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Konferencja Funduszu
Niemal 150 uczestników, będących w większości
przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego,
wzięło udział w konferencji pt. „Doradztwo Energetyczne –
wsparcie dla niskoemisyjnej gospodarki”, zorganizowanej
w Poznaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).
Tematy konferencji poruszały zagadnienia dotyczące współpracy doradców
energetycznych z beneficjentami, źródeł finansowania inwestycji związanych
z efektywnością energetyczną oraz odnawialnych źródeł energii, koncepcji klastrów
energetycznych, a także planów gospodarki niskoemisyjnej. Maciej Lum, koordynator Zespołu Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Poznaniu, przedstawił główne
założenia Projektu Doradztwa Energetycznego oraz zasady wsparcia i współpracy
doradców z odbiorcami, jak również planowane w ramach projektu wskaźniki i stan
ich wdrażania.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się prelekcje dotyczące źródeł finansowania
inwestycji, zarówno ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 i Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020, jak i ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz WFOŚiGW w Poznaniu. Te ostatnie omówiła Magdalena Żelichowska, doradca energetyczny Funduszu. Jednym
z punktów konferencji był, również spotykający się z coraz większym zainteresowaniem, temat
dotyczący klastrów energii. Koncepcja ta umożliwia rozwój energetyki rozproszonej, która w konsekwencji ma służyć poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego. Koncepcja klastrów została wprowadzona do znowelizowanej ustawy o odnawialnych
źródłach energii. Spotkanie zaSpotkanie otworzyła Hanna Grunt, prezes Zarządu
kończyła prezentacja Kingi ŚwiWFOŚiGW w Poznaniu
talskiej, doradcy energetycznego WFOŚiGW, która podsumowała działania doradców związane z realizacją Planów Gospodarki Niskoemisyjnej
w Wielkopolsce oraz poruszyła kwestie zmian i aktualizacji tych dokumentów.
Konferencja była pierwszym tego typu spotkaniem, skierowanym do szerokiego grona osób, zorganizowanym przez doradców energetycznych WFOŚiGW w Poznaniu. Została zrealizowana w ramach projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Wszystkie prezentacje ze spotkania dostępne są na stronie WFOŚiGW w Poznaniu.
Spotkanie, które odbyło się 25 kwietnia br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, otworzyła Hanna Grunt, prezes Zarządu WFOŚiGW
w Poznaniu. Oprócz doradców energetycznych Funduszu, w konferencji wzięli
udział przedstawiciele NFOŚiGW oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego. 
Fot. Archiwum WFOŚiGW w Poznaniu
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Stan środowiska
w Wielkopolsce poprawia się
Fot. Bartosz Jankowski

„Najpilniejszym zadaniem wydaje się ograniczanie niskiej emisji i jej
wpływu na jakość powietrza”
Rozmowa z Hanną Grunt, prezes Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu
Paweł Napieralski: Zarządza Pani WFOŚiGW
w Poznaniu od 2011 roku, co – Pani zdaniem –
było największym sukcesem instytucji w tym
czasie?

gu i ponadnormatywny hałas.
Jakie działania w ochronie środowiska są najpilniejsze?

Hanna Grunt: Głównym sukcesem jest stała
poprawa stanu środowiska w naszym województwie przy ciągłym jego rozwoju gospodarczym.
Dzięki wsparciu Funduszu powstało lub zostało
zmodernizowanych wiele oczyszczalni ścieków,
rozbudowano systemy kanalizacyjne, skutecznie
wsparliśmy rozwój odnawialnych źródeł energii,
przyczyniliśmy się do budowy systemu gospodarki odpadami komunalnymi, działaliśmy w zakresie ograniczania emisji do powietrza, ochrony przyrody i jej bioróżnorodności i mieliśmy nieoceniony wpływ na podnoszenie świadomości
naszych mieszkańców przez szeroko rozumianą
edukację ekologiczną. Wiele lat naszymi głównymi beneficjentami były samorządy, a w ostatnim
czasie udało się stworzyć instrumenty finansowe
wspierające zarówno przedsiębiorców, jak i indywidualnych klientów, dedykując im atrakcyjne
programy dofinansowania. Poza tym z sukcesem
zakończyliśmy dysponowanie środkami UE w ramach poprzedniego okresu programowania tak
w WRPO, jak i POIŚ.

– Najpilniejszym wydaje się ograniczanie niskiej emisji i jej wpływu na jakość powietrza,
dokończenie inwestycji związanych z realizacją KPOŚK, tj. wyposażenie w sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków tam, gdzie ich jeszcze
brak. Dalsze uszczelnianie i ciągłe organizowanie gospodarki odpadami. Uświadamianie społeczeństwu, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za
stan Ziemi i jeżeli chcemy korzystać z jej dóbr, to
musimy robić to zgodnie z zasadami pełnej równowagi. Ważny jest również rozwój odnawialnych źródeł energii i to tak w gospodarce zorganizowanej, jak i dla użytkownika indywidualnego. Istotne są nabywanie umiejętności retencjonowania i racjonalnego korzystania z wody oraz
czynna ochrona przyrody i niezmienne budowanie dla niej szacunku.

Jak ocenia Pani stan środowiska w Wielkopolsce?
– W Wielkopolsce stan środowiska stale się
poprawia, ale to właśnie dzięki wcześniej wspomnianym inicjatywom. Następuje poprawa jakości wód, co jest zrozumiałe przy tak daleko zakrojonych inwestycjach związanych z gospodarką
wodno-ściekową. Cały czas mamy problem z jakością powietrza, ale też trzeba pamiętać, że i w
tej dziedzinie nastąpiła znacząca poprawa, co pokazują szczegółowe wyniki monitoringu. Z tym
związana jest także gospodarka odpadami, która
jest stale doszczelniana i powoli, ale także przynosi widoczne skutki. Wielkopolska to także tereny o cennych walorach przyrodniczych, których
skuteczna ochrona przyczynia się do poprawy jakości środowiska. Naszym niewątpliwym problemem w dużych miastach jest pojawianie się smowww.wfosgw.poznan.pl

Jaka powinna być rola Funduszu w najbliższych
latach?

„Najpilniejszym
wydaje się
ograniczanie
niskiej emisji
i jej wpływu
na jakość
powietrza”

– Wspierająca te wszystkie działania przez
ciągłą czujność co do identyfikowania szczegółowych potrzeb i budowania takich programów, które będą skutecznie wspierać finansowo
wszystkie związane z tym inicjatywy.
Gdyby miała Pani wyznaczyć cele dla Funduszu na najbliższe lata, jakie byłyby najważniejsze i dlaczego?
– Kontynuacja wspierania finansowego samorządów w dziedzinach chroniących środowisko, gdyż to ich działania są najważniejsze dla lokalnych społeczności i jakości życia
mieszkańców. Nie mniej ważne jest równolegle
rozwijanie wsparcia finansowego dla klientów indywidualnych, umożliwiające wyposażenie gospodarstw domowych w oze, służące ograniczaniu niskiej emisji, ochronie przyrody, jak np.
cieszący się dużą popularnością program dla
pszczelarzy.
LATO 2017 – EKOFAKTY
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Więcej dla osób fizycznych
Fot. Arch.WFOŚiGW w Poznaniu

Rozmowa z Markiem Zielińskim,
zastępcą prezesa Zarządu
WFOŚiGW w Poznaniu

– Na edukację przeznaczamy od 8 do 9 %
wpływów z opłat środowiskowych, tj. od 4 do
4,5 mln. Są to duże sumy. Trafiają one głównie do
stowarzyszeń, fundacji i samorządów. Dotowane
są z nich m.in. projekty dotyczące segregacji odpadów, oszczędności energii, odnawialnych źródeł energii, rozwijające wrażliwość ekologiczną
i wiedzę przyrodniczą. Dofinansowujemy tworzenie sal i ścieżek edukacyjnych. Głównymi odbiorcami akcji edukacyjnych są dzieci i młodzież.
Uważamy, że są to dobrze zainwestowane środki.

