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Już od 10 lat Polski Związek Łowiecki na terenie
Wielkopolski prowadzi program pomocy dla zwierzyny
drobnej, głównie zajęcy.
Nad całością programu czuwa Rada Społeczno – Samorządowa, w skład której
wchodzą przedstawiciele okręgów PZŁ, Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Lasów Państwowych i Straży Łowieckiej. W tym roku na zakup zwierzyny drobnej, głównie zajęcy, przeznaczono około 175 tys. zł, z czego część sumy
przekazuje Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, resztę dokłada

Wielkopolscy strażacy na
Targach INTERSCHUTZ 2015
w Hanowerze
Kanalizacja podciśnieniowa
nie taka straszna
Finał
na czas
Wielki sukces
w Obornikach
Czym oddychamy
w Wielkopolsce

Fot. Marek Górazda

3

Pomoc dla zajęcy

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu
ul. Szczepanowskiego 15 A
60-541 Poznań
tel. 61 84 56 200, fax 61 84 11 009
e-mail: biuro@wfosgw.poznan.pl
www.wfosgw.poznan.pl
Redaktor prowadzący:
Paweł Napieralski, tel. 696 426 815
Redaktor naczelny: Marta Jankowska
Druk: ZAPOL Sobczyk Sp.j.,
al. Piastów 42, 71-062 Szczecin
Nakład: 2000 egzemplarzy
Okładka: barszcz.edu.pl
PUNKT INFORMACYJNY
FUNDUSZY EUROPEJSKICH
WFOŚiGW W POZNANIU
ul. Szczepanowskiego 15 A
60-541 Poznań
tel. 61 84 56 200, fax 61 84 11 009
e-mail: biuro@wfosgw.poznan.pl
www.wfosgw.poznan.pl

2

|

EKOFAKTY – JESIEŃ 2015

Pod koniec sierpnia w okolicach Witoldzina
wypuszczono około 80 zajęcy
WFOŚiGW w Poznaniu. W tym roku Fundusz przeznaczył na ten cel 150 tys. zł, co
wraz ze środkami z Urzędu Marszałkowskiego pozwoliła na zakup 830 zajęcy. Zanim
zwierzęta trafią na pola przechodzą adaptację w specjalnych wolierach aklimatyzacyjnych, które prowadzą poszczególne koła łowieckie. Na nie spada obowiązek zorganizowania zagrody, jej ogrodzenia, obsiania, pilnowania. Zające wypuszcza się na
wolność w sierpniu, wrześniu i październiku, gdy na polach jest jeszcze sporo pożywienia, a także łatwiej ukryć się przed drapieżnikami.
Wczesnym rankiem w środę, 26 sierpnia, blisko 80 zajęcy wypuścili z klatek myśliwi z Koła Łowieckiego „Orzeł” w okolicy Witoldzina. W latach 70. XX wieku populację
zajęcy w Polsce szacowano na około 3,5 mln osobników. W połowie lat 80. ich liczba
spadła do 1,3 mln sztuk, a w 2008 r. – do zaledwie pół miliona i ciągle maleje. Wpływ
na to ma m.in. ogromna presja człowieka na środowisko: budowa nowych dróg
i autostrad, powstawanie nowych osiedli a także uprawa dużych areałów rolniczych.
Dzięki programowi w niektórych rejonach Wielkopolski, zwłaszcza na wschodzie, populacja zajęcy wzrosła, a w innych częściach udało się powstrzymać jej gwałtowny spadek. 
Marta Jankowska
www.wfosgw.poznan.pl

Fot. Marek Baumgart (x2)

Wydawca:

wywiad

Gospodarka odpadowa
w dwa lata po
nowelizacji ustaw
„Unijne prawo ochrony środowiska jest bardzo niestabilne, również
w sferze gospodarki odpadami. Europa szuka rozwiązań odpadowych,
ale szuka w sposób dość chaotyczny.”

Krzysztof
Mączkowski

Fot. A. Majchrzak

Rozmowa z Januszem Ostapiukiem – Podsekretarzem Stanu
w Ministerstwie Środowiska.

Krzysztof Mączkowski: Minęły dwa lata od
wdrożenia zapisów znowelizowanej ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Co
się udało?
Janusz Ostapiuk: Z rozwiązaniami dotyczącymi
systemowego gospodarowania odpadami udało się dotrzeć do każdego obywatela w Polsce –
bez względu na jego status majątkowy lub miejsce zamieszkania. To duży sukces, zważywszy na
to, że poprzednie rozwiązania oparte o umowy
obywatel – firma odbierająca odpady były barwww.wfosgw.poznan.pl

dzo różne. Ogromna część mieszkańców nie miała pojemników. Teraz system stał się powszechny.
Po drugie, stworzony model stał się kompatybilny z istniejącym systemami w Unii Europejskiej, a więc modelem porównywalnym – mam
nadzieję, że porównywalnym – pod kątem standardów ze standardami obowiązującymi w krajach „starej Unii”. Ponadto udało się wzbudzić intensywny ruch inwestycyjny w gospodarce odpadami i ukierunkować go z całej mnogości pomysłów, czasami nawet fantasmagorycznych,
na usystematyzowany sposób postępowania
z odpadami, zgodny z wymaganą hierarchią. Co
prawda, nie jest to jeszcze model, który by spełniał wszystkie nasze oczekiwania dotyczące selektywnej zbiórki – są samorządy, gdzie zostało to zrobione bardzo dobrze i już dzisiaj są tam
osiągane wymagane poziomy odzysku, ale też są
takie, które borykają się z ogromnymi problemami. Selektywna zbiórka wymaga zainwestowania,
to miejsce, gdzie powstaje najczystszy towar gotowy do sprzedaży. A więc ten kierunek inwestowania jest jak najbardziej racjonalny. Musi on jednak być powiązany z innym rodzajem postępowania z odpadami zmieszanymi, a więc z mechaniczno-biologiczną obróbką odpadów. W Polsce
instalacje MBP (mechaniczno – biologiczne przetwarzanie) służą do przygotowania odpadów
zmieszanych do następnych procesów. Chcemy,
aby po tych instalacjach wydzielać jak największą
ilość frakcji materiałowych. Wiem, że są instalacje,
które odzyskują nawet 20 % surowców, ale są też
takie, które uzyskują niższe wskaźniki. I tam należy pracować nad efektywnością. Koniecznie trzeba zwrócić uwagę na fakt, że w instalacjach MBP
wydzielana jest frakcja podsitowa z elementami
frakcji organicznej, którą też musimy degradować.
Jest więc ona kierowana do kompostowni lub na
inne formy biodegradacji, z której możemy odzy-

„Ogromna
część
mieszkańców
nie miała
pojemników.
Teraz system
stał się
powszechny”
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skać energię w postaci biogazu. Ale w MBP powstają też frakcje, które mogą być wykorzystywane do produkcji paliwa alternatywnego. Z frakcji
nadsitowej pozostaje po odzysku materiałowym
coś, co nazywamy pre-RDF-em, który po kolejnych przeróbkach staje się paliwem wykorzystywanym w termicznym przekształcaniu odpadów.
W ten sposób odzyskujemy energię oraz finalnie
eliminujemy problem składowania. W kontekście
przekształcania termicznego trzeba dodać ważną uwagę: duża część odpadów, przede wszystkim wykonanych z tworzyw sztucznych, posiada
strukturę, która dyskwalifikuje je z dalszego recyklingu materiałowego. Pozostaje więc składowanie albo spalanie. To zaskakująca informacja, ale
otrzymuję z wielu sortowni i instalacji MBP sygnały, że ok 40-45% z frakcji nadsitowej po wysegregowaniu surowców nie nadaje się do żadnego recyklingu materiałowego. Pozostawałoby wówczas składowisko. W związku z tym prezentujemy pogląd, że dla oszczędzania węgla, oleju i ropy
trzeba te odpady przekształcić w energię.

„Duża część
odpadów, przede
wszystkim
wykonanych
z tworzyw
sztucznych,
posiada
strukturę, która
dyskwalifikuje
je z dalszego
recyklingu
materiałowego”

