ha powierzchni miasta
i gminy Trzebiatów.
By zapobiec powodziom, w ramach projektu wykonane zostaną prace związane z wyremontowaniem
koryta rzeki, odbudowaniem wałów przeciwpowodziowych, wybudowaniem Kanału Ulgi oraz wybudowaniem śluzy wałowej. Prace właśnie ruszają,
a projekt realizowany będzie w ramach POIiŚ do
roku 2013.
Jednak jak mówi dyrektor Zachodniopomorskiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Tomasz
Płowens, mieszkańcy powinni odczuć poprawę już
pod koniec 2011 roku. Wtedy polepszą się warunki
przepływu w rzece – przede wszystkim obniży się
lustro wody. Dobre utrzymanie rzeki pozwoli na
to, by przez najbliższych 50 lat nie było powodzi
w Trzebiatowie. Dlaczego właśnie 50 lat? – Na tyle
oszacowany został okres trwałości urządzeń melioracyjnych – dodaje Tomasz Płowens.
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Nie tylko Trzebiatów…
Niebawem rozpocznie się też kolejny wielki program przeciwpowodziowy w naszym województwie
realizowany przez ZZMiUW. Tym razem będzie dotyczyć dorzecza Parsęty. Wartość projektu „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej miejscowości Osówko, w tym m. Kołobrzegu,
Karlina i Białogardu” to 45 milionów złotych. Kwota
dotacji to dokładnie połowa tej sumy. I tu znów projekt będzie finansowany z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko oraz środków budżetu
państwa.
To pierwszy i bardzo duży krok, aby zabezpieczyć
Kołobrzeg, Białogard i Karlino przed powodziami.
Inwestycja ma na celu uregulowanie przepływu
w rzece Parsęcie podczas wystąpienia fali powodziowej.
Wykonawca prac będzie musiał m.in. wyremontować brzegowe umocnienia oraz odbudować koryto
rzeki. Projekt zakłada też odbudowę murów oporowych Parsęty w Kołobrzegu, przebudowę stopnia
w Karlinie, modernizację wałów od Rościna do Białogardu oraz wykonanie budowli regulującej przepływ w rzece Parsęcie.
Spowoduje to zminimalizowanie zagrożenia powodziowego terenów oraz miejscowości położonych
w dolinie rzeki Parsęty poniżej miejscowości Osówko. Termin zakończenia inwestycji zaplanowano na
2013 rok.
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Dużą rolę w finansowaniu zadań ZZMiUW odgrywa
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, który pośredniczy w pozyskiwaniu środków unijnych. WFOŚiGW jest bowiem
instytucją wdrażającą priorytety Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ważnym elementem
współpracy jest możliwość uzyskania dofinansowania
także na opracowanie dokumentacji technicznej projektów.
Takie dofinansowanie w ramach POIiŚ Zarząd Melioracji otrzymał na dokumentację związaną z dwoma zadaniami: zabezpieczeniem powodziowym Szczecina,
Polic i terenów przyległych do jeziora Dąbie i Zalewu
Szczecińskiego oraz w części koszalińskiej – terenów
zabudowanych miasta Koszalin (zabezpieczenie wokół jeziora Jamno i rzeki Dzierżęcinki). To zadania, które mają zostać rozpoczęte jeszcze w tym roku. Łączna
wartość obu projektów to 210 milionów złotych, przy
czym 50% tej kwoty zostanie dofinansowane ze środków unijnych.
To bardzo ważne, bo prawie 50 km wałów przeciwpowodziowych usytuowanych w zlewni Odry, jeziora Dąbie oraz Zalewu Szczecińskiego jest już w bardzo złym
stanie. Najważniejsze obszary, które w pierwszej kolejności należy modernizować, to odcinki wzdłuż Odry:
1. Cedynia – Widuchowa,
2. Widuchowa – Szczecin,
3. ujściowy odcinek rzeki Odry (od Wyspy Puckiej, przez
jezioro Dąbie i Zalew Szczeciński, do Świnoujścia).
Niekomfortowa sytuacja jest też w Koszalinie. Trzeba
jak najszybciej zabezpieczyć zlewnię jeziora Jamno
i wyrównać przepływ wody w Dzierżęcince.
W obu przypadkach wykonane prace podniosą bezpieczeństwo powodziowe w regionie.
Ochrona brzegów

– modernizacja przepompowni melioracyjnych,
– budowa suchych zbiorników.
Nie sposób omówić wszystkie prace Zarządu Melioracji,
ale by zobrazować ich zakres, należy podkreślić, że rok
2009 był pierwszym rokiem od ponad 20 lat, w którym
ZZMiUW rozpoczął procesy inwestycyjne na ponad 60
obiektach (włączając opracowanie dokumentacji technicznych). W 2010 roku ZZMiUW planuje kontynuować
niezakończone przedsięwzięcia z 2009 roku oraz rozpocząć realizację kolejnych.
Ale nie wszystkie zadania związane z ochroną przeciwpowodziową należą wyłącznie do Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji. W dorzeczu dolnej Odry
mamy bowiem do czynienia z ryzykiem występowania
częstych powodzi sztormowych (tzw. cofki morskiej)
oraz zimowych powodzi zatorowych. W przypadku powodzi zimowej największy wpływ na uchronienie terenów przed zalaniem ma w porę rozpoczęta i sprawnie
przeprowadzona akcja lodołamania.
Lodołamania
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Niezależnie od miejsca lokalnego zagrożenia wszystkie
akcje lodołamania na Odrze, Warcie i Noteci muszą rozpoczynać się w Szczecińskim Węźle Wodnym. To właśnie w ten rejon (jezioro Dąbie) musi zostać odprowadzona połamana kra lodowa z rejonu całej rzeki. Zwykle
jednak miejscem, gdzie w pierwszej kolejności tworzy
się stała pokrywa lodowa na odcinku dolnej Odry, jest
rejon Widuchowej, gdzie rzeka rozdziela się na dwa ramiona, tj. Odrę Zachodnią i Odrę Wschodnią.
Pokrywie lodowej towarzyszą często zatory, które
z kolei wywołują lokalne piętrzenie wody. Niekorzystne
efekty tych zjawisk to znaczne zniszczenia brzegowych

umocnień, deformacje brzegów i dna rzeki oraz gwałtowne wezbrania, mogące przekształcić się w powódź.
W konsekwencji dochodzi do zniszczeń i skażenia środowiska na znacznym obszarze.
Dlatego oprócz zabezpieczenia brzegów rzeki za pomocą budowli regulacyjnych trzeba też dbać o utrzymanie
odpowiednich głębokości tranzytowych w rzece, by te
nie ograniczały możliwości pracy lodołamaczy, a tym
samym by nie dochodziło do powodzi.
Zarząd WFOŚiGW w Szczecinie przekazał do RZGW na
2010 rok środki w kwocie 295.000,00 zł na dofinansowanie przedmiotowego zadania. Całkowity jego koszt
wynosi 3.293.000,00 zł.
Na tych przykładach widać, że szczególnie ostatnio nadrabiane są wieloletnie zaległości w zabezpieczaniu przeciwpowodziowym regionu. Warto przypomnieć więc,
że jest o co dbać, bo w Zachodniopomorskiem mamy
ponad 5 tys. km rzek i ponad 1,5 tys. km kanałów.

Trzebiatów rozwiąże problem kanalizacji
Gmina Trzebiatów otrzymała unijną dotację na zadanie pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Trzebiatów”. W wyniku realizacji projektu do wybudowanej sieci kanalizacyjnej zostanie przyłączonych 1968 osób oraz około 100 podmiotów gospodarczych, przez co stopień skanalizowania
miasta Trzebiatów wzrośnie o 11,6% (z 81,7% do 93,3%).
Całkowita wartość projektu wynosi: 22.595.216,47 zł.

Lodołamacze pod mostem w Siekierkach

Ważnym elementem ochrony przeciwpowodziowej są
sposoby zapobiegania powodzi i ograniczania jej skutków. Znaczenie ma także właściwe i racjonalne zagospodarowanie terenów zalewowych. Istotne są tu więc
instrumenty planowania. W wieloletnim programie
inwestycyjnym opracowanym przez Zarząd Melioracji,
obejmującym lata 2008-2015, zdefiniowano potrzeby
w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz
źródła finansowania tych zadań.
Efekty, jakie planowane są do osiągnięcia na koniec
roku 2015, to m.in.:
– zmodernizowanie i przebudowanie wałów na długości 130 km,
– przebudowanie koryt rzecznych na długości 387 km,

Tu rolę ratunkową odgrywa Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) w Szczecinie, który sprawuje kierownictwo techniczne akcji lodołamania. W akcji
biorą udział również RZGW Wrocław i Poznań, a także
niemiecki Urząd Wodno-Żeglugowy. Lodołamacze pozostają w gotowości do pracy w okresie od 1 grudnia
do 15 marca każdego roku.

Lodołamacze w rejonie ujścia Warty

Dofinansowanie ze środków UE: 11 148 101,77 zł.