Paweł Napieralski: Od ponad 5 lat jest Pan
członkiem Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu. Jak
ocenia Pan współpracę Funduszu z samorządami z terenu Wielkopolski w tym okresie?
Marek Zieliński: Mamy wiele pozytywnych sygnałów ze strony samorządowców co do oceny
wzajemnej współpracy. W znacznej części wynika
to z faktu, że Zarząd Funduszu i wszyscy jego pracownicy starają się wspierać i pomagać naszym beneficjentom zarówno w zakresie zasad udzielania
pomocy finansowej, wymaganych przez nas dokumentów, jak i poprawności wypełniania wniosków
o środki finansowe. Środki te, w większości pożyczki z umorzeniem, są przeznaczane na gospodarkę
wodno-ściekową, gospodarkę odpadami i inwestycje obniżające zużycie energii. Ponadto w formie
dotacji finansujemy edukację ekologiczną. Pełna
informacja o zakresie tej pomocy jest dostępna na
naszej stronie internetowej. Oczywiście samorządowcy woleliby większy udział dotacji, ale to jest
niestety uzależnione od wielkości wpływów i wieloletniej analizy finansowej. Fundusz musi mieć
gwarancję stabilności ekonomicznej.

W tym roku Fundusz wprowadził nowe programy priorytetowe. Jakie efekty mają przynieść?
– Wprowadziliśmy 4 takie programy i wszystkie dotyczą osób fizycznych. Dotychczas, poza
parkami zabytkowymi, nie udzielaliśmy takiej pomocy finansowej na przedsięwzięcia ekologiczne. Są to programy: „OZE – 2017”, dotyczący odnawialnych źródeł energii, „TERMO – 2017”, dotyczący termomodernizacji, „PIECYK – 2017”, dotyczący wymiany pieców opalanych węglem na surowce bardziej ekologiczne oraz „PARKI – 2017”,
dotyczący rewaloryzacji parków i ogrodów zabytkowych. Programy te cieszą się olbrzymim
zainteresowaniem, znacznie przekraczającym
nasze możliwości finansowe, przede wszystkim dlatego, że są to pożyczki z 30-40% umorzeniem. Ich skutkiem (poza parkami) będzie
mniejsze zużycie energii i czystsze powietrze
w Wielkopolsce.

Fundusz mocno wspiera działania w zakresie
edukacji ekologicznej.

Doradcy na pikniku
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Doradcy energetyczni WFOŚiGW w Poznaniu
10 czerwca br. uczestniczyli w IX Ogólnopolskim
Edukacyjnym Pikniku Ekologicznym w Pobiedziskach. Głównym tematem imprezy była ochrona
powietrza. Jednym z elementów pikniku był finał
rajdu terenowego, zorganizowanego dla młodzieży gimnazjalnej. Szkoły podstawowe zlokalizowane na terenie gminy Pobiedziska uczestniczyły
w konkursie na najlepsze stoisko popularnonaukowe, natomiast przedszkola przygotowały stoiska ekologiczno-edukacyjne. Partnerzy projektu
przygotowali stoiska tematyczne, można było także spotkać się z celebrytami promującymi ekologiczny styl życia. Na scenie odbywały się występy przygotowane przez dzieci i młodzież szkolną.
Na stoisku WFOŚiGW również było dużo atrakcji. Dla najmłodszych uczestników przygotowano
quiz z wiedzy o odnawialnych źródłach energii, sposobach oszczędzania energii oraz ochronie środowiska. Doradcy energetyczni udzielali konsultacji dotyczących założeń programu „PIECYK – 2017”,
którego celem jest finansowanie działań w zakresie wymiany starych, zanieczyszczających powietrze
pieców na nowe – ekologiczne.
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Fot. Archiwum UMiG Pobiedziska

W trakcie pikniku
stoisko doradców
energetycznych
cieszyło się dużym
powodzeniem.
Na fotografii Kinga
Świtalska

www.wfosgw.poznan.pl
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Warto wspierać i pomagać
Rozmowa z Markiem Baumgartem,
zastępcą prezesa Zarządu
WFOŚiGW w Poznaniu
Paweł Napieralski: Mija 6 lat Pana pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – jak Pan ocenia
ten czas?
Marek Baumgart: Było to sześć lat pracy
z ludźmi w jednym celu – ochrony naszego bogactwa, jakim jest środowisko. Nie sposób wyliczyć wszystkich inwestycji, które dzięki współpracy Funduszu i beneficjentów mogliśmy zrealizować. To miliony złotych przekazane na ten cel.
Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że w Wielkopolsce dzięki naszym wspólnym inwestycjom poprawiła się jakość wody, ziemi i powietrza. Co roku przekazujemy spore środki na poprawę stanu naszego środowiska. Te pieniądze pozwalają samorządom, przedsiębiorcom
i instytucjom publicznym odpowiedzieć na wyzwania współczesności i wpisać się w to, co nazywamy zrównoważonym rozwojem w zgodzie ze
środowiskiem.

Fot. Marta Forysiak

naszych pracowników i beneficjentów. Ci ostatni to nasi silni i solidni partnerzy, z którymi realizujemy wspólną politykę ekologiczną dla całego województwa. Akcje edukacyjne, rozwieszanie budek lęgowych dla ptaków, ochrona gatunków zwierząt, zwiększanie ich populacji, oczyszczanie wód, termomodernizacje budynków, akcje
usuwania azbestu, wymiana pieców – to wszystko sprawia, że żyje się nam lepiej, bezpieczniej
i że jesteśmy bardziej ekologiczni i wyedukowani.
Oczywiście do tego wszystkiego dochodzi reagowanie na zagrożenia spowodowane żywiołami, czyli np. powodziami lub wichurami czy pożarami. Jestem dumy, że i w tym zakresie nasz Fundusz nie zostawił nikogo bez pomocy. Dofinansowania do zakupu sprzętu dla strażaków, policji, straży łowieckiej realnie wpłynęły na poprawę
bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
Co chciałby Pan powiedzieć wszystkim spotkanym na funduszowej ścieżce?
– Pragnę serdecznie podziękować tym
wszystkim, którzy wnieśli swój wkład w funkcjonowanie WFOŚiGW w Poznaniu: członkom Rady
Nadzorczej i Zarządu, pracownikom, naszym beneficjentom oraz przyjaciołom Funduszu, których
mamy wielu. Szczególnie dziękuję naszej funduszowej drużynie biegowej, w której często wielu z nas stawiało swoje pierwsze w życiu kroki na
trasach biegowych, gdzie wspólnie dzieliliśmy
radość z przekraczania linii mety i pokonywania
własnych ograniczeń. 

Z czego jest Pan najbardziej dumny?
– Jestem dumny z tego, że pracowałem
w zgranym zespole ludzi, dla których dobro naszego otoczenia jest priorytetem. Nasz Fundusz
to wielka odpowiedzialność, a przede wszystkim
wielka siła tkwiąca w umiejętności współpracy

Światowy Dzień Ochrony Środowiska

Fot. Archiwum WFOŚiGW w Poznaniu

Co roku 5 czerwca obchodzony jest Światowy
Dzień Ochrony Środowiska. Z tej okazji 4 czerwca
br. w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu po
raz kolejny odbył się Wielkopolski Dzień Ochrony Środowiska. Impreza trwała w godz. 11-18.
Ogród Botaniczny tego dnia odwiedziło ok. 2100
osób. Na scenie odbywały się występy artystów,
pokazy sztuk walki i zabawy dla dzieci. Wręczono
też nagrody dla uczestników konkursów „Sołectwo Przyjazne Naturze” na hasło Wielkopolskiego Dnia Ochrony Środowiska oraz konkursu plastycznego „Malowany Dzień Środowiska”. 20 organizacji prezentowało swoje stoiska. Odwiedzający mogli wziąć udział w licznych warsztatach,
konkursach, pokazach i zabawach. Mieszkańcy
w zamian za sadzonki roślin oddali 142 kg sprzętu elektrycznego, 24 kg baterii i 10 kg leków.
Impreza została przeprowadzona przy finansowym wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Budżetu Miasta Poznania. 
www.wfosgw.poznan.pl

Światowy Dzień
Ochrony Środowiska
świętuje ponad 100
krajów. Polska bierze
w nim udział od 17 lat
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Jaka przyszłość czeka energetykę?
Zespół doradców energetycznych reprezentujący WFOŚiGW w Poznaniu
uczestniczył w konferencji pt. „Rozproszone źródła energii (poniżej 10 MWe) jako
motor rozwoju polskiej gospodarki – potencjał do krajowej inteligentnej specjalizacji”. Konferencja odbyła się 16 maja br.
w Sali Sesyjnej Ratusza Miejskiego w Kole.
Jej tematyka dotyczyła przyszłości energetyki rozproszonej, jako krajowej inteligentnej specjalizacji, poprzez poszukiwanie innowacyjnych, efektywnych i konkurencyjnych źródeł energii. Podczas konferencji omówiono m.in. zapotrzebowanie na rozproszone źródła energii w ramach realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz ideę klastrów i spółdzielni
energetycznych. Dyskutowano też o barierach w rozwoju energetyki rozproszonej, zwłaszcza barierach
formalno-prawno-administracyjnych oraz o integracji inwestycji w odnawialne źródła energii na poziomie lokalnym i regionalnym przez koordynację wydatkowania dostępnych środków finansowych. 
Fot. Archiwum WFOŚiGW w Poznaniu