Dość popularnym wskaźnikiem ochoczo przywoływanym przez media jest ilość „dzikich” wysypisk odpadów. Jest ich więcej czy mniej?
– W jednym z najnowszych wydań magazynu „Środowisko” opublikowano rozmowę z dyrektorem
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Stwierdza on, że na terenie podlaskiej
RDLP ilość „dzikich” wysypisk znacznie spadła. Warto przy tej okazji zastanowić się nad tym, co oznacza pojęcie „dzikie wysypisko śmieci”? Czy jest to
tona odpadów wyrzucona przy drodze, czy góra
odpadów pobudowlanych zalegających na opuszczonej działce w centrum miasta? Wiele samorządów nie objęło swoimi uchwałami nieruchomości
niezamieszkałych i w pierwszym okresie po wejściu nowelizacji ustawy otrzymaliśmy bardzo wiele informacji z całej Polski, że nastąpił wzrost ilości
dzikich składowisk tworzonych przez mały przemysł, głównie zakłady usługowe. Zdarzają się dziko
wyrzucone odpady pobudowlane, pogarbarskie.
I to z firm, które na terenie danej gminy nie występują. Powodów i przyczyn, łącznie z brakiem tak
zwanego dobrego wychowania, jest bardzo wiele.
Wspomniał Pan Minister, że nowelizacja ustawy
czystościowej ma znaczenie dla spełnienia norm
unijnych. Może warto w tym miejscu przypomnieć dlaczego jest to takie ważne?
– Unijne prawo ochrony środowiska jest bardzo
niestabilne, również w sferze gospodarki odpadami. Europa szuka rozwiązań odpadowych, ale
szuka w sposób dość chaotyczny. W ubiegłym
roku otrzymaliśmy do zaopiniowania projekt dyrektywy o zmianie dyrektyw, który zakładał, że zo-
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staną zmienione wszystkie dyrektywy odpadowe,
a w konsekwencji będziemy musieli na przykład
redukować ilość odpadów spożywczych o 30%.
Zaopiniowaliśmy dokument negatywnie, mówiąc, że nie zmienia się koni w trakcie biegu. Skoro, jako graniczny do osiągnięcia pewnych wskaźników, mamy wyznaczony rok 2020, to nie można
nagle zmieniać zasad. Po drugie, autorzy założeń
z tego dokumenty pochodzą zapewne z bardzo
bogatych krajów, które już mają osiągnięte wyższe wskaźniki i zapomnieli np. o tym, że nawet
papieru recyklingować w nieskończoność się nie
da. Zapomnieli też o tym, że Europa nie prowadzi
ewidencji odpadów spożywczych. Jak więc można określać normy zakładające obniżkę ilości odpadów spożywczych, skoro nie wiadomo jak obliczać ich ilość? Polska, jak inne kraje europejskie,
też nie prowadzi statystyk dotyczących odpadów
spożywczych. Mówimy o tym, że niszczymy miliony ton żywności, ale do tej pory nikt nie liczył
tego w sensie statystycznym. Później, na konferencji w Luksemburgu, okazało się, że wszystkie
kraje zaopiniowały ten dokument negatywnie
i pomysł dyrektywy o zmianie dyrektyw ostatecznie upadł. To nie oznacza, że Komisja Europejska
pomysł porzuca. Wręcz odwrotnie. Zaczęto myśleć o nowych rozwiązaniach – bardziej ambitwww.wfosgw.poznan.pl

Fot. Archiwum SITA Zielona Energia
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nym planie. Pytam: co to znaczy? Kiedy zostanie
wprowadzony, w jaki sposób odpady mają być liczone? Narodziła się idea „Europa Bez Odpadów”,
czyli dążenie do gospodarki w obiegu zamkniętym, „Zero Waste For Europe”. Finalne dokumenty mają być opublikowane w październiku. Zbiegnie się to akurat z finałem prac nad nowymi polskimi planami gospodarowania odpadami. Czyli kolejny rok będziemy się borykać z niestabilnością prawa, przed nami kolejny rok oczekiwania i opracowywania nowych dyrektyw, jak chociażby nowej dyrektywy dotyczącej torebek foliowych, która ma być ogłoszona na początku lipca
2016 roku. A więc ledwie zakończyliśmy nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminie oraz ustawy o odpadach, a już mamy
nowe dyrektywy do implementacji.
Publicznie powiedziałem, że moim marzeniem byłoby nie ruszać przez 3-4 lata prawa
w tym obszarze i stworzyć stabilne warunki dla
przedsiębiorców. I co? I musiałem zgłosić się do
biura legislacyjnego Rządu z wnioskiem o wpisanie do wykazu prac legislacyjnych nowelizacji
ustawy o odpadach w części dotyczącej torebek
foliowych. Ciąg dalszy zmian nastąpi… Normy
unijne, moim zdaniem, powinny być bardziej elastyczne i dostosowane do charakteru regionów.
www.wfosgw.poznan.pl

Jako przykład podam województwo lubelskie –
jeden region gospodarki odpadami, jedno miasto 60-tysięczne, ilość odpadów – 250 kg rocznie na mieszkańca i jednocześnie wsie w tym regionie mają wykazane 25 kg odpadów na mieszkańca. To pokazuje, że uśrednianie wszystkich danych w całej Europie nie jest najszczęśliwszym
posunięciem, a my musimy – to już nasze polskie
zadanie – dostosowywać się do tych realiów. Nie
można zakładać odbierania odpadów co dwa tygodnie, jeśli mieszkańcy zbierają 25 kg na osobę,
bo w takiej sytuacji nawet bardzo bogaty Kuwejt
nie wytrzymałby finansowo.
Wpisaliśmy więc do nowelizacji ustawy czystościowej, że rada gminy może na obszarach
wiejskich zmniejszyć częstotliwość wywozu odpadów i dostosować ją do warunków lokalnych. W zabudowie wielorodzinnej nie mniej niż
co dwa tygodnie – tu ze względów sanitarnych
nie ma szans na zmniejszenie częstotliwości – ale
na rozległych obszarach wiejskich można to
zmienić.
Minęły dwa lata, wiemy co się udało. Teraz
chciałbym zapytać – w kontekście raportu NIK –
co nie wyszło. I jaki jest plan poprawy błędów?
– Po pierwsze: nie zdążyliśmy przekonać samorządów do takiego kształtowania polityki cenowej, która faktycznie opierałaby się na kalkulacji związanej z kosztami niezbędnymi do odbioru i przerabiania odpadów komunalnych. Z pełnym szacunkiem chylę czoło przed znanym nam
wspólnie Andrzejem Porawskim, dyrektorem Biura Związku Miast Polskich, który zwracał – również przy nowelizacji – uwagę na to, że cena powinna być ceną kalkulacyjną. To dotychczas nie
było w ustawie zapisane, miały to zrobić samorządy. Niestety zastosowany mechanizm w postaci obiektywizmu przetargowego nie zawsze
szedł z mądrością kalkulacyjną. W konsekwencji niektóre samorządy, nie mając doświadczenia, założyły sobie góreczkę, zebrały więcej pieniędzy aniżeli zapłaciły za zbieranie i przetwarzanie odpadów. Inne przeprowadziły kalkulację
niedoszacowaną i im pieniędzy zabrakło. Jest to
teraz naprawiane, a my w tym pomagamy ustanawiając maksymalną stawkę, która jest w Polsce oparta o stawkę dyspozycyjną, publikowaną przez GUS. Niemniej jednak zwracamy uwagę samorządom, by zaczęły się uczyć stawki kalkulacyjnej, żeby próbowały oddzielać przetargi
na odbiór i na zagospodarowanie odpadów. Zamierzałem, wraz z posłami, wpisać tę zasadę do
nowelizacji ustawy – ale napotkaliśmy opór ze
strony przedsiębiorstw niesamorządowych, które postawiły tezę, że jest to wprowadzanie tylnymi drzwiami zasady in-house. Choć nasze rozwiązanie nie miało nic wspólnego z tą zasadą, wyco-

W Poznaniu i okolicznych
gminach problem
odpadów pomoże
rozwiązać budowana
w błyskawicznym tempie
spalarnia

„Normy unijne,
moim zdaniem,
powinny
być bardziej
elastyczne
i dostosowane
do charakteru
regionów”
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„Każdy
samorządowiec
o 12 w nocy
powinien
wiedzieć ile
potrzebuje wody,
ile ma odpadów
i jakie potrzeby
w zakresie dostaw
energii cieplnej
i elektrycznej”