W ramach projektu przewiduje się:
a) budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 9,53 km w Trzebiatowie w ulicach: 3 Maja, Mariana Buczka, Królowej Jadwigi, Dolna, Małej Kolejki, Środkowa, Żeromskiego, Jaromin, Długa, Kasprowicza, Osiedlowa,
Nowotki, Kwiatowa, 8 Marca, Dąbrówki, Ogrodowa, Plac Lipowy, Lipowa, Słowackiego, Sienkiewicza, Wojska
Polskiego, Witosa, Kopernika, II Pułku Ułanów (łącznik sieci). Sieć kanalizacyjna obejmuje również 5 przepompowni ścieków z pompami zatapialnymi;
b) budowę sieci kanalizacji deszczowej o długości 3,63 km w Trzebiatowie w ulicach: Długa, Środkowa, Małej Kolejki, 3 Maja, Królowej Jadwigi, Mariana Buczka, Kasprowicza częściowo, Nowotki, 8 Marca, Kilińskiego,
Sarnia;
c) budowę kompostowni osadów nadmiernych produkowanych w procesie oczyszczania ścieków przy
oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie. Zakres zadania obejmuje budowę kompostowni osadów ściekowych
na terenie oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie wraz z placami, wiatą stalową, oświetleniem terenu, kanalizacją sanitarną i deszczową. Do obsługi kompostowni przewiduje się zakupienie następujących urządzeń
peryferyjnych: rozdrabniarko-mieszarki, przerzucarki, przesiewarki oraz ładowarki.
Inwestycja przyczyni się do:
– poprawy jakości środowiska naturalnego w dorzeczu Regi,
– zapewnienia spełnienia przez aglomerację Trzebiatów wymagań zawartych w Dyrektywie 91/271/EEC
oraz prawie polskim w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
– poprawy jakości życia mieszkańców oraz poprawy warunków rozwoju gospodarczego,
– zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej obszaru objętego projektem,
– poprawy warunków bytowych mieszkańców regionu.
Realizacja projektu zakończy się w 2013 roku.
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Sebastian Kaczmarek, WFOŚiGW w Szczecinie
Jedni dbają o bezpieczeństwo na drogach, my staramy się, żeby było bezpiecznie także na wodzie – mówią specjaliści z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W tym celu
już niebawem tor żeglugowy na Odrze zostanie oświetlony i oznakowany. Inwestycję dofinansował WFOŚiGW w Szczecinie.

Trzebiatów skanalizowany
Trzebiatów będzie skanalizowany w 93%.
– Gdyby nie dotacja z POIiŚ, męczylibyśmy się z tym
problemem jeszcze 10 lat – mówi Sławomir Ruszkowski, burmistrz Trzebiatowa.
Jakie znaczenie ma unijne dofinansowanie dla
Trzebiatowa?
To jest bardzo duża inwestycja, jak na taką małą gminę
jak nasza. Bieżące dochody roczne Trzebiatowa wynoszą ok. 40 mln zł, a ta inwestycja ma kosztować ok. 20
mln zł brutto. Dofinansowanie unijne w kwocie ok. 11
mln zł to ponad jedna czwarta budżetu rocznego. To są
dla nas bardzo duże kwoty.
Zostały nam do skanalizowania najtrudniejsze tereny,
tam, gdzie mieszka najmniej ludzi, m.in. przedmieścia.
Podłączenie każdego mieszkańca jest coraz bardziej
kosztowne. Gdyby nie unijne dofinansowanie, męczylibyśmy się z tym jeszcze 10 lat. Dzięki POIiŚ po dwóch
latach będziemy mieli całkowicie uporządkowaną gospodarkę wodno-ściekową.

INWESTYCJE

Piotr Urban, WFOŚiGW w Szczecinie

Oprócz unijnego dofinansowania gmina będzie
musiała zapewnić także własne środki na realizacje przedsięwzięcia.
Inwestycja będzie kosztowała ok. 22 mln zł brutto. Skorzystamy z możliwości odliczenia podatku VAT od tej
kwoty, ponieważ wydzierżawiamy sieć operatorowi.
Nasz koszt wyniesie więc ok. 18 mln zł. Brakujące 7 mln
zł zamierzamy sfinansować z dochodów własnych oraz
z pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie.
Jak Pan ocenia współpracę z WFOŚiGW w Szczecinie?
Z Funduszem współpracujemy od lat i zawsze była to
współpraca wzorowa. Odkąd jestem burmistrzem, nie
spotkałem instytucji bardziej przyjaznej samorządom.

Rozmawiał Piotr Urban,
WFOŚiGW w Szczecinie

Inwestycje na wodzie
– bezpieczeństwo w żegludze.
RZGW w Szczecinie działa nowatorsko!
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przyznał dofinansowanie
na oznakowanie toru żeglugowego na Odrze. Na ten cel
przekazano do RZGW w Szczecinie prawie 100 tysięcy złotych. Pieniądze potrzebne były
na zakup solarnych zestawów
świetlnych oraz na wykonanie
i wydruk informatora nawigacyjnego Śródlądowych Dróg
Wodnych granicznego i dolnego
odcinka rzeki Odry. Zadanie to
śmiało można nazwać nowatorskim na skalę naszego kraju.

Ale po co to wszystko?
Podstawowym celem projektu
było ograniczenie możliwości wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń środowiska – chodzi przede
wszystkim o katastrofy w ruchu
wodnym. Zagrożeniom tym można zapobiegać właśnie poprzez
poprawienie bezpieczeństwa żeglugi nocnej.
Dlatego w ramach zadania planuje się zakup 39 solarnych lamp
nawigacyjnych i 37 zestawów
słonecznego zasilania oświetlenia tablic znaków nawigacyjnych.

Trafią one na trasę Odrzańskiej
Drogi Wodnej. Oznakowanie to
będzie zamontowane zarówno na znakach pływających, jak
i na znakach zlokalizowanych na
lądzie, dla których nie ma możliwości doprowadzania zasilania
zewnętrznego.
Cała inwestycja dotyczy odcinka
rzeki Odry zarządzanego przez
RZGW w Szczecinie.

Oświetlenie tablic znaków nawigacyjnych

Podpisanie umowy
(Trzebiatów 29.03.2010)
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Takie broszury dotrą do wszystkich
zainteresowanych bezpieczeństwem
na torze wodnym na Odrze

naturalnie - 06/2010

Zestaw słonecznego zasilania

Solarna lampa nawigacyjna
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INWESTYCJE

Monika Bochenko, WFOŚiGW w Szczecinie

Kończy się niemal 10-letni program „Poprawa jakości wody w Szczecinie”. Dzięki niemu, kosztem 280 mln euro, jakość
wody dostarczanej mieszkańcom znacznie się poprawi, a ścieki nie będą już zanieczyszczać Odry.

Oczyszczalnia ścieków już otwarta
Cały projekt zakończyła międzynarodowa
konferencja pod hasłem „Czysta woda, lepsze
życie. Inwestycje Szczecina chronią Odrę i Bałtyk”. Wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej i Komisji Helsińskiej,
NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Szczecinie. Podczas
obrad uczestnicy konferencji wysłuchali wielu
wykładów, jak również obejrzeli film dokumentalny pokazujący realizację programu „Poprawa
jakości wody w Szczecinie”. Jednak kulminacyjnym punktem spotkania było oficjalne otwarcie oczyszczalni ścieków Pomorzany. Wstęgę
symbolizującą nową epokę w historii Szczecina
przecięli Prezes ZWiK, Prezydent Szczecina i Wiceminister Środowiska.

Oficjalne otwarcie oczyszczalni ścieków Pomorzany

Jak to się zaczęło?
W 2003 roku podpisano pierwszy kontrakt – na budowę przepompowni Białowieska.
A potem? Później było ich jeszcze 14.

Międzynarodowa konferencja
„Czysta woda - lepsze życie. Inwestycje Szczecina chronią Odrę i Bałtyk”

Przecięcie wstęgi - Prezes ZWiK, Prezydent Szczecina
i Wiceminister Środowiska
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– Zbudowano m.in. oczyszczalnię ścieków Pomorzany, magistralę wodociągową Warszewo – Mścięcino,
nowy zakład produkcji wody na Miedwiu oraz nową
magistralę miedwiańską, dzięki której mamy pewność
dostaw tej wody – wylicza Tomasz Makowski z Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. – To również
kilometry zmodernizowanych i nowych sieci kanalizacyjnych – dodaje Ewa Nowicka ze ZWiK.
Niektóre z wodociągów przeprowadzono pod dnem
Odry – ich długość liczy 12 km. Wszystko po to, by
Szczecin przestał być trucicielem, a mieszkańcy mogli
cieszyć się czystą i smaczniejszą wodą – mówią przedstawiciele ZWiK.
Projekt pod nazwą „Poprawa jakości wody w Szczecinie” jest jedną z największych inwestycji tego typu
w Europie Środkowo-Wschodniej. Jego głównym celem było uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Szczecina, a co za tym idzie – ochrona wód Odry
i Bałtyku. Przedsięwzięcie było współfinansowane m.in. ze środków Unii Europejskiej oraz NFOŚiGW i WFOŚiGW w Szczecinie. Całość kosztowała 282 mln euro. Dofinansowanie unijne to ponad
180 mln euro. 96 mln euro pochodziło z kredytów
i pożyczek Banku Ochrony Środowiska, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Reszta to wkład ZWiK. Koszt
budowy samej oczyszczalni wyniósł 47 mln euro. To
wielkie kwoty, ale trzeba mieć świadomość, że suma
kar za zanieczyszczanie środowiska byłaby wyższa.
Gdybyśmy nie zbudowali Pomorzan, to i tak mieszkańcy musieliby płacić wysokie stawki za wodę,
a jednocześnie nadal zatruwalibyśmy środowisko.
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Teraz miasto ma szansę zniknąć z czarnej listy hot-spot,
czyli listy największych trucicieli Bałtyku. Komisja Helsińska czeka na raport o skuteczności naszych oczyszczalni ścieków.
Lista hot-spot obejmuje miejsca w rejonie Morza Bałtyckiego, które zatruwają środowisko. Na razie Szczecin
jest na tej liście, bo jeszcze rok temu bezpośrednio do
Odry każdego dnia trafiało 70 tys. ton surowych ścieków,
które można określić tylko jednym słowem – trucizna.
To już się zmieniło. Dzięki kończącemu się programowi
„Poprawa jakości wody” miasto ma dwie nowoczesne
oczyszczalnie mechaniczno-biologiczne. Tą mniej znaną jest pracująca na prawobrzeżu zmodernizowana
oczyszczalnia Zdroje obsługująca 100-tysięczną część
miasta. Druga, bardziej popularna, to oczyszczalnia Pomorzany, której rozruch już się kończy.
– Już teraz spełniacie warunki do tego, by was wykreślić
z listy hot-spot – zapewnia Anne Christine Brusendorff,
przedstawicielka Helcomu, która przyjechała do Szczecina, by zobaczyć na własne oczy, czy planowane inwestycje zostały zrealizowane. – Rozumiem, że raport,
który od was dostaniemy, będzie formalnością, która
pozwoli zgromadzeniu Komisji Helsińskiej na podjęcie
tej decyzji – mówiła. Jej zdaniem powinna ona zapaść
szybko – tuż po otrzymaniu przez Helcom raportu
z Polski.
Ostateczny odbiór całej inwestycji ma nastąpić w najbliższych tygodniach – zapewnia Olgierd Geblewicz,
prezes ZWiK w Szczecinie. A program „Poprawa jakości
wody” trzeba teraz rozliczyć. – Najważniejsza rzecz to
przygotowanie do końca 2010 r. raportu końcowego
dla Komisji Europejskiej – mówi prezes ZWiK. – Dopiero po przyjęciu tego raportu i audycie Komisja zwolni
nam 10 proc. dotacji. Unia Europejska zabezpieczyła się
w ten sposób przed przeciąganiem się inwestycji.
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Zmienia się wizerunek Szczecina na ekologicznej mapie Europy – z największego truciciela chcemy stać się jednym z liderów ekologii – mówi Olgierd Geblewicz, prezes Zarządu ZWIK Sp. z o.o. w Szczecinie, który obok Gdańska jest drugim
polskim uczestnikiem PURE (The Project on Urban Reduction of Eutrophication), projektu, którego ambitnym celem jest
znaczące zmniejszenie ilości związków biogennych zrzucanych do Bałtyku z terenu miasta.