W panelu związanym
z finansowaniem
„energetycznych”
inwestycji wziął
udział doradca
energetyczny Piotr
Ratajczak, który
zaprezentował ofertę
WFOŚiGW w Poznaniu

Zielona energia w Gnieźnie

Fot. Archiwum UM w Gnieźnie

W imprezie
uczestniczył również
Tomasz Budasz,
prezydent Gniezna

Tegoroczne XXII Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne odbywały się pod hasłem „Zielona Energia,
czyli moc słońca, wiatru i wody”. Impreza odbyła się 21 kwietnia. Dla uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zorganizowano konkursy:
– plastyczny dla klas I-III – „Zielona energia czyli moc słońca, wiatru i wody”,
– plastyczny na plakat dla klas IV-VI – „Słońce, wiatr i woda – alternatywą dla smogu”,
– dla gimnazjum na ulotkę – „Energia odnawialna jako alternatywa dla smogu”,
– dla szkół ponadgimnazjalnych na prezentację lub film – „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w moim powiecie”.
W ramach prezentacji ekologicznych odbył się m.in. uliczny happening przedszkolaków. Dziewięć
placówek przedszkolnych (ok. 200 dzieci) przemaszerowało deptakiem w kierunku rynku. Dzieci niosły hasła ekologiczne, wiatraki – symbole odnawialnej energii, śpiewały piosenki, deklamowały wiersze.
W przemarszu towarzyszył im prezydent Gniezna, prezes Polskiego Klubu Ekologicznego Koło w Gnieźnie oraz Kinga Świtalska, doradca energetyczny WFOŚiGW w Poznaniu.
6
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Wydarzenia

Doradcy podsumowują
spotkania z mieszkańcami

Fot. Archiwum WFOŚiGW w Poznaniu

Realizowane w 2017 roku
programy priorytetowe WFOŚiGW w Poznaniu, skierowane do osób fizycznych, od momentu ich ogłoszenia cieszą
się niesłabnącym zainteresowaniem Wielkopolan. Na prośbę władz miast i gmin województwa doradcy energetyczni Funduszu odbyli w I kwartale br. szereg spotkań z mieszkańcami poszczególnych regionów, informując o szczegółach
programów, proponowanych
przez WFOŚiGW w Poznaniu:
„OZE – 2017”, „TERMO – 2017”
oraz „PIECYK – 2017”. Podczas
ponad 60 spotkań informacyjno-doradczych w różnych rejonach województwa z zapisami programów, warunkami dofinansowań
oraz procedurami ubiegania się o środki zapoznało się ponad 3500 osób. W trakcie spotkań mieszkańcy
mieli możliwość zadawania pytań doradcom, wyjaśnienia wszelkich wątpliwości dotyczących dofinansowań oraz indywidualnych konsultacji w zakresie wdrażania przedsięwzięć związanych z efektywnością energetyczną w budynkach i lokalach mieszkalnych. 

Podczas ponad
60 spotkań
informacyjnodoradczych w
różnych rejonach
województwa z
zapisami programów,
warunkami
dofinansowań
oraz procedurami
ubiegania się o środki
zapoznało się ponad
3500 osób

W Czerwonaku stanie stacja
monitoringu jakości powietrza
WFOŚiGW w Poznaniu
dofinansuje
posadowienie stacji
w Czerwonaku kwotą
w wysokości 2,5 mln zł

Fot. Archiwum WFOŚiGW w Poznaniu

Projekt pn. „Badania stanu
środowiska w województwie
wielkopolskim w roku 2017
oraz zakup i posadowienie stacji monitoringu jakości powietrza w gminie Czerwonak”
dofinansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 14 marca br. w siedzibie
WFOŚiGW w Poznaniu podpisano umowę określającą warunki dofinansowania. Beneficjentem projektu jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Poznaniu.
W podpisaniu umowy udział wzięli Hanna Grunt, prezes Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu oraz Marek Zieliński, zastępca prezesa, a ze strony beneficjenta: Zdzisław W. Krajewski, wielkopolski wojewódzki inspektor ochrony środowiska oraz Zofia Lamentowicz, naczelnik Wydziału Budżetu, Finansów
i Egzekucji Należności Pieniężnych, główna księgowa WIOŚ w Poznaniu.
Na podstawie umowy WFOŚiGW w Poznaniu dofinansuje projekt kwotą 2,5 mln zł. Środki w całości
mają być zrealizowane w bieżącym roku. 

www.wfosgw.poznan.pl

Wybór i opracowanie:
Paweł Napieralski
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WFOŚiGW w Poznaniu

W Polsce powstają
pierwsze klastry energii
Kinga Świtalska
Zespół Doradców
Energetycznych
WFOŚiGW
w Poznaniu

„W ostatnich
latach formuła
scentralizowanej
energetyki opartej
o elektrownie
dużych mocy
odchodzi do
lamusa”

Zaproponowana przez Ministra Energii koncepcja klastrów
energii spotkała się z dużym zainteresowaniem choć jednocześnie
wprowadziła wiele wątpliwości. Ekspertyza dotycząca koncepcji
funkcjonowania klastrów energii pozwoli wskazać kierunek ich rozwoju.
Będzie ona punktem wyjścia do dyskusji środowisk zainteresowanych tą
formą energetyki rozproszonej.
Klastry energii to inaczej porozumienie cywilnoprawne, w skład którego mogą wchodzić: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki nieposiadające osobowości prawnej, badawczo-rozwojowe,
naukowe. Celem tego porozumienia jest równoważenie zapotrzebowania na energię i jej nośniki
przez jego członków. Klastry energii do polskiego
prawa wprowadziła nowelizacja Ustawy o odnawialnych źródłach energii z lipca 2016 r. Uczestnicy klastra mogą razem wytwarzać energię, równoważyć jej zapotrzebowanie, dystrybucję lub
obrót. Energia ta pochodzi z odnawialnych źródeł
lub innych paliw, a przekazywana jest w ramach
sieci dystrybucyjnej o napięciu tzw. znamionowym niższym niż 110 kV. Wytwarzana musi być
na obszarze działania tego klastra, którego obszar działania nie wykracza poza granice jednego powiatu lub 5 gmin. Klaster energii reprezentowany jest przez koordynatora klastra, który posiada odpowiednią koncesję na sprzedaż i dystrybucję energii lub działa w ramach wpisu do odpowiedniego rejestru.

Spółdzielnie energetyczne
Z opublikowanej ekspertyzy wynika, że klastry energii pomogą zmniejszyć zagrożenie ubóstwem energetycznym. Wpłyną one również pozytywnie na lokalną gospodarkę, obniżą koszty funkcjonowania gospodarstw domowych
i przedsiębiorstw. W ekspertyzie pojawia się również definicja spółdzielni energetycznych, które są zrzeszeniem mającym na celu produkcję
energii na użytek własny (członków) oraz ewentualną sprzedaż nadwyżek do sieci. Funkcjonowanie spółdzielni warunkuje prawo o spółdzielniach, wielkość produkcji oraz obszar funkcjonowania jej członków. Sumaryczna produkcja energii wewnątrz spółdzielni limitowana jest w zależności od nośnika energii – energia elektryczna
8
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(moc jednostek do 10 MWe), biogaz (wydajność
do 40 mln m3 rocznie) oraz ciepło (moc cieplna
do 30 MWc).