faliśmy się, jedynie zapisaliśmy wymóg, że w SIWZ-ach będzie dopisane miejsce, dokąd odpady
mają być wywożone. I zapisaliśmy obowiązek,
by w projekcie umowy, który jest załącznikiem
do SIWZ było wskazane miejsce przekazania
odpadów.
Nie udało się nam „wstrzelenie” z cenami tak,
by były one odzwierciedleniem prawdziwych
kosztów. Przykro mi, gdy spotykam samorządowców, którzy mówią: panie ministrze, ratunku, po
wyborach zastałem taką sytuację, że mój poprzednik uchwalił cenę 5 zł i to w żadnej mierze nie starcza na odbiór i zagospodarowanie odpadów, co
mam robić?
No i co ja mogę na to poradzić? Przecież widać, że stawka była „ustawiona” pod korzystny
wynik wyborczy i została sprowadzona do poziomu nierealnego. Innym problemem jest polityka
cenowa RIPOK-ów, i to nie prywatnych. Niektóre
z nich pędzą za chęcią zysku i ustanawiają ceny
na bramie nie mające nic wspólnego z kosztami zagospodarowania odpadów. Znam przypadki, że koszt zagospodarowania odpadów wynosił
200-250 zł, a szef RIPOK patrząc wójtowi prosto
w oczy mówił: 345 zł.
Mankamentem nowelizacji jest też to, że nie
udało się jeszcze pokryć kraju równomiernie siecią odpowiednich instalacji. Są regiony, gdzie instalacji nie brakuje, gdzie jest nawet ich nadmiar,
ale też są regiony, gdzie instalacji jest za mało.
A wtedy pojawiają się pokusy monopolistyczne.
Tam, gdzie instalacji jest za dużo, jest dramat, bo
zostały pobudowane za pieniądze unijne i są kłopoty ze spłacaniem kredytów. Słyszę, że kilka instalacji może zostać zamkniętych. Niepotrzebnie
ktoś dostał zgodę, niepotrzebnie niektóre inwestycje zostały wpisane do wojewódzkich planów
gospodarki odpadami. Takich przypadków jest
niewiele, ale się zdarzają.
Inną słabą stroną nowelizacji jest wolno rozwijająca się selektywna zbiórka, o czym już wspominałem, i brak właściwego poziomu wiedzy
w samorządach w zakresie gospodarki odpadami. To ma wiele przyczyn: wybory, nowi wójtowie, burmistrzowie, dla których odpady nie były
najważniejszym problemem, bo do wyborów szli
z innymi wyzwaniami. Przychodzą do mnie włodarze gmin, prosząc o pomoc w zakresie zagospodarowania odpadów, ale nie wiedzą ile ich
mają. Tak gospodarki odpadami nie można planować! Każdy samorządowiec o 12. w nocy powinien wiedzieć ile potrzebuje wody, ile ma odpadów i jakie potrzeby w zakresie dostaw energii cieplnej i elektrycznej. To są pewne standardy
przy zarządzaniu gminą.
Jedną z porażek nowelizacji tej ustawy jest brak
ogólnopolskich standardów w zakresie selektywnej zbiórki odpadów. Częstokroć okazuje
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się, że gminy sąsiadujące ze sobą, a tworzące
inne regiony odpadowe, mają inne wymagania
co do odpadów zbieranych selektywnie. Takie
standardy miały być zapisane w ustawie, potem
mówiło się o Krajowym Planie Gospodarki Odpadami, a potem o specjalnym rozporządzeniu.
Dlaczego to się nie udało?
– Tworzenie prawa to nauka. Nauka kompromisu, nauka polityki. Zachwycamy się tym, że Austria ma jednakowe pojemniki, boksy i worki.
Przystąpiliśmy do pracy nad stworzeniem rozporządzenia w tej sprawie. Chcieliśmy wpisać odpowiednie standardy. Jak i to, że jeżeli mamy różne
stawki za zbiórkę odpadów selektywnie zbieranych i zmieszanych, to może warto by było – jak
to mają Austriacy i Szwedzi – odczytywać po kodach dane z poszczególnych gospodarstw domowych. No i zaczęła się ogólnopolska dyskusja o tym, że minister środowiska chce zaglądać mieszkańcom w intymne elementy życia, no
bo jeżeli będzie wiedział co jest w worku, to będzie mógł o kimś takim powiedzieć czy jest zdrowy, czy chory. I, że jest to naruszenie prywatności. Nawet GIODO wydał negatywną opinię,
pomimo tego, że są w Polsce samorządy, które znakują. Tu chodziło tylko o to, by sprawdzać
zgodność deklaracji z rzeczywistością – czy wobec deklarowanej zbiórki selektywnej rzeczywiście taka zbiórka jest prowadzona. Tylko temu
to miało służyć. Musimy poczekać aż ostygną
emocje i do tematu powrócimy. Natomiast samorządy zarzuciły nam to, że chcemy im narzucić kolory pojemników, a ja chciałem jedynie,
by zastosować okres przejściowy do momentu, gdy zużyją się pojemniki istniejące i by można było je zastępować systematycznie nowymi
ustandaryzowanymi.
Chcemy większy nacisk położyć na edukację
w samorządach, na wszystkich szczeblach – od
wójta i burmistrza po ludzi pracujących w urzędach w gospodarce komunalnej. Chcemy zmienić sprawozdawczość. To co podniósł NIK, że do
dziś nie są zweryfikowane przez Ministerstwo
sprawozdania za rok 2013 ma kilka przyczyn. Części nie udało się nam zweryfikować, ponieważ zostały błędnie sporządzone w gminach. Obecnie
nad nimi pracujemy, formułujemy uwagi i prosimy gminy o korekty. Jednak – i tu biję się w piersi – pewne formularze zostały sporządzone
w zbyt skomplikowany sposób i teraz musimy je
uprościć.
Trochę musimy doinwestować istniejące RIPOK-i i zrezygnować z budowania za wszelką
cenę nowych. I na koniec sprawa bardzo istotna
dotycząca wojewódzkich planów gospodarki odpadami. Powinny one być bardzo mądrze skonstruowane na miarę konkretnego województwa,
biorąc pod uwagę zmianę regionów.

www.wfosgw.poznan.pl

Wydarzenia LIPIEC – WRZESIEŃ 2015

XV – lecie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Nadnoteckich w Pile
W uroczystości wzięli
udział przedstawiciele
WFOŚiGW w Poznaniu:
Krzysztof Nosal –
Wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej oraz
Hanna Grunt – Prezes
Zarządu

Fot. Marek Górazda

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile 8 września 2015 r. obchodziło XV – lecie swojego istnienia. Uroczystości odbyły się
w siedzibie Fundacji Gębiczyn w Gębiczynie.
Do Stowarzyszenia należy 18 gmin oraz powiat pilski, a jego działania obejmują województwa: wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i zachodniopomorskie. Jedną z ważniejszych inicjatyw Stowarzyszenia jest projekt kluczowy pn.
„Ochrona wód zlewni rzeki Noteć” realizowany
w ramach WRPO na lata 2007-2013. Łączna wartość umów w ramach tego projektu wyniosła 79
486 957,40 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych – 43 117 973,38 zł. W ramach tego
przedsięwzięcia wybudowano około 140 kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej, do której podłączonych zostało około 12 tysięcy mieszkańców. Przedstawiciele WFOŚiGW w Poznaniu: Krzysztof Nosal – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz Hanna Grunt – Prezes Zarządu wręczyli statuetki Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile
w uznaniu zasług, a gminom: Miasteczko Krajeńskie, Lubasz, Szamocin, Wyrzysk, Białośliwie, Krajenka i Czarnków – za zaangażowanie, profesjonalizm oraz znaczący wkład w realizację zadań na rzecz
projektu. 

Fundusz na Wielkopolskich
Dniach Energii 2015
Maciej Lum –
Koordynator
Zespołu Doradców
Energetycznych oraz
Ireneusz Ratajczak
– Starszy inspektor
w Zespole Doradców
Energetycznych na
stoisku Funduszu

Fot. Archiwum WFOŚiGW w Poznaniu

Kolejny raz Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu jest
uczestnikiem Wielkopolskich Dni Energii (WDE).
Tegoroczne WDE odbywają się pod hasłem „Jak
racjonalnie korzystać z energii w gospodarstwie
domowym” i towarzyszą imprezom związanym
w wielkopolskim rolnictwem. Pierwsze ze spotkań odbyło się 30.08.2015 r. w Buku, podczas
Wielkopolskich Dożynek Wojewódzko- Archidiecezjalnych.
Nasi goście, u specjalistów Zespołu Doradztwa Energetycznego WFOŚiGW, Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Urzędu Marszałkowskiego, uzyskać mogli informacje
nt. sposobów oszczędzania energii, budownictwa energooszczędnego, odnawialnych źródeł
energii i możliwości finansowania planowanych
inwestycji.
Natomiast najmłodsi uczestnicy Dni Energii
poszerzali wiedzę dotyczącą oszczędzania energii i źródeł odnawialnych uczestnicząc aktywnie w zajęciach edukacyjnych, zajęciach plastycznych i konkursach. Za swoją aktywność każdy z uczestników
otrzymał drobny upominek ekologiczny.

www.wfosgw.poznan.pl
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Uroczyste otwarcie
oczyszczalni ścieków w Bytkowie
W dniu 28 sierpnia br. odbyło się uroczyste
otwarcie oczyszczalni ścieków w Bytkowie. Projekt zrealizowano z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2007 – 2013, działanie 1.1
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
powyżej 15 tys. RLM. Beneficjentem projektu
pn. „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków
wraz z elementami dodatkowymi w m. Bytkowo,
gm. Rokietnica” jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Rokietnicy.
Umowa na realizację projektu pomiędzy
WFOŚiGW w Poznaniu, a PUK podpisana została
17 lipca 2014 roku, a zakończenie realizacji projektu zaplanowano na 30 września 2015 roku.
Koszt całkowity projektu wyniósł 16 670 193,95 zł, z czego Beneficjent otrzymał dofinansowanie
w ramach POIiŚ w wysokości 8 455 162,10 zł.
Po uroczystym otwarciu oczyszczalni ścieków w Bytkowie w Rokietnickim Ośrodku Sportu odbył się
cykl konferencyjno-wykładowy pn. „Fundusze Europejskie na rzecz środowiska”. Wzięła w nim udział
m. in. Hanna Grunt – Prezes Zarządu WFŚiGW w Poznaniu. Pani Prezes wygłosiła wykład pt. „Fundusze
Unijne i krajowe na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej”.
Fot. Marek Górazda

W uroczystości wzięła
udział m. in. Hanna
Grunt – Prezes Zarządu
WFŚiGW w Poznaniu

Straż łowiecka
w Kaliszu ma nowe auto
Państwowa Straż Łowiecka – posterunek w Kalisza – otrzymała nowy samochód do patrolowania lasów. W czwartek 27 sierpnia br., pojazd został symbolicznie przekazany przez Dorotę Kinal – Wicewojewodę Wielkopolskiego oraz Marka Baumgarta – Zastępcę Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Kluczyki do Dacii Duster odebrał Krzysztof Waliś – Komendant kaliskiego posterunku Państwowej Straży Łowieckiej.
Koszt pojazdu to 71 649 zł, z czego 40 000 zł dofinansował WFOŚiGW w Poznaniu. Auto będzie służyć strażnikom do walki z kłusownictwem i ochrony zwierzyny łownej na terenie 6 powiatów sąsiadujących z Kaliszem, czyli byłego województwa kaliskiego.
Auto jest obudowane przygotowane do pracy w trudnym terenie. Będzie wyjeżdżać codziennie do
pracy w lasach. Straż Łowiecka współpracuje przy ochronie lasów ze strażą leśną, policją, strażą pożarną, a przede wszystkim myśliwymi, którzy doskonale znają lasy i wiedzą kiedy odbywają się planowane
polowania.