Chcemy wyprzedzić najlepszych!
- wywiad z Olgierdem Geblewiczem
Prezesem Zarządu ZWiK Sp. z o.o.
Na czym polega i jak przebiega realizacja PURE?
Pierwsze spotkanie 11 przedstawicieli krajów nadbałtyckich
– uczestników PURE – odbyło się w lutym tego roku w Helsinkach. Miałem zaszczyt otworzyć część oficjalną spotkania
wystąpieniem na temat dokonań ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie
w zakresie efektywności oczyszczania ścieków. Muszę
przyznać, iż w tym gronie fachowców moja prezentacja
spotkała się z dużym zainteresowaniem. Szczecin wśród
organizacji zajmujących się ekologią Bałtyku jest postrzegany raczej negatywnie, a w tej chwili zauważono i doceniono wysiłek, który podjęliśmy. Zasygnalizowałem, iż
Szczecin jest na najlepszej drodze do wykreślenia z listy
poważnych trucicieli Bałtyku, chociaż czas na formalny
wniosek przyjdzie dopiero po zakończeniu projektu.
Podstawowym celem projektu jest doprowadzenie do zredukowania zrzutu fosforu z 1 mg/l do 0,5 mg/l oraz azotu
z 10 mg/l do 5 mg/l. Dla nas najważniejsze będzie uzyskanie odpowiedzi na dwa pytania: jak osiągnąć te parametry przy najniższych kosztach i o ile dokładnie koszty te
wzrosną. Dzięki PURE pozyskamy tę wiedzę jako pierwsi
w Polsce.
Jak więc osiągnąć te parametry? Czy Szczecin sobie
poradzi?
Z radością muszę powiedzieć, że tak. Poradzimy sobie.
Obok mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków, nasze oczyszczalnie są przystosowane do chemicznego wspomagania tych procesów. Niebawem spodziewamy
się wizyty grupy międzynarodowych specjalistów, którzy
w ramach PURE przeprowadzą audyt naszych urządzeń
pod kątem osiąganych parametrów, a następnie wskażą
optymalną ścieżkę technologiczną, aby je dodatkowo „wyśrubować”.
Program „Poprawa jakości wody w Szczecinie” powoli się kończy. Jakie następne kroki podejmie ZWiK
Sp. z o.o.?
Zamykamy projekt „Poprawa jakości wody w Szczecinie”
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oraz przygotowujemy raport końcowy w celu rozliczenia
się z Komisją Europejską. To bardzo trudne i odpowiedzialne zadanie, od którego zależy m.in. płatność ostatniej
części funduszy unijnych. W najbliższym czasie należy spodziewać się wielu kontroli instytucji krajowych i europejskich.
Warto również wspomnieć, że opracowaliśmy projekt
„Poprawa jakości wody w Szczecinie – etap II” o wartości
ok. 42 mln zł, wnioskując o dofinansowanie tej inwestycji z UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na poziomie 64%. Ten projekt obejmuje
budowę sieci kanalizacyjnych w części terenów miasta
nie objętych inwestycjami w ramach dotychczas zrealizowanego programu. W szczególności dotyczy to dzielnic Żydowce i Klucz. Nasz wniosek został już pozytywnie
oceniony przez WFOŚiGW, lecz nie mamy gwarancji, czy pieniędzy w ramach dofinansowania starczy również dla nas.
W ramach bieżących naborów preferowane są inwestycje
większe, dające większe rezultaty ekologiczne, czyli projekty gmin, w których zapóźnienia są większe. Jednak na
bieżąco realizujemy zadania w ramach inwestycji własnych
i w oparciu o skromniejsze fundusze. Takie prace również
są dla nas niezmiernie ważne. Budujemy sieci kanalizacyjne i wodociągowe tam, gdzie nie dotarły wcześniejsze
projekty.

Dziękuję za rozmowę.

Olgierd Geblewicz,
Prezes Zarządu ZWiK Sp. z o.o.

WYWIAD

Monika Bochenko, WFOŚiGW w Szczecinie

Piotr Urban, WFOŚiGW w Szczecinie
Zachodniopomorscy samorządowcy zdali na piątkę egzamin z wykorzystywania środków unijnych – mówi Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.
Czy nowy system finansowania ochrony środowiska w Polsce ułatwi samorządom starania o pozyskiwanie środków na
proekologiczne przedsięwzięcia?
W Polsce na przestrzeni ostatnich lat trwała debata dotycząca sensu istnienia systemu finansowania ochrony środowiska opartego
na NFOŚiGW i WFOŚiGW jako państwowych funduszach celowych. Wszyscy ministrowie finansów skłaniali się ku likwidacji funduszy i wkomponowaniu pieniędzy, którymi dysponują, w część
budżetu państwa lub ewentualnie budżetów województw. Udało
mi się przekonać ministra finansów do przyjęcia rozwiązania polegającego na zmianie formy organizacyjno-prawnej NFOŚiGW
oraz WFOŚiGW. Jestem przekonany, że obecna formuła pozwoli
na lepsze wykorzystywanie pieniędzy krajowych i unijnych.
Każda zmiana niesie ze sobą pewne wątpliwości, jednak samorządy nie mają się czego obawiać, nie ograniczono im bowiem możliwości ubiegania się o dofinansowanie.
Samorządy na poziomie gmin i powiatów zabiegały o zachowanie NFOŚiGW i WFOŚiGW, ponieważ te instytucje dysponują
pieniędzmi pochodzącymi w dużej mierze z kar i opłat za korzystanie ze środowiska. Te pieniądze w formie dotacji oraz pożyczek
trafiają głównie do samorządów terytorialnych, które to w dużej
mierze odpowiadają za działania służące ochronie środowiska
w gminach.
Nowelizacja ustawy zakłada zastąpienie systemu subfunduszy w NFOŚiGW systemem zobowiązań wieloletnich. Czemu
ma służyć ta zmiana?
Mieliśmy kilkanaście subfunduszy w NFOŚiGW, które były dedykowane bardzo określonym działaniom. Podam przykład subfunduszu związanego z ustawą o pojazdach wycofanych z eksploatacji,
roboczo nazwanego „wrakowym”. Na tym koncie mieliśmy ponad
2 mld zł. Okazało się, że wpływy są ogromne, a zapotrzebowanie na finansowanie zadań związanych z wycofaniem pojazdów
z eksploatacji – niewielkie. Jednocześnie obserwowaliśmy ogromne zapotrzebowanie na działania związane z gospodarką wodną.
Nie mogliśmy jednak wykorzystać tych pieniędzy. Zmiana, którą
zaproponowaliśmy, sprowadza się do tego, że pieniądze gromadzone na subfunduszach dalej są zarezerwowane na inwestycje
dotyczące działań, z których osiągane są wpływy, ale można nimi
swobodniej dysponować, co w praktyce oznacza wsparcie działań w ramach innych priorytetów. Różnica polega na tym, iż spłata
tych zobowiązań będzie spływała z powrotem na konto subfunduszu.
Czy te zmiany pozwolą na szybsze wypełnienie zobowiązań
akcesyjnych?
Oczywiście że tak, ponieważ gminy nie są w stanie ze swoich
budżetów finansować wielu zadań, często nawet tych, na które
otrzymały unijne dofinansowanie. Przypomnę, że wsparcie wnosi
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maksymalnie do 75% i potrzebny jest wkład własny. Atrakcyjne
mechanizmy finansowania inwestycji proekologicznych, które
oferują Fundusze, są zachętą dla
samorządów do ich realizowania.
Odpowiadając na pytanie: zmiany
pozwolą na dużo szybsze realizowanie zobowiązań traktatowych.