Alternatywa dla wielkich bloków
energetycznych
Zauważa się, że w ostatnich latach formuła
scentralizowanej energetyki opartej o elektrownie dużych mocy odchodzi do lamusa. Wynika to
głównie z wyczerpywania się zasobów złóż paliw kopalnych oraz postępu technologicznego,
pozwalającego na lepsze zarządzanie produkcją
energii, poprzez wykorzystanie rozproszonej generacji opartej głównie o bezemisyjne i niewyczerpywalne źródła odnawialne. Zalet takiego
stanu jest wiele:
• lepsza jakość przesyłu i samej produkcji energii. W rozwoju rozproszonej energetyki upatruje się szansy na zwiększenie bezpieczeństwa
energetycznego poprzez większą dywersyfikację produkcji paliw i energii;
• możliwość produkcji energii na lokalnym obszarze. W ten sposób wyższe jednostkowe
koszty produkcji zostaną skompensowane niższymi kosztami sieciowymi, wynikającymi z redukcji zapotrzebowania na energię pochodzącą z Krajowej Sieci Elektroenergetycznej. Doprowadzi to do uniezależnienia się danego
obszaru od zewnętrznych dostaw energii;
• bezpieczeństwo energetyczne. Wpływa ono na
wzrost jakości i niezawodności dostaw nośników energii;
• rozwój rozproszonych źródeł energii;
• poprawa jakości zasilania, głównie w zakresie
redukcji spadków napięć i odkształceń faz, ma
wpływ na podniesienie walorów użytkowych
energii elektrycznej;
• uzyskanie określonego efektu ekonomicznego. Realizowane jest poprzez tańsze zaopawww.wfosgw.poznan.pl

Fot. Maciej Lum

WFOŚiGW w Poznaniu

trzenie w energię, korzystniejszą sprzedaż energii na rynku lokalnym, racjonalizację zużycia
energii.

Klastry już działają
W całym kraju zgłoszono już ponad pięćdziesiąt inicjatyw dotyczących powstania klastrów
energii. Planowane jest wyłonienie z nich kilkunastu podmiotów i potraktowanie ich jako pilotażowe inicjatywy klastrowe. Wybrane klastry będą
miały różną specyfikę i będą pochodziły z różnych regionów Polski, dzięki temu możliwy będzie do osiągnięcia jak najszerszy przegląd tego
typu inicjatyw. Ministerstwo Energii zachęca do
przekazywania informacji dotyczących podejmowanych inicjatyw w obszarze klastrów energii. Ministerstwo przekaże dodatkowe informacje
w zakresie wytycznych do opracowania strate-

gii klastra energii, która będzie w przyszłości stanowiła podstawę do ubiegania się o wsparcie finansowe. Najciekawsze inicjatywy zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Ministerstwa
Energii. Swoje uwagi można przekazywać do zaproponowanej „Koncepcji funkcjonowania klastrów energii w Polsce”. Każde spojrzenie na przygotowaną ekspertyzę pozwoli w sposób najbardziej racjonalny wygenerować wzorcowy model
klastra.
Zachęcamy potencjalnych członków klastra
do zawiązywania tego typu porozumień. Zasadność i ewentualne korzyści z wdrożenia tego typu
inicjatywy będą znane dopiero za jakiś czas. Jednakże jeśli chce się coś osiągnąć, to czasem warto
zaryzykować. Zespół Doradców Energetycznych
służy wsparciem doradczym/merytorycznym
– zapraszamy do współpracy zainteresowane
jednostki.

„Zasadność
i ewentualne
korzyści
z wdrożenia
tego typu
inicjatywy będą
znane dopiero
za jakiś czas”

To trzeba wiedzieć
Konfiguracje, w których mogą funkcjonować klastry energii:
• praca wyspowa (samodzielne wytwarzanie, dystrybucja oraz bilansowanie handlowe),
• praca w sieci lokalnego Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD),
• praca wykorzystująca częściowo własną infrastrukturę dystrybucyjną, a częściowo działająca
w oparciu o umowę dystrybucyjną z lokalnym OSD.

www.wfosgw.poznan.pl
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ogłoszenia
Unijne środki finansowe na OZE
Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków
w ramach Poddziałania 3.1.1.

Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii.
Wnioski będzie można składać
od 30.6.2017 do 31.8.2017 r.
Pula środków przeznaczona na konkurs to 90 000 000,00 zł.
Dofinansowanie wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych.
Beneficjentami w konkursie mogą być: JST i ich związki; jednostki zależne od JST, posiadające
osobowość prawną; państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe
jednostki budżetowe; przedsiębiorcy; spółdzielnie mieszkaniowe; organizacje pozarządowe
(dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną); szkoły wyższe; spółki wodne (dotyczy
podmiotów posiadających osobowość prawną); podmioty prawne Kościołów i związków
wyznaniowych; uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego;
podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE.
JST mogą składać wniosek na tzw. projekty parasolowe. Projekt parasolowy umożliwia JST
złożenie wniosku na mikroinstalacje OZE w imieniu mieszkańców, z zastrzeżeniem, że suma
mocy poszczególnych instalacji osiągnie minimalną wymaganą moc (w przypadku instalacji
wykorzystujących energię pochodzącą ze słońca jest to 0,3MW), a energia produkowana
przez te instalacje będzie spożytkowana na cele gospodarstwa domowego.
Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie:
http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/201
Odnawialne źródła energii cieszą się dużym zainteresowaniem. Możliwość produkcji
ekologicznej energii z własnej instalacji, a także obniżenie rachunków za energię stanowią
dużą zachętę do tego typu inwestycji. Natomiast tak wysokie dofinansowanie sprawia,
że inwestycja staje się bardzo opłacalna. Zachęcamy do aplikowania.

Więcej informacji na stronie internetowej Funduszu:
www.wfosgw.poznan.pl
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Fundusz realizuje
program usuwania
azbestu
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu (WFOŚiGW w Poznaniu) już w 2005 roku rozpoczął
wspieranie samorządów w procesie usuwania wyrobów zawierających
azbest. Od tego czasu dzięki dotacji udało się unieszkodliwić 56 898,55
ton wyrobów zawierających azbest.

Fot. Paweł Napieralski

W połowie czerwca ubiegłego roku Najwyższa Izba Kontroli (NIK) opublikowała raport na
temat realizacji „Programu oczyszczania kraju
z azbestu na lata 2009–2032”. W ocenie NIK program nie spełnia swojej funkcji. Mimo stworzenia
ram prawnych i zaangażowania środków finansowych z budżetu państwa i samorządów, tempo
usuwania azbestu w Polsce jest znikome, a jego
ilość wciąż pozostaje niewiadomą, gdyż wciąż nie
ma pełnej inwentaryzacji jego zasobów. W momencie tworzenia programu ilość azbestu szacowano na 14,5 mln ton, a do końca 2012 roku
miała powstać Baza Azbestowa, zawierająca pełne dane o rzeczywistej ilości wyrobów do usunię-

cia. Jednak do 30 października 2015 roku do bazy
wprowadzono zaledwie 5,3 mln ton, czyli niespełna 37 proc. Do tej pory nie ma rzetelnej wiedzy o lokalizacji i stanie technicznym wyrobów
zawierających azbest. Według cząstkowych danych najwięcej azbestu pozostającego do unieszkodliwienia jest w województwach mazowieckim, lubelskim i łódzkim.
NIK szacuje, że przy dotychczasowym tempie usuwania wyrobów zawierających azbest prace te będą trwały około 200 lat. Izba postulowała zmianę założeń programu i jego urealnienie
(m.in. przesunięcie terminu zakończenie programu usunięcia azbestu), tak aby w pierwszej kolej-

Paweł
Napieralski

„NIK szacuje,
że przy
dotychczasowym
tempie usuwania
wyrobów
zawierających
azbest prace te
będą trwały około
200 lat”

Najczęściej płyty
azbestowe pokrywają
dachy budynków
gospodarczych na wsiach
www.wfosgw.poznan.pl
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dr hab. med. Szczepan Cofta
internista-pulmonolog
– Każdego roku stawiam diagnozę, a potem współuczestniczę w leczeniu pacjentów z międzybłoniakiem opłucnej. To pierwotne schorzenie opłucnej przebiega bardzo podstępnie, najczęściej pojawia się
w piątej lub szóstej dekadzie życia. Niestety możliwości leczenia są
niezwykle ograniczone. Inne skutki narażenia na azbest, chociażby
w postaci azbestozy, czyli przewlekłej choroby płuc, są stosunkowo
rzadkie. Jestem przekonany, że jedną z naszych podstawowych
powinności jest wyeliminowanie z naszych domostw i budynków
gospodarczych pokryć dachów wykonanych z azbestu.

161

160

97

371

348
59

925

541
506

103
Azbest pozostały
do unieszkodliwienia
(według raportu NIK
opublikowanego
w czerwcu 2016 r.;
dane w tysiącach ton)

55 194

738
328

238

215

ności finansować usuwanie azbestu najbardziej
szkodliwego dla zdrowia i życia ludzi.
Polska jest jedynym krajem w Europie, który
przyjął plan działania na rzecz kraju wolnego od
azbestu.