Fot. Marek Górazda

Samochód symbolicznie
przekazali: Dorota
Kinal – Wicewojewoda
Wielkopolski oraz Marek
Baumgart – Zastępca
Prezesa Zarządu
WFOŚiGW w Poznaniu
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www.wfosgw.poznan.pl

AKTUALNOŚCI

Barszcz coraz bardziej
niebezpieczny
Barszcz Sosnowskiego to roślina bardzo niebezpieczna.
Zwłaszcza minionego lata dała o sobie mocno znać w Polsce.

Fot. barszcz.edu.pl

Po kontakcie z nią na skórze pojawiają się pęcherze, a odczuwany ból jest podobny do bólu
po oparzeniu wrzątkiem. Podobny z wyglądu
i równie niebezpieczny jak barszcz Sosnowskiego jest, także sprowadzony z Kaukazu, barszcz
olbrzymi. Barszcz Sosnowskiego jest niebezpieczny nie tylko podczas bezpośredniego kontaktu, ale również na odległość. Zwłaszcza w dni
upalne olejki eteryczne roślin unoszą się w powietrzu, wtedy mogą osadzać się na naszej skórze i poprzez kontakt z nią oddziałują na nas.

Paweł
Napieralski

Nasiona barszczu Sosnowskiego są przenoszone z wiatrem lub wodą, tj. rzeczkami i strumieniami, rowami melioracyjnymi. Często nieświadomie transportujemy je też na karoserii
swoich samochodów, w bieżniku opon. Barszcz
Sosnowskiego jest rośliną silnie ekspansywną,
z roku na rok zajmuje coraz większą powierzchnię w Polsce. – Rozprzestrzenia się bardzo intensywnie dlatego, że jedna roślina wytwarza kilkadziesiąt tysięcy nasion. Z tego powodu tak trudno jest sobie z nią poradzić – mówi Izabela Sachajdakiewicz. – Najpowszechniejszym sposobem działania wobec barszczu w Polsce jest wykaszanie oraz stosowanie herbicydów. Zarówno
po jednym, jak i drugim rośliny często odrastają – przestrzega.
Największe skupiska barszczu Sosnowskiego i olbrzymiego w Polsce występują obecnie na
terenie pomorza zachodniego i w Małopolsce.

Brak strategii
Roślina masowo sprowadzana była do Polski w latach 50 ubiegłego wieku ze Związku Radzieckiego. Do poparzeń dochodziło zawsze,
trudno jednak znaleźć informacje w ówczesnej
prasie o takich przypadkach.
– W naszym rodzimym barszczu, który jest
zdecydowanie mniejszych rozmiarów, też znajdują się związki toksyczne, jednak zazwyczaj dla
człowieka stanowią one zagrożenie podobne do
pokrzywy – wyjaśnia Izabela Sachajdakiewicz
z portalu barszcz.edu.pl.
Barszcz Sosnowskiego podobny jest do bardzo wyrośniętego kopru. Należy do rodziny selerowatych. Charakterystyczne dla rośliny są olbrzymie rozmiary – może osiągnąć wysokość
ponad 4 metrów. Kwitnie na przełomie czerwca i lipca. Od sierpnia do późnej jesieni rozsiewa
nasiona. Wcześniej wielokrotnie koszony potrafi
zakwitnąć nawet w październiku. Nie jest wrażliwy na zmiany pogodowe, świetnie radzi sobie
w czasie suszy, znacznie lepiej niż nasze rodzime
rośliny.
www.wfosgw.poznan.pl

W Polsce nie ma opracowanych ogólnokrajowych procedur zwalczania barszczu Sosnowskiego. – Samo scedowanie problemu na gminy
i straż gminną lub miejską nie rozwiąże problemu. Należy opracować ogólnokrajową strategię
walki z barszczem Sosnowskiego i z wielką konsekwencją ją stosować, aż do wyeliminowania
gatunku – twierdzi Sachajdakiewicz.

„W Polsce nie ma
opracowanych
ogólnokrajowych
procedur
zwalczania
barszczu
Sosnowskiego”

WFOŚiGW w Poznaniu wspomaga
zwalczanie barszczu
Narastający problem związany z zagrożeniem życia i zdrowia z powodu barszczu był
przyczyną podjęcia działań przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Fundusz planuje przeznaczyć w 2016 r. środki finansowe na działania mające na celu zwalczanie tej rośliny. Dofinansowanie otrzymają gminy, które posiadają inwentaryzację występowania tego gatunku na swoim terenie. Nabór na działania związane z likwidacją Barszczu Sosnowskiego został
zakończony. 
JESIEŃ 2015 – EKOFAKTY
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AKTUALNOŚCI

Kongres Ochrony Środowiska
w Poznaniu

Ceremonia otwarcia
Kongresu ENVICON
w 2014 r. Przemawia
prezes ABRYS,
Magdalena Dutka

„Kongres
ENVICON
to jedno
z największych
wydarzeń
promujących
ochronę
środowiska
w Polsce”
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Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON jest
organizowany przez firmę Abrys ENVICON po raz dziewiętnasty.
Odbędzie się w Poznaniu w trakcie targów POL-ECO-SYSTEM
w dniach 26-27 października 2015 r.
Podczas tegorocznej edycji poruszane będą
tematy związane z gospodarką odpadami –
szczególnie zagadnienia związane z instalacjami MBP (mechaniczno-biologiczne przetwarzanie) oraz termicznym przekształcaniem odpadów komunalnych. Nie zabraknie też zagadnień
z zakresu gospodarki wodno-ściekowej – w tym
związanych z efektywnością systemów wodociągowo-kanalizacyjnych. Wraz z przedstawicielami EurEau – europejskiej organizacji zrzeszającej
operatorów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – omawiane będą także europejskie modele
gospodarki wodno-ściekowej.
Z przedstawicielami Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce zorganizowane zostanie seminarium dotyczące europejskich korytarzy transportowych w kontekście
wyzwań środowiskowych. Wspomniane zagadnienia zostaną rozwinięte podczas pierwszego
dnia kongresu – 26 października.
Drugiego dnia odbędzie się seminarium „Zero
waste” i „Segregujemy na serio” zorganizowane
przez europejskie stowarzyszenie EEB (European Environmental Bureau). Równolegle toczyć się
będzie także sesja dotycząca innowacji w ochronie środowiska oraz idei powstawania klastrów
w branży. W sumie odbędzie się aż 7 paneli dyskusyjnych.

Zagraniczni goście na Kongresie
Do udziału w tegorocznym kongresie zaproszono wielu przedstawicieli międzynarodowych
organizacji działających na rzecz środowiska.
Swój udział w obradach potwierdził m.in. szef oddziału Dyrekcji Generalnej ds. środowiska w Komisji Europejskiej – Georges Kremlis.
Kongres ENVICON to jedno z największych wydarzeń promujących ochronę środowiska w Polsce. Kongres stanowi uzupełnienie Targów POL
-ECO-SYSTEM w Poznaniu i jest ważnym miejscem
wymiany doświadczeń i dialogu między ekspertami z różnych dziedzin, przedstawicielami administracji publicznej oraz świata nauki i biznesu.
Przez ostatnie 25 lat udało się zrobić dużo
dla środowiska w Polsce, w tym dla rozwoju go-
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spodarki odpadami. Dzięki funduszom krajowym i unijnym wykorzystana została w znacznym stopniu szansa na poprawę efektywności
gospodarowania zasobami, ale nadal produktywność zasobów w Polsce jest 2 – 3 razy niższa niż
w krajach z czołówki europejskiej. Dlatego należy
w sposób staranny i efektywny wykorzystać środ-

Fot. Archiwum WFOŚiGW w Poznaniu

Krzysztof
Mączkowski

ki z nowej perspektywy finansowej UE, jak również wykorzystać nowe instrumenty umożliwiające rozwój w celu zaangażowania kapitału prywatnego w inwestycje służące celowi publicznemu (np. PPP), co przy obecnym stanie finansów
samorządów wydaje się być kierunkiem właściwym. Dzisiaj niezwykle poważnym problemem
naszej gospodarki jest jej niski poziom innowacyjności oraz energooszczędności i Polska ma tu
ogromną pracę do wykonania.

Ochrona środowiska
jako element rozwoju
Nowa polityka UE w sektorze środowiska niesie nowe i poważne wyzwania dla Polski w perspektywie roku 2030. Naszym celem winno być
wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej
z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku, sprzyjającej zachowaniu dziedzictwa kulturowego,
spójności społecznej i terytorialnej oraz bardziej
konkurencyjnej. Sektor środowiska jest obecnie
istotną częścią gospodarki narodowej, a to dodatkowo podnosi rangę takich wydarzeń jak Kongres ENVICON. 
www.wfosgw.poznan.pl

ogłoszenia
KAWKA po raz trzeci!
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia związane z poprawą jakości powietrza
w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pn.: Poprawa jakości powietrza
„Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności
energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”.
Nabór wniosków skierowany jest do podmiotów (potencjalnych Beneficjentów, tj. jednostek samorządu terytorialnego) wskazanych w Programach Ochrony Powietrza, które planują realizację albo realizują przedsięwzięcia związane z ograniczeniem niskiej emisji. Ostatecznymi odbiorcami korzyści będą
podmioty korzystające z dofinansowania, wyłącznie za pośrednictwem Beneficjenta końcowego.
Pomoc realizowana będzie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, w tym
do 45% środków pochodzi z NFOŚiGW. Beneficjent końcowy dla zbilansowania kosztów przedsięwzięcia, będzie mógł również skorzystać ze wsparcia finansowego w formie pożyczki nieumarzalnej
ze środków WFOŚiGW. Łączna wysokość wsparcia finansowego, nie może przekroczyć 90% kosztów
kwalifikowanych.