Stanisław Gawłowski,
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
Które działania ocenia Pan jako najpilniejsze?
Gospodarka wodno-ściekowa i gospodarka odpadami, są to jednak najtrudniejsze obszary. Do 2015 roku musimy uporządkować
w całym kraju gospodarkę wodno-ściekową w 1313 wyznaczonych aglomeracjach. W tej chwili jesteśmy na etapie aktualizacji
Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. W tym
programie oszacowaliśmy potencjalne nakłady, które są potrzebne, aby do roku 2015 zrealizować wymagane przedsięwzięcia we
wszystkich wyznaczonych aglomeracjach. Zakładamy, iż potrzebne będzie około 31 miliardów zł. Bez obecnego systemu finansowania przedsięwzięć proekologicznych byłoby to niemożliwe.
Czy zachodniopomorskie samorządy należycie wykorzystują
szansę, jaką daje im POIiŚ?
Z dużym przekonaniem twierdzę, że ta szansa jest wykorzystywana wzorowo, zarówno w gospodarce odpadami, jak też w ochronie brzegów morskich. Przypomnę, iż Zachodniopomorskie jest
liderem w przygotowaniu projektów termomodernizacyjnych
w ramach IX osi POIiŚ. Wszystko razem powoduje, iż samorządowcy zachodniopomorscy zdali na piątkę egzamin z możliwości wykorzystania środków unijnych, czego dowodem jest dużo dobrze
przygotowanych projektów z tego województwa.
Jak Pan ocenia działalność WFOŚiGW w Szczecinie w ostatnim roku?
To jest fundusz, który nie dzieli, ale łączy, co jest szczególnie ważne
w przypadku województwa zachodniopomorskiego, za co chciałbym serdecznie podziękować Prezesowi, całemu Zarządowi oraz
pracownikom. Fundusz jest wszędzie tam, gdzie jest potrzebny,
nie buduje napięć, ale pomaga. Po drugie –pracownicy funduszu
świetnie wspierają gminy naszego regionu. Bardzo często słyszę
od przedstawicieli samorządów, że nie poradziliby sobie z przygotowaniem aplikacji, gdyby nie zaangażowanie pracowników.
Cieszę się, że pracownicy funduszu w Szczecinie tak postrzegają
swoją rolę. Widać, że to są ludzie z pasją i misją, za co serdecznie
dziękuję i proszę o jeszcze.
Dziękuję za rozmowę.
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INWESTYCJE

Monika Bochenko, WFOŚiGW w Szczecinie
Wbrew temu, co niektórzy myślą, łowiectwo to nie tylko strzelanie do zwierząt. Myśliwi są zainteresowani takimi działaniami, które spowodują, że w lasach będzie jak najwięcej zwierzyny,
w jak najlepszej kondycji.

W Manowie powstanie duży Ośrodek
Edukacji Ekologicznej
Gdyby nie istniało łowiectwo, to wielu gatunków zwierząt w Polsce już by nie było – opowiada
Janusz Rynkiewicz, łowczy okręgowy Polskiego
Związku Łowieckiego w Koszalinie. Wbrew temu,
co niektórzy myślą, łowiectwo to nie tylko strzelanie do zwierząt. Mało kto chce pamiętać, że to
nam powierzono odpowiedzialność za stan populacji zwierzyny bytującej w lasach i na polach,
w tym także prawidłowej selekcji w łowiskach.
Jak przekonać ludzi, że nie chcemy źle dla przyrody? Między innymi o tym zamierzamy mówić
w Ośrodku Edukacji Ekologicznej, który powstanie w Manowie – dodaje Janusz Rynkiewicz.
Gdzie?
Manowo. To gmina wiejska położona w województwie zachodniopomorskim – w powiecie koszalińskim. Aż 66% jej terenu zajmują lasy mieszane wraz
z obszarem chronionego krajobrazu – Doliną Radwi,
który obejmuje jezioro Rosnowskie i rzekę Radew.
Dolina jest ostoją bielika i bobrów, a także stanowiskiem wielu rzadkich gatunków roślin. W okolicy
wytyczono jedenaście szlaków – zarówno piesze,
jak i rowerowe, a nawet kajakowy. To właśnie na
tych szlakach najlepiej poznawać okoliczną przyrodę. Warto też wstąpić na Ścieżkę Edukacji Przyrodniczej umożliwiającą poznanie różnych gatunków
drzew i krzewów chronionych. Tak wędrując po
tamtejszych lasach, dojdziemy do utworzonej przez
myśliwych – pracowników Ośrodka Hodowli Zwierzyny – zagrody dzików, dokąd trafiają zwierzęta,
którym zdarzyło się zabłądzić na tereny miejskie, by
tam szukać pożywienia. Do zagrody przewożone są
też te dziki, które z różnych powodów zamieszkały
w przydomowych gospodarstwach.
– Takie zwierzęta nie zawsze są zdrowe, czasami bywają wystraszone i agresywne. Nie mogą więc trafić bezpośrednio do lasu, bo nie wiadomo, czy nie
będą zagrożeniem dla innych zwierząt, np. przeno-
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sząc choroby z innego środowiska – mówi łowczy
Janusz Rynkiewicz. I chociażby z powodu takich zagrożeń – wiedza, jak się zachować w lesie, musi być
przekazywana dzieciom już od najmłodszych lat.
Do tego potrzeba jednak odpowiedniego miejsca.
Ma nim być właśnie Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Manowie. Na 15 ha ziemi, która znajduje się
w posiadaniu myśliwych z okręgu koszalińskiego,
powstanie m.in. budynek z salami dydaktycznymi.
Gdyby wszystkie pomysły udało się zrealizować,
w przyszłości mógłby tu powstać także ośrodek dla
chorej zwierzyny – sanatorium i szpital.
Celem Okręgowej Organizacji Polskiego Związku
Łowieckiego w Koszalinie jest utworzenie w Manowie dużego Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Ośrodka, który kształciłby nie tylko uczniów, ale także ich
rodziców i nauczycieli.
Pomysłów nie brakuje
Już od wielu miesięcy do Ośrodka Hodowli Zwierzyny w Manowie przyjeżdżają uczniowie z niemal
wszystkich szkół w regionie. To świetna lekcja ekologii w połączeniu z doskonałą wyprawą – do celu
można bowiem dojechać kolejką wąskotorową, która w tym sezonie już uruchomiła połączenia.
Po wybudowaniu budynków Ośrodka Edukacji
Ekologicznej w salach dydaktycznych prowadzone
będą zajęcia z ekologii.
– Chcemy, żeby uczniowie wiedzieli, że sarna to nie
jest „mały jelonek”. I żeby nie padały już pytania: po
co leśnicy grodzą mrowiska. To najbardziej podstawowa wiedza z zakresu ekologii, a jednak są kłopoty z odpowiedzią na najprostsze pytania. Chcielibyśmy, żeby wykładowcami w naszym ośrodku
byli ludzie z największą wiedzą w temacie ekologii.
Będą to zatem wykładowcy z uczelni i doświadczeni leśnicy. Jesteśmy już po rozmowach dotyczących
współpracy z Akademią Rolniczą w Poznaniu. Mamy

też nadzieję, że będą z nami działać studenci takich
kierunków, jak np. zootechnika, z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Naukowcy
będą mogli pomóc również przy introdukcji zajęcy.
PZŁ w Koszalinie chce otrzymać na ten cel dofinansowanie z NFOŚiGW w kwocie 370 tys. złotych. Jeśli
wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, to do 15
obwodów łowieckich wpuszczonych w łowiska będzie aż 750 sztuk zajęcy.

zostałe brakujące środki związek będzie się starać
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, od którego już
uzyskał promesę na kwotę 1,4 mln tys. złotych. Jeśli
wszystko pójdzie zgodnie z planem, Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Manowie zacznie działać od
2011 roku.

Janusz Rynkiewicz zapowiedział, że na lekcje do
ośrodka zostaną zaroszeni także dorośli – m.in. nauczyciele, którym ułatwi się w ten sposób przekazywanie wiedzy w szkołach.
– Po wyjściu z naszego ośrodka wszyscy już będą
wiedzieć, jak odbierać przyrodę. Dostaną wiedzę
i w teorii, i w praktyce. Zabiorą też ze sobą materiały informacyjne, dzięki którym zawsze będą mogli
wrócić do wiedzy – dodaje Janusz Rynkiewicz.

Myśliwi – dokarmiają zwierzynę, zwalczają kłusowników i zakładane przez nich wnyki. Strzelają
do zwierzyny, ale tylko w ramach rozsądku. W łowiskach występują bowiem urozmaicone gatunki
zwierzyny: łoś, jeleń, sarna, dzik, zając, piżmak, lis,
jenot, kuna, tchórz i wilk. Nadmiar zwierzyny zagraża równowadze ekologicznej lasu. Myśliwi budują
też paśniki dla saren i jeleni. Wożą do lasu setki kilogramów karmy, bo często zimą trudno zwierzętom
znaleźć pożywienie. Na zakup karmy do wspomnianej dziczej zagrody w 2008 roku przyznano 16 tys.
złotych dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Rok
później była to już kwota 22 tys. złotych dofinansowania. Warto też wiedzieć, że wizyty nieproszonych
gości w mieście, jakimi są dziki, spowodowane są
m.in. brakiem porządku na posesjach. Wyrzucane
na działkach odpadki, niezbierane owoce oraz niekoszone łąki stają się miejscem żerowania dzików.

Wsparcie finansowe
Niestety nie sposób stworzyć dobrego ośrodka
bez pomocy finansowej. Na szczęście inwestycja
zyskała poparcie Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego
w Koszalinie został przyjęty i Narodowy Fundusz
dofinansuje projekt kwotą 2,2 mln złotych. O po-

Warto wiedzieć...

Łowczy Janusz Rynkiewicz – prezes Zarządu Okręgowego PZŁ w Koszalinie jest myśliwym od 33 lat.
Pochodzi z rodziny leśników i jak sam mówi – od dziecka miał styczność z przyrodą leśną. Przez długi czas mieszkał w leśniczówce, a później naturalne było, że na studiach wybierze kierunek związany
z przyrodą. Jest absolwentem Akademii Rolniczej w Poznaniu. Od 10 lat sprawuje funkcję łowczego
okręgowego. Jest jednym z pomysłodawców powstania Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Manowie.

Ośrodek Hodowli Zwierzyny w Manowie
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Zagroda dzików

17

NAUKA

Monika Bochenko, WFOŚiGW w Szczecinie
Ropa naftowa, spaliny samochodowe i śmieci – te czynniki od lat zanieczyszczają nasze środowisko. Zanieczyszczają i niestety będą zanieczyszczać. To właśnie niechciane produkty współczesnego życia. Ich efektem jest m.in.
pojawienie się w powietrzu rakotwórczej substancji zwanej benzo(a)pirenem. Jego stężenie w niektórych miejscach
regionu już przekroczyło dopuszczalne normy. Dlatego właśnie benzo(a)piren wywołuje u nas coraz częściej strach –
o własne zdrowie.