„Dzięki środkom
z funduszy
najwięcej
niebezpiecznego
materiału usunęły
powiaty poznański
i koniński”
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Powiaty poznański i koniński na
prowadzeniu w Wielkopolsce
Zgodnie z „Programem usuwania wyrobów
zawierających azbest na terenie województwa
wielkopolskiego”, na koniec 2007 roku na naszym obszarze znajdowało się ponad 869 tys.
ton wyrobów zawierających azbest. Jak wskazują dane, ze środków WFOŚiGW w Poznaniu udało
się unieszkodliwić około 6,5% wyrobów znajdujących się na terenie województwa. Wojewódzki
Fundusz do tej pory wypłacił swoim beneficjentom ok. 12 mln zł dotacji. Od 2012 roku usuwanie
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wyrobów zawierających azbest finansowo wspiera również Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przeznaczył na
ten cel około 6,1 mln zł. Łącznie ze środków funduszy na usuwanie azbestu przeznaczono blisko
18 mln zł.
Dzięki środkom z funduszy najwięcej niebezpiecznego materiału usunęły powiaty poznański i koniński. Łącznie na tych terenach udało się
zutylizować ponad 15 tys. ton wyrobów zawierających azbest, czyli 27% masy wszystkich zebranych wyrobów zawierających azbest. Najwięcej
azbestu pozostało w tych powiatach, w których
jeszcze nie rozpoczęto realizacji programu jego
usuwania oraz tam, gdzie ten proces rozpoczął
się dość późno.
WFOŚiGW w Poznaniu udziela dotacji samorządom powiatowym, które samodzielnie ogłaszają nabory wniosków dla mieszkańców swoich powiatów. Każdy powiat ma swój regulamin
usuwania wyrobów zawierających azbest, który szczegółowo określa warunki uzyskania pomocy. Mieszkańcy posiadający wyroby azbestowe i chcący je usunąć po wszelkie informacje na
ten temat powinni zgłosić się do swojego urzędu
gminy lub starostwa powiatowego.
Najwięcej środków na realizację programu
usuwania azbestu otrzymały powiaty poznański
i koniński, które przodują w ilości usuniętych wyrobów zawierających azbest. Oba powiaty pozyskały na ten cel z WFOŚiGW w Poznaniu ponad
4,2 mln zł, co stanowi 23,7 % wszystkich środków
przekazanych samorządom w Wielkopolsce. Niewiele ustępuje im również powiat gnieźnieński,
który pozyskał ponad 1,7 mln zł.
– Z końcem tego roku zakończy się umowa
z NFOŚiGW na udzielenie dotacji na usuwanie
wyrobów zawierających azbest. W związku z tym
pracujemy nad formułą dalszego wsparcia samorządów w procesie usuwania wyrobów zawierających azbest – mówi Hanna Grunt, prezes Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu.

Zabójczy azbest
Azbest to handlowa nazwa grupy minerałów.
Te włókniste krzemiany metali mają szereg pożądanych właściwości, należą do nich niska cena,
duża trwałość, niepalność, a także łatwość łączenia z innymi materiałami. Niestety, okazało się, że
azbest obok zalet ma też bardzo poważne wady.
Zdaniem ekspertów z Instytutu Medycyny Pracy
wyroby azbestowe nie stanowią zagrożenia dla
ludzi i środowiska, gdy są w dobrym stanie, nieuszkodzone i nieskorodowane. Niebezpieczeństwo uwalniania się do środowiska włókien azbestu zwiększa się w momencie uszkodzenia struktury wyrobu lub w chwili jego nieumiejętnego
usuwania. 
www.wfosgw.poznan.pl

realizowane projekty

Park znowu
jest piękny
Projekt „Rewitalizacja Parku im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego
będącego historycznym układem urbanistycznym Miasta Gniezna”
stanowi część działań, których celem jest zmiana wyglądu terenów
przydworcowych w tym mieście. Działanie zostało dofinansowane
ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.
Imię pierwszego prezydenta RP na uchodźstwie uroczyście nadano parkowi w kwietniu
2013 roku. Park im. Ryszarda Kaczorowskiego jest
pierwszym miejscem, które dostrzega podróżny
korzystający z gnieźnieńskiego dworca PKP. Miejsce to chętnie odwiedzają okoliczni mieszkańcy,
którzy lubią spacerować tam z rodzinami czy swoimi czworonogami. Rocznie park odwiedza ok. 70
tys. mieszkańców Gniezna i ok. 30 tys. turystów. –
Dlatego tak ważne jest, by nie tylko wyglądał on
estetycznie, ale także oferował przyjazne miejsce
do odpoczynku. Poza tym rewitalizacja tego parku
włącza się w cykl działań, które mają zmienić obraz całej, przydworcowej części Gniezna – mówi
Tomasz Budasz, prezydent Gniezna. Razem z drugim parkiem – parkiem Kościuszki, którego rewitalizacja właśnie się kończy oraz z wyremontowanym budynkiem dworca i remontowanym
właśnie budynkiem Urzędu Miejskiego – miejsca te będą tworzyć nową wizytówkę pierwszej

Tomasz Budasz
prezydent Gniezna
– Tereny zielone są ważną częścią tkanki miejskiej. Gnieźnieńskie
parki mają ogromny potencjał, który tylko czekał na odkrycie. Teraz,
gdy zakończyła się rewitalizacja pierwszego z nich, widać, jak wielka
była potrzeba jego modernizacji. Ładne i wygodne ławki, nowe latarnie oraz piękna zieleń sprawiają, że park nigdy nie jest pusty i cieszy
zarówno mieszkańców, jak i turystów. Liczymy, że po zakończeniu
remontu drugiego, pobliskiego parku, każdy gnieźnianin znajdzie
swoje „zielone” miejsce wytchnienia i rekreacji.

Fot. www.gniezno.eu

www.wfosgw.poznan.pl

Paweł
Napieralski

stolicy Polski, która ma mile zaskoczyć każdego
przyjezdnego.
W ramach projektu „Rewitalizacja Parku im.
Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego będącego historycznym układem urbanistycznym Miasta
Gniezna” nasadzono 21 drzew (jabłonie ozdobne
i śliwy wiśniowe, a 3 cisy przesadzono na tył parku), 1510 krzewów (w tym: cisy, lilaki, śnieguliczka Chenaulta Hancock i hortensja bukietowa), 936
bylin (liliowiec w odmianie Stella de Oro), 110 roślin cebulowych. Ponadto założono 2218 m2 nowych trawników, zbudowano 1207 m2 ścieżek spacerowych z nawierzchni przepuszczalnej. Zakupiono i zamontowano elementy małej architektury:
27 ławek, 16 koszy na śmieci, pojemnik na psie odchody, stojaki na 12 rowerów oraz system automatycznego nawadniania. W ramach realizacji projektu zainstalowano też 8 lamp typu LED.
Projekt zrealizowano w ciągu pięciu miesięcy
(od 22 lipca do 20 grudnia 2016 r.). Koszt realizacji
wyniósł 603 673,06 zł. WFOŚiGW w Poznaniu dofinansował projekt kwotą 543 575,26 zł (pożyczka
z 40% umorzeniem).

Park jest pierwszym
miejscem, które
dostrzega podróżny
przyjeżdżający
pociągiem do Gniezna
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EDUKACJA EKOLOGICZNA

PETunia i Szkłaki
Paweł
Napieralski

„W międzyczasie
działania edukacyjne
zostały rozszerzone
i skierowane
do gimnazjów, szkół
ponadgimnazjalnych
i przedszkoli”

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego od 2014 roku
prowadzi kampanię edukacyjną skierowaną do dzieci i młodzieży.
Działania wspiera finansowo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Jego celem jest wyrobienie nawyku
segregacji odpadów u dzieci.
Realizacja przedsięwzięcia pn. „Kształtowanie
świadomości ekologicznej uczniów szkół podstawowych z terenu Komunalnego Związku Gmin
Regionu Leszczyńskiego w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi – edycja III” zakładała przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w klasach czwartych szkół podstawowych z terenu objętego działalnością związku oraz konkursu dla
tej samej grupy wiekowej. Pomysł na realizację
kampanii pojawił się w roku 2014, w pierwszym
roku działania Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Jako grupę docelowo wybrano uczniów klas czwartych. Kampania kontynuowana jest do dziś – w roku bieżącym trwa
już IV edycja zajęć dla czwartoklasistów. Ponadto w międzyczasie działania edukacyjne zostały rozszerzone i skierowane do gimnazjów, szkół
ponadgimnazjalnych i przedszkoli. – Ogólnym
celem kampanii jest szerzenie wiedzy ekologicznej z zakresu prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, a w szczególności zapobieganie ich powstawania oraz zasad prawidłowej segregacji już wytworzonych – wyjaśnia
Eugeniusz Karpiński, przewodniczący Zarządu
Związku.