Wnioski należy składać w Sekretariacie Biura WFOŚiGW w Poznaniu do dnia:
30 października 2015 r. do godz. 15.00
Wiej informacji na stronie internetowej Funduszu: www.wfosgw.poznan.pl

Informacja o naborach wniosków na rok 2016
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o planowanych naborach wniosków na rok 2016 w ramach środków statutowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu”. Podane terminy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
Lp.

Rodzaje przedsięwzięć, na które ogłaszany będzie nabór

Planowany termin
ogłoszenia naboru*

Planowany termin
zakończenia naboru*

1.

Usuwanie barszczu Sosnowskiego

14.09.2015

01.10.2015

2.

Ochrona i kształtowanie przyrody

12.10.2015

06.11.2015

3.

Gospodarka wodno-ściekowa
Ochrona powietrza i Odnawialne Źródła Energii
Ochrona powierzchni ziemi i ochrona przed hałasem

16.11.2015

11.12.2015

4.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

07.12.2015

18.12.2015

5.

Edukacja Ekologiczna, w zakresie:
– publikacje, wydawnictwa,
– szkolenia specjalistów
– konkursy, olimpiady i inne imprezy
– seminaria, konferencje, warsztaty, szkolenia, sympozja
ze szczególnym uwzględnieniem tematyki:
– niskiej emisji
– segregacji odpadów

14.12.2015

08.01.2016

6.

Edukacja Ekologiczna, w zakresie:
– filmy, audycje radiowe i telewizyjne
– ścieżki dydaktyczne, ekologiczne, przyrodnicze
– rozwój ośrodków regionalnych

01.02.2016

26.02.2016

7.

Państwowe Jednostki Budżetowe
(PJB – nabór wniosków na rok 2017)

22.02.2016

31.03.2016

8.

Monitoring środowiska, zapobieganie i likwidacja skutków
poważnych awarii, inne zadania

28.03.2016

15.04.2016

* Podane terminy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

www.wfosgw.poznan.pl
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realizowane projekty

POSUM – już więcej
oszczędzić się nie da
Paweł
Napieralski

„Fundusz uznał
nasz projekt
za bardzo
ciekawy tak
pod względem
zastosowanych
rozwiązań, jak
i planowanej
efektywności
w kontekście
oszczędności
energii
elektrycznej
i cieplnej”

12
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Dobiega końca realizacja projektu pn. „Wykonanie instalacji wymiany
energii z odnawialnych źródeł geotermalnych, w ramach modernizacji
instalacji wentylacji, dla POSUM w Poznaniu”. Obiekt budowany przez
bardzo długi okres w czasach PRL przeszedł gruntowną modernizację,
jest obecnie jedynym w Polsce zmodernizowanym budynkiem,
w którym wprowadzono kompleksowy system zarządzania energią
wykorzystującym dwa rodzaje odnawialnych źródeł energii.
Poznański Ośrodek Specjalistyczny Usług Medycznych (POSUM) przy al. Solidarności w Poznaniu powstał w 1991 roku. Powołała go do życia
Rada Miasta Poznania. Obiekt budowano w latach 70 w technologii żelbetonowej. Do 1990
roku właściwie nie został ukończony. Pierwotnie
miał się tutaj mieścić dom kultury. Przez ostatnie
25 lat funkcjonował praktycznie bez większych
modernizacji i remontów, aż do roku 2014 kiedy to, po zmianie Kierownictwa Ośrodka, w trakcie wizji lokalnej okazało się, że budynek nie spełnia wymogów technicznych, ani sanitarnych.
– W związku z tym, że od 2017 roku wymogi podstawowe dotyczące funkcjonowania ośrodków
świadczących usługi medyczne będą wyraźnie
podwyższone, musieliśmy podjąć działania, których celem będzie spełnienie tych ostrych kryteriów – mówi Piotr Nycz p.o. Dyrektora POSUM.
– Mieliśmy wstępne projekty termomodernizacji. Wspólnie z panem inżynierem Witoldem Frelichem – kierownikiem działu techniczno-administracyjnego usiedliśmy do projektów w celu ich
poszerzenia – dodaje. Projekty termomodernizacyjne przekształcone zostały w projekt kompleksowego systemu zarządzania energią, rozszerzający klasyczną termomodernizację.
Pierwszy projekt pn. „Zarządzanie energią
w budynkach POSUM w Poznaniu”, którego realizację rozpoczęto w lutym 2014 roku finansowany
był ze środków otrzymanych z NFOŚiGW. Projekt
obejmował wymianę stolarki okiennej, ocieplenie i modernizację elewacji budynku, wymianę
oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne oraz wymianę i modernizację całej instalacji
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
– W trakcie przystępowania do realizacji zadań termomodernizacyjnych pojawił się problem w postaci przestarzałej i wadliwie działającej istniejącej wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, która nie spełniała żadnych wymogów.

EKOFAKTY – JESIEŃ 2015

Piotr Nycz
p.o. Dyrektora POSUM
Przy okazji prac związanych z realizacją projektu udało nam się wykonać większość prac
modernizacji samego budynku. Zabudowaliśmy podcienie, przykryliśmy patio. Poprzez
częściowe odkopanie patio uzyskaliśmy około 1800 m2 nowych powierzchni użytkowych.
To wszystko zostało wykonane w ciągu półtora roku, przy pełnym obłożeniu pacjentów. Rocznie ośrodek odwiedza około 0,5 mln
osób.
Istniało poważne ryzyko, że co byśmy zaoszczędzili na ogrzewaniu, byśmy stracili przez wentylację – wspomina inżynier Witold Frelich. Podjęto więc decyzję o przystąpieniu do modernizacji
systemu wentylacji i podporządkowania go kompleksowemu systemowi zarządzania energią budynku. Powstał plan, aby nowa instalacja poprzez
zastosowanie nowatorskich rozwiązań pomogła
zaoszczędzić energię. Pomysłem zainteresował
się WFOŚiGW w Poznaniu. – Fundusz uznał nasz
projekt za bardzo ciekawy tak pod względem zastosowanych rozwiązań, jak i planowanej efektywności w kontekście oszczędności energii elektrycznej i cieplnej. Otrzymaliśmy dotację i pożyczkę, natomiast brakujące, konieczne do domknięcia finansowania projektu środki otrzymaliśmy w formie dotacji celowej od Miasta Poznania – mówi Piotr Nycz.
Obecnie projekt jest w ostatniej fazie realizacji, ma zostać ukończony i rozliczony do 30 września br.
www.wfosgw.poznan.pl

realizowane projekty
Latem chłodzi, zimą grzeje

Sprzężone panele
Kolejną inwestycją, która przyniesie wymierne oszczędności jest zainstalowana na dachu budynku POSUM instalacja solarna – hybrydowa,
której zadaniem jest z jednej strony produkcja
prądu na potrzeby budynku, z drugiej strony instalacja solarna podgrzewa wodę użytkową i zasila w energię system pomp cyrkulacyjnych oraz
ogranicza pobór mocy agregatu chłodzącego.
Hybrydowa produkcja energii elektrycznej i cieplnej to dwa systemy w jednej obudowie. Ciepło
odbierane od płyty produkującej prąd podgrzewa czynnik w instalacji cieplnej. – Zastosowanie
systemu hybrydowego powoduje zwiększenie
wydajności i trwałości paneli fotowoltaicznych
produkujących prąd, ponieważ przy zbyt wysokich temperaturach ilość produkowanego prądu
się zmniejsza – wyjaśnia Witold Frelich.
Wyprodukowany przez panele fotowoltaiczne prąd jest przetwarzany i przez układ elektroniczny kierowany do sieci budynku. To rozwiązanie powinno przyczynić się do obniżenia rachunku za energię elektryczną.