Niechciane produkty współczesnego życia
i nowatorskie patenty na poprawę tej
sytuacji
Badania prowadzone w ostatnim okresie wykazały, że poziom stężenia benzo(a)pirenu jest podwyższony nie tylko w samym Szczecinie, ale również
w Szczecinku, Gryfinie i Koszalinie. W konsekwencji,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, opracowano „Program Ochrony Powietrza” dla tych aglomeracji. Dokument ten wyznacza zasady dbania
o powietrze i wskazuje drogę do przywrócenia naruszonych standardów jego jakości. Ma też umożliwić działania, które poprawią warunki naszego życia i zwiększą atrakcyjność miast.
Zgodnie z założeniami do roku 2013 musimy obniżyć poziom benzo(a)pirenu. Jednym słowem – powietrze musi być czyste i trzeba o to zadbać.
Niegdyś był to obowiązek wojewody. W 2008 roku
przeszedł jednak do zadań marszałka województwa. Na raport o stanie powietrza, a także na opracowanie Programu Ochrony Powietrza, Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Urząd Marszałkowski otrzymały dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie.
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zo(a)pirenem i sposobach walki z nim.
Jednym z nowatorskich patentów na poprawę sytuacji i usuwanie już istniejącego zanieczyszczenia
jest wykorzystanie we właściwy sposób zjawiska fotokatalizy, poprzez stosowanie fotoaktywnych farb
i materiałów samooczyszczających opracowanych
w Instytucie Technologii Chemicznej Nieorganicznej
i Inżynierii Środowiska ZUT. Badania przeprowadzone w Laboratorium Utylizacji Odpadów Przemysłu
Organicznego w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie potwierdziły wysoką skuteczność połączenia tego zjawiska
z farbami, którymi malujemy różne powierzchnie.
Specjalnie opracowane farby, zwane fotokatalitycznymi, powodują, że rakotwórczy składnik, jakim
jest benzo(a)piren, w określonych warunkach promieniowania w ciągu zaledwie kilku dni może być
zredukowany od pewnego stężenia do poziomu 3040% wyjściowego.

Raport owszem, ale co dalej?

I chociaż naukowcy z ZUT nie są odkrywcami zjawiska fotokatalizy, to jednak właśnie oni opracowali
technologię produkcji farby fotoaktywnej „Titanium”, którą w skali przemysłowej produkuje lokalnie szczecińska firma.

By przywrócić standardy jakości powietrza, trzeba między innymi zapobiegać powstawaniu
lub pozbyć się nadmiaru benzo(a)pirenu, którego źródłem jest najczęściej niepełne spalanie.
Znajduje się on w smole, sadzy, gazach silników
spalinowych i w gazach przemysłowych. Jest
także w pyle startym z opon, dymie papierosowym, w wędzonych produktach spożywczych,
a nawet kawie, herbacie, w warzywach i zbożu.
Czas więc głośno mówić o ryzyku związanym z ben-

Warto więc zastanowić się nad malowaniem farbami fotokatalitycznymi np. budynków użyteczności
publicznej. W ślad za przykładem dużych aglomeracji, jak np. Minneapolis, gdzie pomalowano sporych
rozmiarów most, Antwerpia, gdzie farby fotokatalityczne wykorzystano przy malowaniu parkingów,
albo Tokio, gdzie wymalowano nimi budynek firmy
Panasonic, idą już nawet nieduże miejscowości
naszego kraju. Decyzję o użyciu tych farb podjęto
w Łazach koło Warszawy, użyto ich również na dro-

dze nr 8 w pobliżu Bydgoszczy. Teraz czas na działania w naszym regionie, do czego zachęca profesor
Antoni Morawski z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego – człowiek, który od
lat pracuje nad wykorzystaniem zjawiska fotokatalizy. Podstawy malowania obiektów użyteczności
publicznej zostały dokładnie przedstawione przez
prof. Morawskiego w szczecińskim magistracie.

I już wiadomo, że Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przy
najbliższej odnowie elewacji wykorzysta te farby do
wymalowania swojego budynku.
Z pewnością nigdy nie będzie możliwe całkowite
zatrzymanie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, jednak należy podejmować wszelkie możliwe działania zmierzające do jej ograniczenia.

Rozmowa z profesorem Antonim Morawskim
Czy można powiedzieć, że materiały fotoaktywne to przyszłość budownictwa?
Generalnie – materiały fotoaktywne są najdynamiczniej rozwijającym się kierunkiem w nanotechnologii. Rynek tych materiałów w świecie rozpoczynał praktycznie od zera w 2000 roku, podczas
gdy obecnie szacowany jest na 3 mld USD. Największym beneficjentem tych technologii jest
przemysł materiałów budowlanych. Powstaje bardzo dużo firm, zwłaszcza w Japonii i innych krajach
Azji, w Europie oraz USA.

i wody. Ta druga funkcja jest ważna przy usuwaniu
gazowych zanieczyszczeń powietrza, tzn. węglowodorów CxHy oraz tlenków azotu i siarki.
Jak została odebrana prezentacja w szczecińskim magistracie – czy znalazła poparcie
wśród szczecińskich środowisk?

Nanocząstki ditlenku tytanu wykorzystują promieniowanie UV (4%) oraz VIS (96%) z promieniowania słonecznego w dwojaki sposób. Albo zmieniają
charakter powierzchni materiału budowlanego
i zanieczyszczenia są zmywane deszczem z powierzchni, albo, najprościej mówiąc, mineralizują
zanieczyszczenie organiczne do ditlenku węgla

Zagadnieniem zainteresował się m.in. Wydział
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
a konkretnie zespół zajmujący się sprawami ochrony atmosfery. Wyobrażam sobie to tak, że powstanie projekt pomalowania fragmentu dzielnicy,
gdzie monitorowane będą zanieczyszczenia powietrza w porównaniu z sąsiadującą obok dzielnicą, która nie będzie miała tych wymalowań.
Uzyskane wyniki udowodnią ostatecznie korzyść
z zastosowania farb fotoaktywnych w praktyce.
Byłoby to dobrą reklamą innowacyjnych technologii powstałych w laboratoriach ZUT i wdrożonych
przez szczecińską firmę produkującą ww. farby
w oparciu o nanotechnologię. Niewątpliwie jest to
pierwsze takie rozwiązanie w naszym kraju.

profesor Antoni Morawski
podczas pracy

profesor Antoni Morawski
w pracowni

Na czym polega działanie farb fotoaktywnych?
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EDUKACJA

Andrzej Grzana, WFOŚiGW w Szczecinie

W Szwecji działają dziś 24 spalarnie. Z każdej płynie ciepło i prąd. Ta w Uppsali (ok. 140 tys. mieszkańców) zaspokaja
przeszło 90% zapotrzebowania na ciepłą wodę i ogrzewanie mieszkań w mieście i okolicy – to się nazywa recykling...
Szwedzi namawiali nas do tego samego podczas prezentacji w Szczecinie.

Recykling po szwedzku
– prezentacja w Szczecinie
Prawidłowa, wyuczona od niemal dzieciństwa
segregacja odpadów przez każdego z mieszkańców
Szwecji sprawia, że aż 45% produkowanych odpadów wykorzystywane jest tam do recyklingu. Jak
mówią Szwedzi – śmieci są zbyt cennym źródłem surowców, żeby je tylko spalać.
Spala się więc jedynie to, czego nie można zagospodarować innymi sposobami. Na przykład ponad 80%
makulatury i niemal tyle samo opakowań (w tym także
szklanych i metalowych), wraca dzięki temu do produkcji.
– To proste: dwie i pół tony śmieci daje tyle energii co
tona węgla. Po co więc marnować energię na wysypisku? I tak straciliśmy dużo energii na wyprodukowanie
tych śmieci. Musimy choć część tej energii odzyskać
– tłumaczy Per Simonsson, partner wiodący spotkania.
A odzyskiwanie rozpoczyna się już w domach. Statystyczny Szwed, mimo że żyje w kraju przesiąkniętym
ekologią, potrafi wyprodukować aż 500 kg śmieci rocznie. Jednak ten sam Szwed, który nagminnie wytwarza
śmieci, na wysypisku zostawia ledwie 4% swoich odpadów. Dla porównania – szczecinianie wyrzucają do pojemników aż 90% nieposegregowanych śmieci. Tylko
około 10% znajduje swoje miejsce w odpowiednich pojemnikach po uprzedniej segregacji.
Dobrym przykładem jest spalarnia w Hogdalen – największy tego typu zakład w Europie. Każdego dnia podjeżdża tam blisko 100 ciężarówek. Rocznie w piecach ląduje tam ponad 750 tys. ton odpadów. To ok. 20% całej
szwedzkiej produkcji śmieci.
W Szwecji spalarnie odpadów komunalnych produkują energię elektryczną i ciepło do mieszkań w miastach i dla przemysłu. W ten sposób powstaje ponad
10% energii cieplnej w tym kraju. Równie ważne stało
się uzyskiwanie biogazu z frakcji biologicznej i odpadów żywnościowych. Taki biogaz można bezpośrednio wykorzystać do produkcji energii elektrycznej
i cieplnej, lub po poddaniu dalszej obróbce jako paliwo CNG do autobusów, śmieciarek i innych pojaz-
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Monika Bochenko, WFOŚiGW w Szczecinie

Spotkania ochroniarskie – w opinii Doroty Janickiej – regionalnego konserwatora przyrody
– to wspaniała możliwość wymiany doświadczeń, przedyskutowania kontrowersyjnych spraw,
jak również możliwość poznania się osób odpowiedzialnych za ochronę przyrody w regionie.