O związku
Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego powstał 28 listopada 2012 r. Celem
działania związku jest wspólne wykonywanie
zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenach gmin uczestników
związku, w dziedzinie gospodarki odpadami
komunalnymi.
Związek tworzy 18 gmin: Bojanowo, Gostyń,
Jutrosin, Krobia, Krzemieniewo, Krzywiń,
Leszno, Lipno, Miejska Górka, Pakosław,
Pępowo, Pogorzela, Poniec, Rawicz, Rydzyna,
Śmigiel, Święciechowa, Wijewo.

To musi przynieść efekt
Warsztaty oraz konkurs skierowane były do
wszystkich uczniów klas IV szkół podstawowych
z terenu objętego działaniem związku. Na 78
szkół podstawowych udział w kampanii wzięło
77, co daje 136 klas czwartych, w których uczyło
się 2538 uczniów. Do liczby uczniów można do-
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Fot. Archiwum KZGRL

Laureaci konkursu
plastycznego
w towarzystwie
przewodniczącego Zarządu
Związku na tle wystawy
prac konkursowych
www.wfosgw.poznan.pl

EDUKACJA EKOLOGICZNA
liczyć ok. 200 wychowawców i nauczycieli, którzy również uczestniczyli w zajęciach. Informacje o projekcie publikowano na stronie internetowej, która adresowana jest do wszystkich mieszkańców gmin związkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem przedszkolaków, uczniów i nauczycieli.
Realizacja przedsięwzięcia zaczęła się od zamówienia wydruku zeszytów edukacyjnych zaprojektowanych przez związek na cele kampanii
oraz zakupu kredek. Każdy uczestnik warsztatów
otrzymywał taki zestaw. Następnie, w okresie od
lutego do kwietnia, dwoje pracowników związku zajmujących się edukacją ekologiczną odwiedzało szkoły podstawowe i prowadziło warsztaty
w klasach czwartych. Warsztaty miały charakter
teoretyczno-praktyczny, prowadzone były w formie rozmowy z uczniami, wspomagano się prezentacją multimedialną. W trakcie warsztatów
mówiono o systemie segregowania odpadów na
terenie KZGRL, wyjaśniano zasady funkcjonowania Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych, rozmawiano o odpadach niebezpiecznych itp. Na zakończenie zajęć uczniowie
mieli możliwość przekonać się w praktyce, że segregowanie odpadów nie jest wcale trudne.

Każdy chce być w drużynie
Zupełnie nowym elementem zeszłorocznej
kampanii i bardzo ważnym, bo mającym wpływ
na całą edukację ekologiczną prowadzoną przez
związek, było stworzenie nowej strony internetowej www.edukacja.kzgrl.pl. Na cele strony stworzono także bohaterów KZGRL, tzw. Drużynę
Segregolandii, którzy towarzyszą nam od tamtej chwili. To był strzał w dziesiątkę. Chyba każdy przedszkolak, który uczestniczył w zajęciach,
zapamiętał, że PETunia opiekuje się żółtym pojemnikiem i dba o to, by trafiały do niego plastikowe i metalowe odpady, Papa Pier zbiera papier do niebieskiego pojemnika, natomiast Szkłaki to urwisy, ale nie umknie im żaden słoik czy
kolorowa butelka. Dziewczynki identyfikują się
z PETunią, a chłopcy chcą być Szkłakami – drużyna wzbudza wielkie emocje.
W ramach kampanii wyprodukowano także
plakaty z Drużyną Segregolandii i roll up, które
wykorzystywane są podczas zajęć.

Eugeniusz Karpiński
przewodniczący Zarządu Komunalnego
Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego
– W celu osiągnięcia jak najlepszych efektów – zwiększenia masy odpadów wysegregowanych „u źródła” – nasza kampania edukacyjna
jest skierowana do uczniów klas czwartych. Dzieci w tym wieku potrafią już zrozumieć i przyswoić sobie przekazywaną informację, są
pełne entuzjazmu, dzielą się nabytą wiedzą ze swoimi bliskimi i znajomymi, dyscyplinując ich jednocześnie do prawidłowej segregacji
odpadów.

Konkurs na finał
Ostatnim elementem kampanii była organizacja konkursu pn. „Jak widzą dzieci segregację śmieci – edycja III”. Wpłynęły 203 prace, a biorąc pod uwagę, że z jednej klasy można było nadesłać maksymalnie 3 prace, frekwencja była bardzo wysoka. Komisja konkursowa wybrała laureatów, którzy zdobyli pierwsze trzy miejsca oraz przyznała dwa wyróżnienia. Do mieszkańców związku należało natomiast wytypowanie w głosowaniu internetowym jednej pracy, która zdobyła nagrodę publiczności. Kampanię zakończyła wystawa prac
pokonkursowych.
Działania typowo edukacyjne trwały od początku lutego do 17 czerwca 2016 r., kiedy to nastąpiło oficjalne wręczenie nagród w konkursie.
Realizacja projektu zakończyła się 31 sierpnia
2016 r.
W 2017 roku realizowana jest kolejna edycja kampanii edukacyjnej, tym razem pod tytułem „Edukacja ekologiczna mieszkańców Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi – kampanie edukacyjno-informacyjne, publikacje, warsztaty i konkursy”. W jej ramach zrealizowane zostaną m.in. akcje „Przedszkolaki z Segregolandii”, „Turnieje odpadowe”, „Akademia odpadowa”, „SOS dla środowiska, czyli Segregujący, Oszczędny, Świadomy”,
„Kampania bilbordowa” i „Od segregacji nie ma
wakacji”. 

„W trakcie
warsztatów
mówiono
o systemie
segregowania
odpadów na
terenie KZGRL,
wyjaśniano zasady
funkcjonowania
Punktów
Selektywnego
Zbierania
Odpadów
Komunalnych,
rozmawiano
o odpadach
niebezpiecznych”

Finansowanie projektu
Koszt realizacji projektu wyniósł 44 442,12 zł. Największą jego część pochłonęło stworzenie strony
internetowej. Wydruk książeczek i plakatów, zakup kredek, nagród i roll up to niecała połowa kosztów. Samych zajęć – dojazdy i ich prowadzenie – nie doliczamy do kosztów, ponieważ są realizowane
przez pracowników związku w ramach ich zadań służbowych.
WFOŚiGW w Poznaniu dofinansował projekt kwotą 25 tys. zł.

www.wfosgw.poznan.pl
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Warta potrzebuje
pomocy
Paweł
Napieralski

„Powiatowy
lekarz
weterynarii
w Poznaniu
ujawnił, że
środkiem, który
zatruł kilkanaście
ton ryb w
Warcie, była
transflutryna,
składnik
środków
insektobójczych”

„Jest Tego Warta” – pod takim hasłem ruszył, i bardzo prężnie działa do
dzisiaj, Program Pomocy Rzece Warcie. Został zainicjowany po katastrofie,
która zniszczyła 150 km podwodnego życia. W działaniach mających
na celu odtworzenie ekosystemu rzeki uczestniczy m.in. Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
li ok. 50 km rzeki. W sumie wyłowili ok. 5 ton ryb,
większości nie dało się wyłowić z powodu rozkładu. Nie odławiano również sumów, których pęcherz pławny nie poradził sobie z masą i pewnie
spoczywał na dnie. Wśród śniętych ryb znalazły
się np. brzany ważące ponad 6-7 kg, a średnia ich
waga określana była w okolicach 4 kg. Największe straty dotknęły siedlisk ryb. Szacuje się, że na
odbudowę ekosystemu Warty trzeba będzie poczekać kilkanaście lat.
Wiadomo, co zatruło rzekę. Powiatowy lekarz
weterynarii w Poznaniu ujawnił, że środkiem, który zatruł kilkanaście ton ryb w Warcie, była transflutryna, składnik środków insektobójczych. Potwierdziły to badania przeprowadzone w Instytucie Weterynarii w Puławach. Dochodzenie rozstrzygające o winie trwa do dziś.