W oczekiwaniu na efekty
Oszczędności spowodowane przeprowadzeniem wszystkich prac modernizacyjnych systemy
wentylacji i ogrzewania będą różne, w różnym latach. – Będziemy ten proces monitorować i optymalizować. Mamy założone w projekcie minimalwww.wfosgw.poznan.pl

Na dachu budynku
POSUM zamontowano
instalację solarną hybrydową

Fot. Paweł Napieralski

Modernizacja wentylacji w przypadku budynku POSUM oznaczała odłączenie starej – tradycyjnej i zastąpienie jej nowym systemem. Jego działanie polega na tym, że na potrzeby przygotowania powietrza wentylującego budynek dostarczane jest ciepło zimą, a chłód latem. Ciepło i chłód
pochodzą z ekologicznego, odnawialnego źródła geotermalnego – dolnego wymiennika ciepła. – To instalacja, które odbiera energię cieplną z gruntu i dostarcza ją do systemu wentylacji. Temperatura w gruncie wynosi zimą ok. 8 st.
natomiast latem podnosi się do 12. – wyjaśnia
Dyrektor Nycz.
W pobliżu budynku POSUM wykonano 61 odwiertów o głębokości 100 m każdy, przez które przepływa czynnik i odbiera ciepło lub chłód
w zależności od pory roku. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala latem zaoszczędzić energię na przygotowanie (wychłodzenie) powietrza
do temperatury wyznaczonej dla określonych
pomieszczeń, zimą, analogicznie, oszczędności
związane są z energią cieplną, której zużycie jest
znacznie mniejsze, ponieważ do budynku dociera już powietrze wstępnie podgrzane.

ne i średnie efekty, które instalacja winna osiągnąć i jesteśmy pewni, że po okresie niezbędnych regulacji zostaną one osiągnięte. Zakładamy, że zainstalowany system wentylacji spowoduje oszczędności na poziomie 2/3 w stosun-

ku do konwencjonalnych rozwiązań wentylacyjnych – mówi Piotr Nycz. Jedna trzecia oszczędności energii ma być uzyskana poprzez zastosowanie instalacji geotermalnej, a następną taką
część oszczędności ma przynieść zastosowanie
skomputeryzowanego, bardzo wydajnego systemu rekuperacji o efektywności 60 proc. – Efektywność rekuperacji na tym poziomie wydaje
się w XXI wieku standardem, ale przy starym budynku jest to duże osiągnięcie – wyjaśnia Witold
Frelich.
Wszystkie dostępne, najnowocześniejsze
technologie w zakresie wentylacji i zarządzania
energią zostały przy modernizacji budynku
POSUM wykorzystane. Położono duży nacisk na
rejestrację danych pomiarowych celem ich wykorzystania dla ciągłej optymalizacji parametrów
systemu. Całościowo, efektywność realizowanego projektu będzie można ocenić za rok. Dyrektor Nycz jest pewien, że założone efekty zostaną
osiągnięte. 

„Wyprodukowany
przez panele
fotowoltaiczne
prąd jest
przetwarzany
i przez układ
elektroniczny
kierowany
do sieci budynku”

O projekcie i finansowaniu
„Wykonanie instalacji wymiany energii z odnawialnych źródeł geotermalnych, w ramach modernizacji instalacji wentylacji, dla POSUM
w Poznaniu”
Wartość zadania: 6 106 950,00 zł brutto
Kwota dotacji z WFOŚiGW: 1 500 000 zł
Kwota pożyczki z WFOŚiGW: 1 740 000,00 zł
Dotacja Miasta Poznania: 2 866 950 zł
Okres realizacji projektu:
Data rozpoczęcia robót – 28 sierpnia 2014
Data zakończenia i rozliczenia zadania – 30 września 2015
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AKTUALNOŚCI

Wielkopolscy strażacy na Targach

INTERSCHUTZ 2015
w Hanowerze
bryg. Robert
Klonowski
mł. bryg.
Sławomir Brandt
st. kpt. Alicja
Borucka

W dniach 8-13 czerwca 2015 r. w Hanowerze w Niemczech odbyły się
największe Międzynarodowe Targi Pożarnictwa, Klęsk Żywiołowych,
Ratownictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony INTERSCHUTZ 2015. Na
targach Wielkopolskę reprezentowali strażacy z Komendy Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Poznaniu.
Targi INTERSCHUTZ są największą i najbardziej prestiżową imprezą targową tego typu na
świecie. Uczestnictwo w targach jest okazją do
zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami
w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności. Dlatego możliwość
współorganizowania, razem ze strażakami z Zawodowej Straży Pożarnej w Hanowerze, przedsię-

wzięć promujących doświadczenia i dobre praktyki wypracowane na przestrzeni 7 lat współpracy dwustronnej między strażami pożarnymi z Poznania i Hanoweru było wydarzeniem bezprecedensowym. Po raz pierwszy w historii na wspólnym stoisku promocyjno–informacyjnym zaprezentowano wspólne działania m.in. funkcjonowanie grup specjalistycznych (ratownictwa wod-

Fot. Archiwum KWPSP w Poznaniu x3

Współpraca
strażaków
z Poznania
i Hanoweru
trwa już 7 lat
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AKTUALNOŚCI
Targi odwiedził
Jacek Jaśkowiak –
Prezydent Miasta
Poznania

nego i wysokościowego) podczas działań ratowniczych oraz sprzęt specjalistyczny, m.in. do ratownictwa ekologicznego. Ponadto zespół naukowców z projektu „Proteus” z Politechniki Poznańskiej prezentował zintegrowane mobilne
centrum dowodzenia oraz samolot bezzałogowy
(dron) jako przykład innowacyjności i zaawansowanych rozwiązań technologicznych służących
do prognozowania rozwoju sytuacji kryzysowych
oraz wspomagania procesów decyzyjnych w sytuacjach szczególnego zagrożenia dla ludzi i środowiska.

interesującą ekspozycję. W ramach dofinansowania przez WFOŚiGW w Poznaniu projektów na zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek straży pożarnej oraz służących edukacji ekologicznej
i upowszechnianiu zachowań przyjaznych środowisku wśród mieszkańców Poznania i Wielkopolski zaprezentowano sprzęt ratowniczy, m.in. samochody specjalistyczne ratownictwa wodnego i wysokościowego, mobilną wystawę edukacyjną, multimedialne prezentacje, a także materiały informacyjne i promocyjne w postaci ulotek, folderów itp. We współpracy z Pocztą Polską
wydano limitowaną serię okolicznościowej kartki
pocztowej oraz znaczek pocztowy.

Wspólny sukces

Promocja działań
Obecność wielkopolskich strażaków na tych
prestiżowych targach nie byłaby możliwa bez
wsparcia i zaangażowania wielu instytucji. Dzięki wieloletniej współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu udało się przygotować niezwykle
www.wfosgw.poznan.pl

Na spotkaniu w KW PSP w Poznaniu podsumowującym targi INTERSCHUTZ nadbryg. Wojciech
Mendelak, kierując słowa podziękowania do zaproszonych gości, m.in. do pani Hanny Grunt
– Prezes Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu i jej
zastępców, podkreślił, iż ten ogromny sukces
był możliwy dzięki przychylności i osobistemu
zaangażowaniu wielu osób. Podjęte wspólnie
działania i ich efekty zostały bardzo pozytywnie ocenione przez kierownictwo Komendy
Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz włodarzy Miasta Poznania, którzy osobiście zwiedzili Targi INTERSCHUTZ. Jest to niezaprzeczalny dowód na to, iż wspólnie można przeprowadzić wiele projektów, które wzbogacają wiedzę, służą promowaniu dobrych praktyk
oraz są inspiracją do kolejnych inicjatyw. Następna edycja Targów INTERSCHUTZ odbędzie się
w dniach 15 – 20 czerwca 2020 roku w Hanowerze (Niemcy). 

„Podjęte
wspólnie
działania
i ich efekty
zostały bardzo
pozytywnie
ocenione przez
kierownictwo
Komendy
Głównej
Państwowej
Straży Pożarnej”

Dzięki wieloletniej
współpracy
z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu
udało się przygotować
niezwykle interesującą
ekspozycję
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Kanalizacja podciśnieniowa
nie taka straszna
Anna Głowacz
UMiG Odolanów

Gmina i Miasto Odolanów może pochwalić się największym
podciśnieniowym system kanalizacyjnym w Wielkopolsce. Wybudowany
w ramach projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na
terenie Aglomeracji Odolanów” rurociąg, który była flagową inwestycją
samorządu, poprawił jakość życia mieszkańców, a co równie ważne
wpłynie na poprawę stanu środowiska przyrodniczego.
Gmina i Miasto Odolanów leży w południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego, w powiecie ostrowskim, u bram Wielkiej Doliny Głogowskiej zwanej Kotliną Odolanowską. Część Kotliny stanowi teren chronionego krajobrazu z rzadkimi okazami fauny i flory. Na
obszarze gminy występują różne formy ochrony
przyrody: Dąbrowy Krotoszyńskie – obszar chronionego Krajobrazu, Natura 2000 – Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk i Ochrony Ptaków, Park
Krajobrazowy Dolina Baryczy. Przez teren Gminy
i Miasta Odolanów przepływa rzeka Barycz wraz
z jej dopływami: Złotnicą, Kurochem, Olszówką
i Wiesiołkiem.

podjęcia działań w zakresie skanalizowania głównych miejscowości. W latach 2008 – 2010 trwały
prace nad dokumentacją projektową, następnie
w dniu 12 lipca 2010 r. podpisano umowę na dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Odolanów” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.
Gmina uzyskała jedno z największych dofinansowań ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2007-2013. Zdobyte środki finansowe umożliwiły realizację dużego i ambitnego projektu.