Siemczyno 2010
– spotkanie służb ochrony przyrody

dów komunalnych. Już teraz w mieście Helsingborg,
liczącym ok. 90 tys. mieszkańców, wszystkie autobusy miejskie napędzane są „darmowym” uszlachetnionym biometanem wyprodukowanym z komunalnych
odpadów w mieście. Także 50 autobusów miejskich
w Sztokholmie napędzanych jest uszlachetnionym
biogazem wyprodukowanym z osadów ściekowych.
W najbliższym czasie liczba takich autobusów zostanie
podwojona.
Szwedzi już od dawna są świadomi, że trzeba szanować i oszczędzać energię. Teraz czas uświadomić szczecinian, bowiem większość rozwiązań stosowanych
w Szwecji można z łatwością zastosować także u nas. Musimy tylko zaszczepić „odpowiednie” podejście mieszkańców do segregacji odpadów. Dlatego też niezbędna
jest wielotorowa edukacja społeczeństwa. Przysłowie
„Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość
trąci” w tym przypadku ma ogromne znaczenie. Ważnym elementem jest zatem edukacja dzieci i młodzieży.
Niezbędne są regionalne programy edukacyjne, które
będą promować segregację. I jeszcze najtrudniejsze –
o opłacalności segregowania odpadów należy przekonać także osoby dorosłe. Po co to robić? – pytają niektórzy. Otóż choćby dlatego, że selekcja u źródeł, czyli np.
w gospodarstwach domowych, jest bardziej efektywna
i korzystniejsza niż selekcja odpadów na składowisku,
gdyż odpady te nie są jeszcze zabrudzone. Musimy też
pamiętać o segregacji odpadów niebezpiecznych, takich jak baterie i akumulatory oraz przeterminowane
lekarstwa i środki chemiczne.

W dniach 20-22 maja w Siemczynie koło Złocieńca z
inicjatywy Szczecińskiej Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska odbyło się kolejne spotkanie służb ochrony przyrody z terenu województwa zachodniopomorskiego. Tradycją stało się, że spotkania te odbywają się
w maju, a uczestniczą w nich przedstawiciele jednostek
odpowiedzialnych za ochronę przyrody z terenu województwa zachodniopomorskiego. W tegorocznym
spotkaniu wzięli udział pracownicy: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, przedstawiciele
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych ze Szczecina, Szczecinka i Piły, Urzędu Morskiego w Szczecinie
i Słupsku oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze Szczecina.
Dzięki tego typu spotkaniom współpraca pomiędzy jednostkami zarządzającymi obszarami chronionymi jest łatwiejsza, a kwestie sporne udaje się sprawniej rozwiązywać.
Uczestnicy spotkania podkreślali jego wysoki poziom merytoryczny, a przede wszystkim szeroki wachlarz poruszanych
tematów. Do udziału w tegorocznym spotkaniu zaproszono
prelegentów z kraju i zagranicy, którzy mogli podzielić się
doświadczeniem i przekazać wiedzę na temat obecnie realizowanych zadań i programów oraz ich znaczenia dla ochrony przyrody. Doświadczenia przekazane przez prelegentów
z Niemiec i Słowacji pokazały, które projekty mogą być
szczególnie przydatne w zakresie ochrony przyrody
i jakie jest ich oddziaływanie – nie tylko na stan środowiska
przyrodniczego, ale również na ogólną sytuację regionu.

Segregacja odpadów

Sesja terenowa
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Spotkanie w Siemczynie podzielono na trzy bloki tematyczne:
I. Sesję plenarną „Stan środowiska przyrodniczego
w województwie zachodniopomorskim” – podczas tego
bloku zaprezentowano, jak wygląda ochrona przyrody w
województwie, jak realizują swoje zadania jednostki przypisane do tego celu oraz w jaki sposób realizowany jest
monitoring środowiska przyrodniczego. Zaprezentowano
również projekty realizowane w zakresie ochrony przyrody
w naszym kraju, w Niemczech i na Słowacji, ze wskazaniem
źródeł ich finansowania i użytych metod wdrożeniowych.
II. Warsztaty na temat zarządzania i działalności na obszarach chronionych. Uczestnicy spotkania w zależności od
grupy, którą wybrali, mieli możliwość przedyskutowania
metod zarządzania i administrowania na obszarach chronionych.
III. Sesję terenową – której celem była prezentacja ostoi
naturowych zlokalizowanych na terenie Złocieńca
i okolic, ze wskazaniem realizowanych zadań i planów na
przyszłość.
W opinii uczestników spotkania inicjatywa tzw. „spotkań
ochroniarskich” to świetna możliwość wymiany doświadczeń, znalezienia skutecznych rozwiązań oraz przełożenia
założeń teoretycznych na praktyczne działania w terenie.
W podsumowaniu padło stwierdzenie, że dzięki tego typu
spotkaniom zarządzanie obszarami chronionymi i gospodarowanie na ich terenie znacznie się polepsza.

Sesja plenarna

21

NATURALNIE...
BYLIŚMY TAM

EKOŁOWCY z Koszalina się rozkręcili! Zebrali ponad 6 ton plastikowych nakrętek.

W tegorocznej edycji do etapu oceny konkursowej skierowane zostały 34 filmy. Zadaniem jury
konkursowego było wybranie najciekawszego, który otrzyma nagrodę Grand Prix.

Inwazja Ekołowców w Koszalinie
Konkursy na najlepszego Ekołowcę to strzał
w dziesiątkę. Od ośmiu lat organizuje je Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszalinie,
a wspiera WFOŚiGW. Przedszkolaki i uczniowie
szkół podstawowych zbierają zużyte plastikowe
nakrętki od butelek i baterie, ucząc się przy okazji
o zagrożeniach dla środowiska i segregacji odpadów.
O skuteczności tej formy edukacji ekologicznej przekonuje się Agnieszka Gawlik, która prowadzi zajęcia
w Centrum Edukacji Ekologicznej przy PGK i jest główną organizatorką konkursów. – Dzieci, szczególnie te
młodsze, poważnie traktują sam konkurs, jak i wiedzę,
jaką przy okazji zdobywają. Z ich opowieści podczas
lekcji w centrum wiem, że w domu instruują rodziców,
że należy segregować odpady i często „zmuszają” rodzinę do praktycznego stosowania selektywnego gromadzenia domowych śmieci.
Organizatorzy dbają, by konkurs rzeczywiście kształtował nawyk segregacji odpadów. Np. dzieci muszą
zbierać zużyte baterie do specjalnych kartonów, takich
samych jakie są umieszczane w publicznych miejscach
(do kartonowego pojemnika z workiem foliowym zabezpieczającym otoczenie przed wypłynięciem elektrolitu z baterii). Elementem konkursu jest przekazywanie
wiadomości na temat segregacji odpadów, dlaczego
nie należy wyrzucać „byle gdzie” zużytych baterii, jakie
są możliwości ponownego wykorzystania odpadów
jako surowców. Informacje te mają uświadamiać najmłodszemu pokoleniu, jaki wpływ ma racjonalna gospodarka odpadami na stan środowiska naturalnego.
W każdej edycji konkursu brało udział po kilka tysięcy
dzieci i kilkanaście placówek oświatowych w regionie
koszalińskim. W tegorocznej, przez pół roku trwania
akcji, 6022 uczniów i przedszkolaków zebrało 7664 kg
plastikowych nakrętek oraz 1658 kg zużytych baterii. Corocznie konkurs kończy się uroczystym finałem,
podczas którego wręczane są nagrody w kategorii najlepsza szkoła, klasa i uczeń. Zakup nagród dofinansował WFOŚiGW w Szczecinie.
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Andrzej Grzana, WFOŚiGW w Szczecinie

Piotr Urban, WFOŚiGW w Szczecinie

Wyniki:
W kategorii „zużyta nakrętka”
1. Filialna Szkoła Podstawowa w Nacławiu
(na 1 ucznia przypadło 26,23 kg nakrętek).
2. Szkoła Podstawowa w Kurowie (7,97 kg).
3. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koszalinie (7,29 kg).
W kategorii „zużyta bateria”
1. Filialna Szkoła Podstawowa w Nacławiu
(na 1 ucznia przypadło 0,78 kg baterii).
2. Szkoła Podstawowa w Lejkowie (0,78 kg).
3. Szkoła Podstawowa nr 17 w Koszalinie (0,55 kg).
Nagrody otrzymały również najlepsze klasy w danej
szkole i najlepsi uczniowie ze szkół biorących udział
w konkursie, a przedszkolom wręczono upominki.

EKOFILM 2010 – Nowogardzki Festiwal
Filmów Przyrodniczych i Ekologicznych
XI Ogólnopolski i VII Międzynarodowy Festiwal Filmów Ekologicznych i Przyrodniczych
„Ekofilm” za nami. W tym roku odbył się między
17 a 21 maja 2010 w Nowogardzie.
Impreza organizowana jest cyklicznie co dwa
lata i ściąga do tego niewielkiego zachodniopomorskiego miasteczka twórców krajowych
i zagranicznych. Festiwal ma na celu prezentację
i nagrodzenie najlepszych krótkometrażowych
filmów poruszających tematykę ekologii i przyrody.
Kanonem stało się, że filmy nagradzane na nowogardzkim festiwalu zdobywają nagrody w konkurach i festiwalach organizowanych w kraju i za granicą. Wysoki poziom festiwalu, będący niewątpliwie
zasługą organizatora, którym jest Nowogardzki
Dom Kultury kierowany przez panią dyrektor Mirosławę Przybyłek, sprawia, że na każdą edycję festiwalu spływa kilkadziesiąt filmów.
W tegorocznej edycji do etapu oceny konkursowej
skierowane zostały 34 filmy. Zadaniem jury konkursowego było wybranie najciekawszego, który otrzyma nagrodę Grand Prix.