24 października 2015 roku doszło do zdarzenia określanego przez wielu ekspertów katastrofą ekologiczną. W jej wyniku, jak się szacuje, zginęło kilkanaście ton ryb. – Zadzwonił do mnie
Wojtek, wędkarz. Opisywał to, co widzi nad rzeką. Ryby, raki, małże dosłownie wychodziły i wyskakiwały z wody na brzegi. Tak, jakby były porażone. Na ich brzuchach były widoczne krwiste zaczerwienienia przewodu pokarmowego – wspomina Sebastian Staśkiewicz z Fundacji Ratuj Ryby.
Wolontariusze fundacji razem z członkami Polskiego Związku Wędkarskiego (PZW) zaczęli odławiać śnięte ryby. W międzyczasie docierały informacje z różnych miejsc o masowym lub częściowym wypłynięciu ryb. Wolontariusze patrolowa-

Wolontariusz
w trakcie akcji
zarybiania Warty
16
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Fot. Fundacja Ratuj Ryby

Cel: wrócić do poprzedniego stanu
Poza odławianiem śniętych ryb oraz apelowaniem do ludzi korzystających z dóbr natury rzeki Warty Fundacja Ratuj Ryby przystąpiła do działań, których celem jest odtworzenie stanu sprzed
katastrofy ekologicznej. Po konsultacjach z naukowym patronem fundacji – Instytutem Rybactwa Śródlądowego z Olsztyna – oraz prawnej pomocy ze strony WWF Polska uruchomiono 5-letni
Program Pomocy Rzece Warcie „Jest Tego Warta”.
Projekt zakłada m.in. działania związane z oczyszczaniem rzeki oraz kilkuletnim jej zarybianiem.
Ponadto w ramach projektu będą budowane
gniazda tarłowe, by pomóc, również w sposób
naturalny, odrodzić się rzece.
Wyjątkowym dniem dla realizowanego projektu była środa, 23 listopada 2016 r. Tego dnia
przeprowadzono akcję zarybienia Warty ponad
1 milionem ryb. Pierwsza akcja zarybienia Warty odbyła się dzięki dofinansowaniu, jakie Fundacja Ratuj Ryby otrzymała z WFOŚiGW w Poznaniu
w ramach projektu pt. „Rewitalizacja rzeki Warty poprzez zarybianie gatunkami cennymi, buwww.wfosgw.poznan.pl

OCHRONA śRODOWISKA
dowę gniazd tarłowych oraz proces monitoringu środowiska w związku z masowym śnięciem
ryb”. Akcję wsparły też inne podmioty. Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Poznaniu wyniosła
100 500 zł. Środki przeznaczono na zakup ryb, instalację i nadzór nad gniazdami tarłowymi, które
zostały umieszczone w porcie w Poznaniu. – Wraz
z ichtiologiem z okręgu PZW Poznań wyznaczyliśmy do wniosku gatunki reofilne, dla których rzeka jest podstawowym domem oraz gatunki, które nie występowały w podstawowym operacie,
lecz ze względu na zatrucie musiały być jak najszybciej odrodzone – wyjaśnia Staśkiewicz.
W ramach realizowanego projektu do Warty wpuszczono: 10 tys. szt. certy, tyle samo świnki, 100 tys. szt. bolenia, tyle samo
klenia i jazia, 10 tys. brzany, taką
samą liczbę miętusa i 250 kg szczupaka. Dodatkowo PZW okręg Poznań wpuścił do rzeki sandacza oraz
suma.

Sebastian Staśkiewicz
Fundacja Ratuj Ryby
– Cieszę się, że udało się doprowadzić do zarybienia poszkodowanej
rzeki. Po takiej katastrofie nie można było czekać. Aż trudno uwierzyć,
że w jednej chwili można zniszczyć takie bogactwo ekosystemu wodnego i to na takiej przestrzeni w jednej z największych rzek w Polsce. Aż trudno uwierzyć, w posiadaniu jakiej niszczycielskiej chemii
jesteśmy, którą po wprowadzeniu do środowiska wchłaniają następnie nasze organizmy.
W akcji zarybiania
Warty brały udział
także dzieci

Budowanie świadomości

Fot. Fundacja Ratuj Ryby

Poza głównym zarybieniem, które miało miejsce w Biedrusku, odbyło się również zarybienie edukacyjne z udziałem kilkuset dzieci. Fundacja Ratuj Ryby, wraz z partnerami,
poza możliwością wpuszczenia do
rzeki ryb przygotowała dla nich szereg edukacyjnych atrakcji. Spotkaliśmy wiele wspaniałych osób, które zechciały pomóc w odbudowaniu pogłowia ryb oraz w podniesieniu świadomości dotyczącej ochrony bezmyślnie degradowanego środowiska.
Pierwszym ekopartnerem zostało Miasto Poznań,
z którym fundacja do dzisiaj realizuje zajęcia edukacyjne ECOEDUKACJA na plażach miejskich
oraz ECOREJSY, dzięki którym uczestnicy rejsów na trasie Tramwaju Wodnego Poznań mogą
zobaczyć podwodne życie Warty na ekranie
echosondy.

Trzeba cierpliwości
Proces odbudowy pogłowia ryb oraz innych
organizmów będzie trwał przez lata. Rzeka straciła duże okazy, reproduktory, które naturalnie co roku zasilały ją w kolejne potomstwo, natomiast w trakcie zarybiania do rzeki wpuszczano mniejsze wielkościowo ryby. Dobrze się składa, że był to narybek jesienny, którego przeżywalność jest zdecydowanie większa od wiosennego. Dodatkowo kondycja ryb była wyjątkowa. – Tu należą się pokłony dla PZW, który zajmował się koordynacją etapów produkcji wyznaczonych w przetargach gospodarstw oraz transwww.wfosgw.poznan.pl

portem w odpowiednich warunkach – mówi
Staśkiewicz.
Wielu gatunków ryb nie da się w prosty sposób „oddać” rzece. Nikt w Polsce nie produkuje na
taką skalę ryb z czerwonej księgi (ryby zagrożone), których spora liczba w wyniku katastrofy wyginęła. Bardzo trudne jest również przywrócenie
pogłowia ryb wędrownych, np. troci wędrownej,
którą również wyławiano z rzeki. W takich przypadkach wpuszczenie dorosłego osobnika do
ekosystemu niewiele zmieni.
W naszych wodach nie pływa już tyle ryb, ile
powinno. Warta to tylko przykład naszych ludzkich działań – rozwoju kosztem środowiska naturalnego. – Wszystko, co najgorsze, stało się
w ostatnich 20-30 latach. To okres, w którym wydajność polskich jezior spadła z 30 do 8 kg/ha,
a odłowy sielawy i siei z 600 ton spadły do ok.
200 ton. W ostatnim stuleciu, również dzięki naszym ludzkim działaniom, z mapy Polski zniknęło 2000 jezior. Można by mnożyć przykłady. Warta jest również jednym z nich – mówi Sebastian
Staśkiewicz. 

„Proces
odbudowy
pogłowia ryb
oraz innych
organizmów
będzie trwał
przez lata”
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Parki Krajobrazowe Wielkopolski

Sierakowski

Park Krajobrazowy
Jacek
Wendzonka
Zespół Parków
Krajobrazowych
Województwa
Wielkopolskiego

„Jednym
z ciekawszych
obszarów
naturowych jest
„Jezioro Kubek”.
Płytkie jezioro
z urokliwą wyspą
jest zasilane
strumieniami
ze źródlisk”

Jest w Wielkopolsce park krajobrazowy, który od lat przyciąga rzesze
turystów i przyrodników. Słońce, woda, las i nieprzebrane bogactwa
przyrody. Niewiele jest takich miejsc, gdzie można spotkać wilka
i jednocześnie podziwiać krążącego nad głową bielika – dwa symbole
polskiej ochrony przyrody.
300-hektarowe Chrzypskie i będące ewenementem w skali krajowej, Śremskie – jest kryptodepresją, a jego dno znajduje się 6 m poniżej poziomu morza. Rzeźba terenu jest bardzo urozmaicona, co przekłada się na liczbę siedlisk, a co za tym
idzie, dużą różnorodność we florze i w faunie.