Warunki wymogły działanie

Dwa zadania

Usytuowanie gminy, walory przyrodnicze,
ochrona środowiska oraz system prawny w zakresie ochrony środowiska zobligowały gminę do

Projekt zrealizowany został w ramach dwóch
zadań inwestycyjnych:
Zadanie A: „Budowa kanalizacji sanitarnej
podciśnieniowej dla miasta Odolanów wraz
z przyległą miejscowością Raczyce”, w ramach
którego wybudowano ok. 37 km kanalizacji podciśnieniowej w miejscowości Raczyce i Odolanów
z 2 stacjami podciśnieniowymi i blisko 810 studniami zaworowymi.
Zadanie B: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla Gminy i Miasta Odolanów
w miejscowości Raczyce”, w ramach którego wybudowano obiekt w pełni zautomatyzowany, nowoczesny, spełniający wymogi dyrektyw europejskich w zakresie ochrony środowiska. W ramach
zadania wybudowano stację zlewni ścieków dowożonych wraz z krato piaskownikiem, zbiornik
retencji ścieków dowożonych wraz z przepompownią i komorą zasuw, sitopiaskownik, blok biologicznego oczyszczania ścieków w skład którego wchodzą: komora defosfotacji, komora napowietrzania osadu czynnego, osadnik wtórny,
pompownia osadu recyrkulowanego nadmiernego, pomiar ilości ścieków oczyszczonych, punkt
poboru prób ścieków oczyszczonych, budynek
dmuchaw, zagęszczacz osadu, budynek wielo-

Marian Janicki
burmistrz Gminy i Miasta Odolanów:
– Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Odolanów to największa inwestycja w historii gminy. Korzyści z niej wynikające? Jest ich naprawdę wiele, przede wszystkim korzyści ekonomiczne, to zmniejszenie strat w środowisku oraz mniejsze straty wody dostarczanej odbiorcom, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Odolanowa. Największe korzyści środowiskowe, to zmniejszenie zanieczyszczenia rowów, kanałów i rzek, poprawa jakości wód powierzchniowych
i podziemnych, co ma zbawienny wpływ na glebę, ponadto zwiększenie ochrony ujęć wody. Na koniec korzyści społeczne: podwyższenie
standardu życia mieszkańców, poprawa jakości wody do spożycia, poprawa warunków sanitarnych, o likwidacji nieprzyjemnych zapachów
wydobywających się z szamb nie wspominając.
Cieszę się, że mieszkańcy gminy, szczególnie Raczyc, dobrze rozumieją potrzebę zmian w tym zakresie. Gmina Odolanów bez wątpienia
wybrała wygodę i nowoczesność!
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Roboty w ulicy
Kilińskiego
w Odolanowie

funkcyjny, zbiornik magazynowy soli żelaza, budynek na kontenery skratek i piasku, biofiltr powietrza,

Tylko podciśnienie

Efekty
W ramach realizacji projektu skanalizowane zostały miejscowości Odolanów i Raczyce, Do
zbiorowego systemu kanalizacyjnego podłączonych zostanie ok. 4.959 mieszkańców. Obecnie
trwa proces włączania gospodarstw domowych
do sieci. Warte podkreślenia jest to, że projekt zo-

Uroczyste zakończenie
rzeczowe projektu miało
miejsce w listopadzie
2014 roku na terenie
oczyszczalni ścieków
w Odolanowie

Fot. Archiwum UMiG w Odolanowie

Sieć kanalizacyjną w Odolanowie i Raczycach
zaprojektowano w systemie podciśnieniowym.
System kanalizacji podciśnieniowej został wybrany z następujących powodów:
– wysokiego poziomu wód gruntowych,
– niekorzystnych warunków geodezyjnych,
– konieczności przekroczenia wielu rzek i cieków wodnych.
Technologia ta charakteryzuje się tym, że
średnice rur kolektorów głównych są mniejsze od
stosowanych w systemie grawitacyjnym i wynoszą od 90 do 225 mm.
Zastosowana kanalizacja sanitarna podciśnieniowa wyposażona jest w monitoring. Zadaniem
systemu monitoringu jest zapewnienie pełnego
nadzoru nad pracą systemu poprzez stałą kontrolę i wizualizację pracy urządzeń stacji podciśnieniowej i ich parametrów oraz studni zaworowych.
System monitoringu śledzi pracę każdej studni
zaworowej pod kątem poprawności działania zaworu, ilości ścieków w studni oraz poprawności
działania modułu sygnałowego.

stał bardzo pozytywnie przyjęty przez mieszkańców. Dlatego proces przyłączania się do systemu
kanalizacji podciśnieniowej jest bardzo zadawalający.
Konieczność ochrony walorów przyrodniczych
gminy oraz poprawa standardów życia mieszkańców wyznaczają kierunek działań gminy. Dlatego
też podejmowane są kroki zmierzające do skanalizowania pozostałych obszarów nieobjętych projektem oraz kolejnych miejscowości. 

„Zastosowana
kanalizacja
sanitarna
podciśnieniowa
wyposażona jest
w monitoring”

O Projekcie i finansowaniu
Realizacja rzeczowa projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji
Odolanów” zakończyła się 20 kwietnia 2015 r. Wartość całkowita projektu: 55 489 946,60 zł.
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 29 547 750,00 zł.
Dzięki zrealizowane projektowi osiągnięto cele:

– dostosowanie gospodarki ściekowej w zlew– poprawa jakości środowiska przyrodniczego,
ni rzeki Baryczy do wymogów prawa polskiego
– poprawa jakości usług wodno-ściekowych
oraz dyrektyw Unii Europejskiej,
zwłaszcza zmniejszenie awaryjności systemu
– uporządkowanie gospodarki ściekowej na
kanalizacyjnego,
terenie miejscowości Raczyce i Odolanów
– poprawa jakości życia mieszkańców.

www.wfosgw.poznan.pl
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Finał na czas
Paweł
Napieralski

„Głównym celem
realizowanego
projektu jest
poprawa stanu
środowiska
naturalnego,
czystości wód,
gleby…”

W maju tego roku zakończyła się realizacja inwestycji pn. „Rozbudowa
oczyszczalni ścieków przy ul. Błankowej w Sompolnie”. Zadanie
zrealizowano bardzo sprawnie, oczyszczalnię po rozbudowie oddano
do użytku ponad miesiąc przed wyznaczonym terminem finansowego
zakończenia projektu.
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni miała na celu m.in. zwiększenie wydajności oczyszczalni oraz zapewnienie odpowiedniego stopnia oczyszczania ścieków, ponieważ istniejąca
oczyszczalnia nie zapewniała właściwego efektu
ekologicznego i działała na granicy swoich możliwości przepustowych. Wykonanie inwestycji
odbywało się przy utrzymaniu funkcjonowania
obiektu. Przekazanie placu budowy wykonawcy
nastąpiło w dniu 12 marca 2014 roku, natomiast
zakończenie inwestycji, potwierdzone protokołem odbioru końcowego, miało miejsce 27 maja
2015 roku. Plan zakładał zakończenie inwestycji
w dniu 30 czerwca tego roku.

osadu czynnego w układzie tłokowym z maksymalnym wykorzystaniem istniejących obiektów
– wyjaśnia Julian Drzewiecki – główny specjalista ds. inwestycji w UM w Sompolnie.
Sama technologia oczyszczania ścieków nie
została zmieniona, a układ oczyszczania rozbudowano o nowe obiekty, m.in. drugi bioreaktor, który pozwala przyjąć zwiększoną średnio
do 950 m3/d ilość ścieków. Do momentu jego
uruchomienia średniodobowa przepustowość
oczyszczalni wynosiła 500 m3.

Podwojenie wydajności
Wartość projektu wynosi 6 525 196,79 zł,
w tym kwota dofinansowania aż 4 043 577,15 zł.
W celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych zostało przeprowadzone postępowanie

Głównym celem realizowanego projektu jest
poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód, gleby poprzez dostosowanie jakości ścieków odprowadzanych do środowiska
do poziomu wymagań w prawie polskim i unijnym. – Rozbudowa oczyszczalni ścieków wpły-

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego. Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
PROMET H. Kobusiński i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Koźminie Wielkopolskim. – Zadanie polegało na realizacji rozbudowy oczyszczalni ścieków w technologii niskoobciążonego

nie na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, gospodarczej i turystycznej regionu. Projekt przewidywał – w zakresie układu przyjęcia i transportu ścieków wraz ze stopniem mechanicznego oczyszczenia – przebudowę komory kraty wstępnej i przepompowni ścieków,
budowę punktu zlewnego ścieków dowożo-

Dla człowieka, środowiska i…
inwestorów

Fot. Archiwum UMiG Sompolno

Nowowybudowany
reaktor biologiczny
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nych, zbiornika retencyjnego ścieków ogólnych,
zblokowanej oczyszczalni mechanicznej, płuczki piasku – informuje Julian Drzewiecki. Ponadto
zakładał budowę drugiego reaktora biologicznego oczyszczania ścieków, w tym komorę defostacji, komorę denitryfikacji, komorę nitryfikacji i osadniki wtórne, natomiast w zakresie węzła gospodarki osadowej – budowę komory stabilizacji osadu nadmiernego, stację odwadniania i higienizację osadu oraz wiatę technologiczną osadu. Projekt obejmował też obiekty towarzyszące: stację dmuchaw (istniejąca i projektowana), zbiornik wody technologicznej (istniejący), punkt pomiarowy ścieków (istniejący plus
projektowany), wylot do odbiornika (istniejący).
– Po realizacji inwestycji liczba mieszkańców
obsługiwanych przez oczyszczalnię ścieków wyniesie 4610 – mówi Julian Drzewiecki.