Jury

Ekołowcy
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W opinii jury filmy zgłoszone i zaprezentowane
w tegorocznej edycji festiwalu stały na wysokim poziomie, a co najważniejsze – prezentowały zarówno
wysoki poziom merytoryczny, jak i szeroki aspekt
poruszanych tematów oraz wysoki poziom artystyczny. Zdaniem jury wśród ocenianych produkcji
wiele było profesjonalnych filmów, zdradzających
bardzo dobry warsztat ich realizatorów. Nie zabrakło również amatorskich produkcji realizowanych
przez młodych ludzi, którzy w sugestywny i bezpośredni sposób przedstawiali problemy związane
z dbałością o stan środowiska naturalnego.
Jury festiwalu po zapoznaniu się ze zgłoszonymi filmami podjęło decyzję o przyznaniu następujących
nagród:
1. I miejsce Grand Prix – „KSIĘGA” – reż. Marek Piotrowicz. Autor filmu otrzymał nagrodę za wyjątkowe walory poznawcze oraz perfekcyjną technikę
ujęć scen z życia przyrody.
2. II miejsce – „NAUCZANIE POCZĄTKOWE” – reż. Marcin Bortkiewicz. To nagroda za ciekawą opowieść
o nici przyjaźni między człowiekiem i zwierzętami
żyjącymi w warunkach zbliżonych do naturalnych.
3. III miejsce – „Z KOZICĄ NA ŚWISTAKI” – reż. Dorota
Adamkiewicz i Joanna Łęska. Tu doceniono barwną
i emocjonującą epopeję o tatrzańskiej przyrodzie i
ludziach ją chroniących.
4. Nagroda specjalna Lokalnej Grupy Działania RXXI – „ECO ODYSEJA” – reż. Grupa Filmowa „Młodzi
kręcą” z Gimnazjum nr 1 w Sztumie. Opiekun grupy:
Ludmiła Zdziennicka. W tym przypadku jury dostrzegło interesującą i nowatorską formę przekazu
treści konieczności ochrony środowiska przez młode pokolenie.

Na kolejnej stronie prezentujemy fotorelację z podsumowania tegorocznego EKOFILMU.
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EKOFILM 2010

GREEN WEEK 2010
W obiektywie Jerzego Sarnowskiego – zastępcy prezesa WFOŚiGW w Szczecinie...

Naturalnie... byliśmy tam - fotorelacja
Za nami Zielony Tydzień 2010 (Green Week) – największa europejska konferencja na temat ochrony środowiska. Hasło tegorocznej edycji „Biodiversity – our
lifeline” nawiązuje do trwającego obecnie Międzynarodowego Roku Różnorodności Biologicznej. 1 czerwca br.
w Brukseli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska zaprezentowali działania prowadzone w Polsce w ramach
kampanii na temat różnorodności biologicznej.

W trakcie Green Week odbyło się 30 spotkań na temat
stanu bioróżnorodności i przyrody oraz tego, jak powstrzymać obecne tempo zużywania zasobów naturalnych. Podejmowane były kwestie dotyczące m.in.
ochrony przyrody po roku 2010, funkcjonowania obszarów Natura 2000 oraz zwiększającej się presji działań człowieka na ekosystemy.
W konferencji uczestniczyło około 4000 reprezentantów instytucji unijnych, administracji rządowej, a także
przedstawiciele świata biznesu, inwestorzy, organizacje pozarządowe i naukowcy.

Jerzy Sarnowski,

Więcej informacji na temat wydarzeń z konferencji
http://www.greenweek2010.eu.

Zastępca Prezesa WFOŚiGW
w Szczecinie

24

naturalnie - 06/2010

25

PREZENTACJE

Monika Bochenko, WFOŚiGW w Szczecinie

Będziemy walczyć do skutku – mówi wójt gminy Stepnica Andrzej Wyganowski

Azbest musi zniknąć z naszych
miejscowości
Kto pierwszy, ten lepszy – ta zasada sprawdziła się w gminie Stepnica. Kiedy ludzie zobaczyli, że u sąsiadów zdejmowany jest azbest
i nie ponoszą w związku z tymi pracami żadnych
kosztów, natychmiast ustawili się w długiej kolejce po dotacje. Wójt gminy się cieszy, bo walka z azbestem daje coraz większe szanse na
wygraną. Na razie jednak trwa, a sojusznikiem
w tej walce stał się WFOŚiGW, który pomaga
gminom w uzyskaniu środków na usuwanie i
utylizację rakotwórczych substancji.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie od lat namawia do
składania wniosków o dotacje na zadania związane z usuwaniem i utylizacją azbestu. Zdanie to jest
na tyle ważnym problemem w skali całego kraju,
że decydenci podwyższają wysokość dotacji na
ten cel. Wiadomo już, że od tego roku WFOŚiGW
w Szczecinie będzie przekazywać dla beneficjentów 100% dotacje na ten cel. Teraz jedynym kosztem dla osób fizycznych czy firm, które decydują
się na usunięcie azbestu, jest nowe pokrycie.

Gmina Stepnica liczy sobie niespełna 5 tysięcy mieszkańców. Część z nich już pozbyła się
azbestu. Innych ciągle do tego działania namawiamy – tym bardziej, że nie ponoszą żadnych
kosztów. Muszą jedynie zakupić nowe pokrycie.
Faktury za zdjęcie i utylizację starego zapłacimy my – czyli gmina Stepnica. Jednak gmina nie
będzie stratna, bo wydane pieniądze zwróci jej
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska ze
Szczecina. Takie rozwiązanie sprzyja dalszym
działaniom – mówi Andrzej Wyganowski – wójt
gminy.

ich mieszkańców do przystąpienia do programu.
Początkowo ludzie byli niechętni, bo nie wierzyli,
że nie będą musieli płacić. Ale kiedy z ich dachów
zaczął znikać azbest, całkowicie bez ich zaangażowania finansowego, ich sąsiedzi pozazdrościli im
i także zgłosili się do Urzędu Gminy. Tą drogą tylko
w 2009 roku, przy udziale WFOŚiGW w Szczecinie,
w gminie Stepnica zdjęto niemal 100 ton azbestu.

Czy mieszkańcy gminy Stepnica zdają sobie
sprawę z zagrożeń, jakie niesie ze sobą azbest?
Sądzę, że tak. Napędem do działania naszych mieszkańców nie są unijne wytyczne co do ściągania
azbestu, ale właśnie kwestie zdrowotne. Myślę, że
ludzie kierowali się przede wszystkim szkodliwością
azbestu.
Jak wygląda procedura, przez którą muszą
przejść osoby zdecydowane na usuwanie azbestu?
To bardzo proste. Mieszkańcy, którzy zdecydują,
że chcą usunąć azbest z terenu swojej posesji, powinni przyjść do Urzędu Gminy. Trzeba wypełnić
wniosek opracowany przez gminę, wpisać dane, tj.
adres i ilość azbestu oszacowaną w metrach kwadratowych, i umówić się z pracownikiem urzędu na
kontrolę. Pracownik Urzędu Gminy odwiedza wnioskodawcę, dokładnie mierzy ilość azbestu i robi dokumentację fotograficzną.
Później już tylko trzeba umówić się na termin usuwania azbestu. Sam proces usuwania trwa zwykle
kilka godzin – wszystko zależy od powierzchni, którą trzeba usunąć.
Gdzie szukać informacji o programach azbestowych?
Umieściliśmy wszystkie potrzebne informacje na
stronie internetowej gminy. Ale zawsze można
zgłosić się do swoich sołtysów, którzy także udzielą
porad, jak się zabrać za zdejmowanie azbestu.

Andrzej Wyganowski, Wójt gminy Stepnica

Dziękuję za rozmowę.

– Dla nas to super sprawa, bo po pierwsze pozbywamy się w ten sposób azbestu, a po drugie
poprawia się wizerunek naszej gminy – dachy są
coraz ładniejsze, odnawiane są elewacje i znikają
szare, azbestowe, popegeerowskie miejsca – mówi
wójt gminy Stepnica.
W gminie kilka lat temu przeprowadzono inwentaryzację azbestu. Wynik nie był dobry. Wyliczono, że do zdjęcia jest około 1500 ton. Szkodliwa
substancja była obecna w tylu gospodarstwach,
że strach było pomyśleć, jak wpływa na organizmy
ludzi, którzy żyją w jej otoczeniu. Trzeba było więc
rozpocząć wojnę z azbestem. Sojusznikiem w tej
walce stał się WFOŚiGW w Szczecinie, który pomaga gminom w uzyskaniu środków na usuwanie
i utylizację azbestu. Gmina zachęcała więc swo-
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Sebastian Kaczmarek, WFOŚiGW w Szczecinie

Podsumowanie wyników
konkursu AZBEST 2009
oraz nowe propozycje
W 2009 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłosił nabór
(w trybie konkursowym) wniosków o dotacje na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu azbestu
z terenu województwa zachodniopomorskiego.
Do dofinansowania mogły zostać zgłoszone zadania
ujęte w gminnych lub powiatowych programach usuwania azbestu i współfinansowane ze środków własnych
z obiektów, których właścicielami są osoby fizyczne (również wspólnoty mieszkaniowe) lub samorząd.
Wysokość dotacji funduszu mogła wynieść maks. do 80%
kosztów kwalifikowanych, tj. demontażu pokrycia lub wyrobów zawierających azbest, transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia oraz składowania azbestu na składowisku.
Na realizację zadania w 2009 roku przeznaczono kwotę 2
mln zł. W ramach konkursu ogłoszono 3 nabory wniosków,
w których wpłynęło łącznie 20 wniosków. Były to m.in.:
gmina Stare Czarnowo, gmina Rewal, gmina Biały Bór,
gmina Mieszkowice, gmina Drawsko Pomorskie, gmina

Wałcz, powiat kamieński, gmina Resko, gmina Trzebiatów,
gmina Cedynia, gmina Karlino, gmina Postomino, gmina
Pełczyce, gmina Sławno, gmina Płoty. Gmina Stepnica, Bobolice i Pełczyce złożyły wnioski w dwóch naborach.
Łączna kwota udzielonych dotacji do dziś to ponad 1 mln
zł. W ramach złożonych wniosków do utylizacji przeznaczono ok. 1100 ton azbestu za łączną kwotę 1,5 mln zł.
Azbest zostanie zdjęty z ponad 300 nieruchomości, należących głównie do osób fizycznych i gospodarstw rolnych. Największy projekt przedstawiła gmina Stepnica,
która otrzymała dotację na ponad 200 tys. zł na utylizację
ok. 160 ton wyrobów azbestowych.
W związku z faktem, że wiele gmin nie posiada wykonanej inwentaryzacji wyrobów azbestowych oraz Programu
Usuwania Azbestu, umożliwiliśmy samorządom aplikowanie o środki na ten cel w formie dotacji z WFOŚiGW
w Szczecinie w wysokości 50% wartości zadania. Z tej
możliwości skorzystało 6 gmin. W chwili obecnej wpływają kolejne wnioski o dofinansowanie wykonania przedmiotowego programu.