Sierakowski Park Krajobrazowy, bo o nim
mowa, jest największym parkiem w Wielkopolsce, jego powierzchnia wynosi 30 413 ha. Należy także do najwcześniej utworzonych, bo już
w 1991 roku. Znajduje się w obrębie gmin: Sieraków, Chrzypsko Wielkie, Kwilcz i Pniewy. Jego
nazwa pochodzi od jedynego miasta, które znajduje się na terenie parku – Sierakowa. – Krajobraz parku jest typowo polodowcowy. Jego osią
jest Warta wraz z szeroką pradoliną. Od północy do rzeki przylega Puszcza Notecka – drugi co
do wielkości zwarty kompleks leśny w Polsce. Lodowiec pozostawił tu masy piasku uformowane później w wydmy, a obecnie porośnięte borem sosnowym – mówi Janusz Łakomiec, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. – Jest to największy w Polsce zespół wydm śródlądowych.
Część południowa jest dużo bardziej urozmaicona, dominują tu wzgórza morenowe z polami
i lasami liściastymi. Bogactwem parku są jeziora, naliczono ich tu 52, w tym największe, ponad

Od przybytku głowa nie boli
W Sierakowskim Parku Krajobrazowym możemy odnaleźć niemal wszystkie formy ochrony
przyrody. Jest tu zlokalizowanych 5 obszarów Natura 2000, 5 rezerwatów przyrody, użytek ekologiczny oraz liczne pomniki przyrody tak ożywionej, jak i nieożywionej. Jednym z ciekawszych obszarów naturowych jest „Jezioro Kubek”. Płytkie jezioro z urokliwą wyspą jest zasilane strumieniami
ze źródlisk. W jego pobliżu występuje kilka rzadkich gatunków mchów i roślin chronionych, a ciekawostką jest tu jedyny chroniony w Polsce chruścik krynicznia wilgotka.
Spośród rezerwatów na uwagę zasługuje jeden z najstarszych w Wielkopolsce (1957) – „Czaple Wyspy” na Jeziorze Kłosowskim. We wsi Marianowo rośnie największy dąb w Puszczy Noteckiej nazywany „Józefem”. Jego obwód wynosi 850
cm, a imię pochodzi od leśniczego i sołtysa Marianowa Józefa Chwirota, który część swojej pięknej
i pokaźnej kolekcji trofeów myśliwskich przekazał
Ośrodkowi Edukacji Przyrodniczej w Chalinie.

Kościół
w Sierakowie
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Fot. Jacek Wendzonka

Jak las, to i grzyby
Ogólna lesistość parku wynosi około 35%, jednakże w jego północnej części las jest formacją
dominującą. Ubogie siedliska wydmowe są porośnięte sosną, jedynie w obniżeniach zajmowanych
przez jeziora i strugi rosną wymagające lepszych
warunków drzewa liściaste. Duża lesistość przekłada się na liczbę gatunków grzybów. Wiele z nich
mikoryzuje z roślinami, czasem do tego stopnia, że
www.wfosgw.poznan.pl

Parki Krajobrazowe Wielkopolski

Fot. Jacek Wendzonka x2

Mszar nad
jeziorem
Mnich

Trzepla
zielona
od nich zależy wzrost i rozwój drzew czy storczyków. Można więc spotkać tu chronione gwiazdosze i smardze oraz liczne grzyby jadalne jak kurki,
prawdziwki i podgrzybki. – Wszyscy wiemy o łatwości, z jaką grzyby kumulują promieniowanie
i metale ciężkie. Powinniśmy je zbierać z terenów
czystych i nieskażonych. Brak przemysłu ciężkiego i niewielkie zaludnienie w Sierakowskim Parku
Krajobrazowym powodują, że niewiele jest miejsc
w Wielkopolsce, które mogą się z nim równać pod
względem jakości środowiska – mówi Janusz Łakomiec.

Gdzie orzeł z wilkiem
Park jest domem wielu gatunków zwierząt.
Stwierdzono tu występowanie blisko 220 gatunków ptaków, z czego ok. 50 należy do rzadkich
w skali kraju. Licznie tu występujące bieliki, gągoły, puchacze, rybołowy, krogulce, trzmielojady i obie kanie powodują, że jest to jedna z ważniejszych ostoi ptaków o randze ogólnopolskiej.
Cały park mieści się w obrębie obszaru specjalnej ochrony ptaków „Puszcza Notecka”. Jest to także jedyna stała ostoja wilka w zachodniej Polsce,
a podczas jednej z ostatnich zim stwierdzono trop
rysia. W lasach występuje rzadki, nadrzewny ssak
– popielica. W Sierakowie znajduje się nietypowy
obszar Natura 2000.
Na strychu budynku ośrodka zdrowia mieści
się jedna z najliczniejszych w Polsce kolonii rozrodczych nocka dużego. Duże uwodnienie terenu
www.wfosgw.poznan.pl

jest korzystne dla rozwoju płazów. Czysta woda
jezior i ich duże głębokości sprzyjają występowaniu cennych gatunków ryb: siei i sielawy. Bogaty
jest świat owadów. Są tu gatunki chronione oraz
tzw. naturowe, jak ważki trzepla zielona i zalotka
większa oraz motyl czerwończyk nieparek.

1000 kilometrów szlaków
Większość zabytków związanych jest z Sierakowem, który prawa miejskie otrzymał w 1335
roku. Do najciekawszych należy rozległy rynek,
kościół pobernardyński i Muzeum Zamek Opalińskich. Warto odwiedzić także najstarsze w Polsce stado ogierów w Sierakowie. Liczne jeziora,
rzeki, lasy oraz urozmaicony krajobraz zapewniają możliwość uprawiania większości form aktywnego wypoczynku. Park jest pocięty gęstą siatką
szlaków turystycznych (pieszych, konnych, rowerowych, wodnych, nordic walking), których łączną długość szacuje się na 1000 km. – Bardzo ważnym miejscem dla edukacji przyrodniczej regionu jest Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Chalinie
– podkreśla Janusz Łakomiec – rocznie odwiedzany przez ponad 8 tys. osób.
W tym roku oferta edukacyjna w OEP Chalin
została wzbogacona o warsztaty z elementami
astronomii, które realizowane będą dzięki nowo
otwartemu obserwatorium astronomicznemu. –
Jestem przekonany, że dzięki temu liczba odwiedzjących będzie jeszcze większa – mówi dyrektor
Łakomiec. 

„Jest to także
jedyna stała
ostoja wilka
w zachodniej
Polsce,
a podczas
jednej z
ostatnich zim
stwierdzono
trop rysia.
W lasach
występuje
rzadki,
nadrzewny ssak
– popielica”
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Sezon biegowy
w pełni
W trzech popularnych, regionalnych
imprezach biegowych, które odbyły
się w ostatnich tygodniach, brali udział
reprezentanci Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu.
Najpierw czworo reprezentantów biegło w Poznańskim Półmaratonie, później Magdalena Żelichowska wystartowała w wyczerpującej imprezie – Miejskim Biegu
z Przeszkodami – Survival Race, a Marek Baumgart pobiegł w 6. edycji biegu 10 km Szpot Swarzędz.
26 marca w Poznaniu było ciepło, świeciło słońce,
panowały idealne warunki do biegania. W 10. PKO Poznańskim Półmaratonie wystartowało 11,5 tys. zawodników, wśród nich Magdalena Żelichowska, Aneta Ludwiczak i Marek Baumgart z WFOŚiGW w Poznaniu oraz Hubert Waliszak. W biegu zwyciężył Polak, Marcin Chabowski, który przerwał w ten sposób pasmo zwycięstw Kenijczyków. Po raz pierwszy metę biegu usytuowano pod dachem – w hali nr 5 na terenie MTP. Niecałe dwa miesiące
później, 13 maja, Magda Żelichowska pobiegła w wyczerpującym biegu – Miejskim Biegu z Przeszkodami – Survival Race. Trasę wyznaczono w okolicach Jeziora Maltańskiego. Uczestnicy musieli pokonać różne przeszkody na
dystansach: 3, 6, 12, 24 i 36 km. Magda przebiegła dystans
12 km – Machine, a na trasie pokonała 50 przeszkód. Następnego dnia w Swarzędzu był rozgrywany 6. bieg 10 km
Szpot Swarzędz. Z blisko 3 tysięcy osób, które bieg rozpoczęło, zawody w regulaminowym czasie zakończyło 2475
biegaczek i biegaczy, wśród nich Marek Baumgart. Trasa
biegu obejmowała znaczną część Swarzędza, a metę usytuowano na Stadionie Miejskim.
Czekamy na następne starty naszych reprezentantów.

Bieg zakończony, każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal

Magda Żelichowska po pokonaniu 12 km i 50 przeszkód

Fot. Archiwum WFOŚiGW w Poznaniu x4

Paweł Napieralski

W tegorocznej edycji biegu 10 km Szpot Swarzędz wystartowało 3 tys. biegaczy
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W swarzędzkim biegu wystartowali m.in. Marek Baumgart, zastępca prezesa
Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu i Marian Szkudlarek, burmistrz Swarzędza
www.wfosgw.poznan.pl