NOWOŚĆ!
W bieżącym roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie proponuje
samorządom dużo lepsze warunki. Dotacja może bowiem wynieść nawet 100% wartości zadania. Poszerzono
także krąg beneficjentów o jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe.
Wnioski mogą być składane na bieżąco przez jednostki samorządu terytorialnego w Biurach w Szczecinie
i Koszalinie do wyczerpania środków.
Szczegóły regulaminu i druk wniosku dostępne są na stronie internetowej funduszu www.wfos.szczecin.pl
w zakładce „Konkursy”.

INFORMACJA dla beneficjentów
– Dofinansowanie na „Zamykanie
i rekultywację składowisk odpadów
komunalnych” – trwa program
NFOŚiGW
Z programu mogą skorzystać beneficjenci chcący
realizować przedsięwzięcia: w zakresie zamykania
i rekultywacji składowisk odpadów komunalnych
(cz. I) oraz modernizacji składowisk komunalnych
(cz. II). Budżet programu na lata 2010-2012 wynosi 30 mln zł na dotacje inwestycyjne oraz 23 mln zł
na pożyczki inwestycyjne.
Cz. I programu – zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych – adresowana jest
do podmiotów, które nie będą kontynuowały działalności związanej ze składowaniem odpadów komunalnych. Dotyczy to składowisk odpadów innych
niż niebezpieczne, dla których wydano decyzję o ich
zamknięciu, określając datę zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na nie później niż
do dnia 31 grudnia 2010 roku.
Nabór wniosków w ramach cz. I odbywa się
w trybie konkursowym w terminach:
– I termin do 31.03.2010 r. (już zakończony),
– II termin do 30.06.2010 r.,
– III termin: do 31.10.2010r.
W ramach cz. I programu formą dofinansowania
jest: DOTACJA – do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Warunkiem ubiegania się o przyznanie dofinansowania jest spełnienie następujących kryteriów:
– powierzchnia rekultywowanego obszaru, którego
dotyczy wniosek, nie może być mniejsza niż 2 ha,
przy czym wniosek może dotyczyć składowisk będących w zarządzaniu różnych podmiotów (gminy
mogą składać wniosek wspólnie, tak aby sumaryczna
powierzchnia rekultywowanych składowisk wyniosła
powyżej 2 ha);
– wartość wnioskowanej kwoty ze środków NFO-
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ŚiGW na rekultywację 1 ha nie może przekroczyć 500
tys. zł;
– data zakończenia realizacji przedsięwzięcia określona na nie później niż 31.12.2012 r.
Informacje dodatkowe można uzyskać
pod nr tel. 22 45 90 405
lub pod adresem: rekultywacja@nfosigw.gov.pl.
Beneficjentami cz. II programu – modernizacja
składowisk komunalnych – są jednostki samorządu terytorialnego, ich związki oraz przedsiębiorcy. O dofinansowanie mogą się starać beneficjenci
planujący realizację zadania polegającego na:
– zamykaniu składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (z wyjątkiem wskazanych w cz.
I programu);
– modernizacji składowisk lub doposażeniu składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
służącym dostosowaniu ich do wymogów prawa.
Nabór wniosków w ramach cz. II odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania środków.
W ramach cz. II programu można aplikować o:
POŻYCZKĘ – do 75% kosztów kwalifikowanych
przedsięwzięcia.
Pożyczka udzielana jest na okres do 15 lat, oprocentowanie wynosi 2%, karencja w spłacie rat liczona
jest od wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie
dłuższa niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Pożyczka może zostać umorzona
po spełnieniu przez wnioskodawcę warunków określonych w programie.
Więcej informacji na temat programu „ Zamykanie
i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych”
znajduje się na stronie: www.nfosigw.gov.pl.
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Andrzej Grzana, WFOŚiGW w Szczecinie

Nabór LIFE+ 2010 oficjalnie rozpoczęty

Do Biur WFOŚiGW w Szczecinie i Koszalinie złożono 64 wnioski na łączną sumę przekraczającą
4 mln zł. Wstępna ocena tych wniosków – bardzo dobra!

LIFE+
– informacje na temat naboru 2010

Edukacja ekologiczna
– koniec pierwszego naboru
W dniu 26 lutego 2010 r., zgodnie z obowiązującym regulaminem, Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zakończył nabór wniosków na dofinansowanie projektów
z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody.
Przeważająca część aplikacji (53 wnioski) dotyczyła,
jak co roku, dofinansowania projektów nieinwestycyjnych, ukierunkowanych w głównej mierze na podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców
regionu, poprzez realizację szeroko rozumianych
programów edukacyjnych. Do biur funduszu zostało
złożonych także 11 wniosków inwestycyjnych, przewidujących budowę lub modernizację infrastruktury
umożliwiającej prowadzenie zajęć edukacyjnych stacjonarnych i terenowych.
Ocena wstępna złożonych aplikacji wykazała zadowalający poziom, zarówno pod względem merytorycznym, jak
i pod względem wymaganych przy ocenie formalnej załączników i dokumentacji dodatkowej. Przyczyniły się do
tego w znacznej mierze spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów zorganizowane przez fundusz.
Przekazane informacje o nowo wprowadzonych zasadach
naboru wniosków oraz możliwość bezpośrednich konsul-

tacji, dotyczących merytorycznej wartości planowanych
do realizacji projektów przełożyła się na podniesienie jakości złożonych wniosków.
Wart podkreślenia jest fakt, że kilku beneficjentów skorzystało z sugestii ze strony Wojewódzkiego Funduszu i ich
aplikacje zawierały montaże finansowe uwzględniające
współfinansowanie zadań ze środków krajowych i zagranicznych. Dla przykładu podać można wnioski przewidujące realizację programów edukacyjnych realizowanych przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz transgraniczne projekty współfinansowane ze środków INTERREG
lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Wyniki I naboru wniosków są bardzo obiecujące i należy
przewidywać, że na terenie Zachodniopomorskiego zrealizowanych zostanie, z wykorzystaniem środków funduszu,
wiele interesujących projektów. Dofinansowane projekty
z pewnością przełożą się na podniesienie świadomości
ekologicznej mieszkańców regionu oraz umożliwią realizację atrakcyjnych programów edukacyjnych z wykorzystaniem ciekawych metod i składników rzeczowych. Łączna kwota przyznanego dofinansowania wyniosła 1 035
541,44 zł. Szczegółowe wyniki oceny zawarto w tabeli:

Wyszczególnienie

Biuro Szczecin

Kwota przyznanego dofinansowania
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rocznego Dnia Informacyjnego (26.04) i Sesji Informacyjnej (27.05), które odbyły się w Warszawie
w siedzibie NOT, jako prelegentów zaproszono
polskich beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie z LIFE+. Przedstawili oni swoje doświadczenia związane z przygotowaniem aplikacji i zarządzaniem projektem finansowanym ze środków
LIFE+.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza potencjalnych wnioskodawców do udziału w warsztatach pisania
wniosków, które odbędą się w siedzibie NFOŚiGW
w dniach 23 czerwca i 28 lipca 2010 r. Ponadto planowane jest zorganizowanie Dni Konsultacyjnych
wypełnionych już wniosków LIFE+ w dniach 9-13
sierpnia 2010 r.

Biuro Koszalin

547 233,62 zł

488 307,82 zł

Wnioski przedstawione na posiedzenie komisji konkursowej

42

22

Liczba decyzji o przyznaniu dofinansowania

19

18

Liczba decyzji o odmowie dofinansowania
(proponowanych przez ZWF)

23

5

Jednocześnie pierwszy nabór wniosków wykazał pojawiające się problemy beneficjentów z przygotowaniem
i opracowaniem wniosków, w tym w zakresie opracowania preliminarzy finansowych i zbilansowania środków na realizację projektów. W związku z powyższym
przed ogłoszeniem II naboru wniosków w roku 2010 r.
dokonana zostanie analiza i ewentualna korekta regulaminów regulujących zasady naboru. Wnikliwa analiza

W dniu 5 maja 2010 roku Komisja Europejska
opublikowała zaproszenie do składania wniosków
dotyczących instrumentu LIFE+ na 2010 r. Szczegółowe informacje o możliwości finansowania przedsięwzięć zamieszczone zostały na stronie www.
nfosigw.gov.pl/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life. Tradycją stało się, że jednocześnie
z prezentacją harmonogramu naboru wniosków
ogłaszane są spotkania mające na celu zapoznanie potencjalnych beneficjentów z podstawowymi
wiadomościami oraz z praktycznymi informacjami
dotyczącymi Instrumentu Finansowego LIFE+. Prezentowane podczas spotkań informacyjnych i dni
konsultacyjnych informacje dotyczą charakterystyki Instrumentu Finansowego LIFE+, możliwości
dofinansowania projektów LIFE+ przez NFOŚiGW
oraz roli Zespołu Monitorującego. Podczas tego-

procesu weryfikacji i oceny złożonych wniosków pozwoli na dokonanie ewentualnych zmian w procedurze
naboru oraz wyeliminowanie słabych punktów.
Zgodnie z założeniami trybu konkursowego w chwili
obecnej dla projektów, które otrzymały dofinansowanie, przygotowywane są umowy, a beneficjenci rozpoczynają realizację założonych celów.
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