Jak było, jak jest
Przed rozbudową oczyszczalnia ścieków
funkcjonowała osiągając wydajności:
– średnia dobowa ilość ścieków: 500 m3/d,
– maksymalna dobowa ilość ścieków:
650 m3/d,
– maksymalna godzinowa ilość ścieków:
54,2 m3/h.
Zadanie zrealizowano dla osiągnięcia parametrów:
– średnia dobowa ilość ścieków: 950 m3/d,
– maksymalna dobowa ilość ścieków:
1470 m3/d,
– maksymalna godzinowa ilość ścieków:
215 m3/h.
Ciąg technologiczny po wykonaniu inwestycji stanowią następujące obiekty:
– układ przyjęcia i transportu ścieków wraz
ze stopniem mechanicznego oczyszczania: komora kraty wstępnej, która została przebudowana. Przebudowana została też przepompownia

Roman Bednarek
Burmistrz Miasta i Gminy Sompolno
– Realizacja inwestycji polegającej na wybudowaniu kolejnego bloku
oczyszczalni było priorytetem samorządu sompoleńskiego. Pozwoliło
to na przyłączenie nowych miejscowości do zbiorczej instalacji. Podnosi to z pewnością atrakcyjność inwestycyjną naszej gminy, co poza
aspektem ekologicznym było najważniejszym argumentem za podjęciem tego wyzwania inwestycyjnego. Obecnie nasza gmina może poszczycić się obiektem na miarę naszych czasów. Stajemy się prekursorami globalnych rozwiązań dla całej gminy. Możemy służyć pomocą
i poradami, jesteśmy otwarci na rozmowę i wymianę poglądów.
ścieków. Natomiast wybudowano: punkt zlewni
ścieków dowożonych, zbiornik retencyjny ścieków ogólnych, zblokowaną oczyszczalnię mechaniczną i płuczkę piasku. Rektor nr 1 biologicznego oczyszczania ścieków wyremontowano, a reaktor nr 2 wybudowano nowy,
– węzeł gospodarki osadowej: komora stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego (nowa), stacja odwadniania i higienizacji odpadu (nowa)
wiaty technologiczne (istniejące i nowa)
– obiekty towarzyszące: stacja dmuchaw,
zbiornik wody technologicznej i punkt pomiarowy ścieków.
W ramach zadania zakupiono też nowy agregat prądotwórczy, przebudowano istniejący budynek socjalny, w którym znajduje się m.in. pomieszczenie biurowe z zapleczem sanitarno-higienicznym dla pracowników i przebudowano
drogi wewnętrzne. Zyskał też teren oczyszczalni – zagospodarowano tereny zielone w otoczeniu obiektów i dróg oraz zamontowano oświetlenie i ogrodzenie panelowe wokół całego terenu oczyszczalni.

„Stajemy się
prekursorami
globalnych
rozwiązań dla
całej gminy”

Finansowanie projektu
16 września 2013 roku Gmina Sompolno podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Błankowej w Sompolnie”. Wartość brutto wykonanych robót wyniosła
6 525 196,79 zł. Projekt został objęty dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2017 – 2013
w kwocie 4 043 577,15 zł.
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Wielki sukces
w Obornikach
Paweł
Napieralski

„W zakresie sieci
kanalizacyjnej
projekt obejmuje
budowę łącznie
ok. 66,3 km
kanalizacji
sanitarnej”

Rzeczowa realizacja Projektu pn.: „Zapewnienie prawidłowego systemu
odbioru ścieków na obszarze aglomeracji Oborniki” zakończona została
w tym roku. W ramach Projektu wybudowano ponad 66 km sieci,
zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Obornikach, zakupiono
samochód techniczny, zakupiono przyczepę do wywozu osadu, a także
ładowarkę do załadunku osadu. Dzięki nowo wybudowanej sieci
przyłączono do kanalizacji sanitarnej posesje zamieszkałe przez ponad
6600 mieszkańców Gminy Oborniki.
Realizacja rozległych projektów kanalizacyjnych to ogromne wyzwanie dla inwestorów, którymi najczęściej są samorządy. Roboty prowadzone są w ziemi, gdzie wykonawcy trafiają na przeszkody w postaci niezinwentaryzowanych sieci
np. wodociągowych lub wysoki stan wód gruntowych albo trudne podłoże. Inwestorzy mają do
rozwiązania wiele kwestii związanych z udostępnieniem gruntów pod inwestycję, ponieważ kolektory często prowadzą przez działki prywatne.
Tym bardziej należy pogratulować Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach
Sp. z o.o. terminowego zakończenia ogromnego
przedsięwzięcia.
Realizacja projektu trwała siedem lat. – Był to
okres prowadzenia szeregu inwestycji oraz ciężkiej i efektywnej pracy Jednostki Realizującej Projekt funkcjonującej w strukturach Przedsiębior-

stwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp.
z o.o. Osiągnięty efekt daje ogromną satysfakcję.
Dzięki realizacji projektu poziom skanalizowania
na terenie Gminy Oborniki wzrósł z 62 do 89 procent – mówi Tomasz Augustyn – Prezes Zarządu
firmy.

Najistotniejsze liczby
W zakresie sieci kanalizacyjnej projekt obejmował budowę łącznie ok. 66,3 km kanalizacji
sanitarnej, w tym ok. 46,2 km kolektorów grawitacyjnych, ok. 11,8 km rurociągów tłocznych, ok.
8,3 km przykanalików i przyłączy kanalizacyjnych, ponadto budowę 14 sieciowych pompowni
ścieków oraz budowę 2 tłoczni ścieków.
W zakresie oczyszczalni ścieków projekt dotyczył rozbudowy i modernizacji istniejącej oczysz-

Fot. Michał Bogacz

Oczyszczalnia
ścieków
w Obornikach
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Tomasz Augustyn
Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwa
Wodociągów
i Kanalizacji
w Obornikach Sp. z o.o.
– Projekt zapewni możliwość równego dostępu do powstałej infrastruktury i świadczonych za jej pośrednictwem usług dla większości mieszkańców aglomeracji Oborniki. Ponadto na obszarze aglomeracji nastąpi zmniejszenie różnic rozwojowych pomiędzy obszarami
miejskimi, objętymi w dużej części siecią kanalizacyjną i wiejskimi, wyposażonymi do tej
pory w sieć w niewielkim stopniu. Inwestycja
przyczyni się do poprawy stanu środowiska
naturalnego poprzez redukcję stopnia zanieczyszczenia gleby, wód podziemnych oraz powierzchniowych.
czalni ścieków i zakłada przepustowość docelową na poziomie Qdśr=4200 m3/d, RLM 37 800.
Zakres robót obejmował m.in.: modernizację
pompowni głównej, modernizację układu mechanicznego oczyszczania ścieków, modernizację punktu przyjmowania ścieków dowożonych,
modernizację istniejącego i budowę nowego reaktora biologicznego, modernizację starego i budowę nowego osadnika wtórnego, modernizację
pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego, budowę stacji odwadniania i wapnowania
osadu oraz budowę instalacji oczyszczania powietrza.
Ścieki z obszarów skanalizowanych w wyniku
realizacji projektu odprowadzane są bezpośrednio lub za pośrednictwem istniejącej sieci kanalizacyjnej do oczyszczalni ścieków w Obornikach.
W wyniku realizacji projektu obiekt ten ma
możliwość bezpiecznej obsługi zbiorczego systemu kanalizacji z obszaru aglomeracji Oborniki.

PWiK Sp. z o.o. w ramach projektu zakupiło też
samochód techniczny, niezbędny do eksploatacji i utrzymania sprawności nowoprojektowanej
sieci, a także przyczepę do wywozu osadu i ładowarkę.
Realizacja projektu pn.: „Zapewnienie prawidłowego systemu odbioru ścieków na obszarze
aglomeracji Oborniki” na pewno wpłynie na poprawę warunków życia dużej liczby mieszkańców
gminy Oborniki. Przyczyni się też do osiągnięcia
stopnia oczyszczenia ścieków w ramach aglomeracji Oborniki zgodnie z wymaganiami dyrektywy UE i prawa polskiego.

Czas podsumowania
Budowa kanalizacji sanitarnej realizowana
była w mieście Oborniki oraz okolicznych wsiach:
Bogdanowo, Łukowo, Kowanowo, Gołaszyn, Dąbrówka Leśna, Słonawy, Nowołoskoniec, Bąbliniec, Rożnowo oraz Pacholewo. – Wszystkim zaangażowanym w realizację największego w historii Gminy Oborniki projektu w zakresie infrastruktury technicznej PWiK w Obornikach Sp.
z o.o. serdecznie dziękuje. Szczególne podziękowania należą się pomysłodawcom tego Projektu, burmistrzom Obornik, pracownikom Przedsiębiorstwa, Urzędu Miejskiego w Obornikach i Wykonawcom, którzy rzetelnie i terminowo wykonali prace budowlane. Życzymy wszystkim, aby wykonana sieć kanalizacyjna wraz ze zmodernizowaną i nowoczesną oczyszczalnią ścieków służyła mieszkańcom Gminy Oborniki przez wiele kolejnych lat – mówił w czasie konferencji kończącej rzeczową realizację projektu – Prezes Tomasz
Augustyn. Konferencja odbyła się 22 czerwca br.
Wzięło w niej udział ponad 80 osób, a wśród nich:
Tomasz Szrama – Burmistrz Obornik, Marek Zieliński – Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i Renata Gembiak-Binkiewicz – Wójt Gminy Ryczywół.

„Inwestycja
przyczyni się do
poprawy stanu
środowiska
naturalnego
poprzez
redukcję stopnia
zanieczyszczenia
gleby, wód
podziemnych oraz
powierzchniowych”

Finansowanie projektu
Projekt pn.: „Zapewnienie prawidłowego systemu odbioru ścieków na obszarze aglomeracji Oborniki” realizowano w latach 2009 – 2015. Całkowita wartość netto projektu: 71 452 187,37 zł
Pomoc przydzielona z Funduszu Spójności (netto): 49 279 859,10 zł
Udział procentowy Funduszu Spójności w kosztach kwalifikowanych Projektu: 85%
Wartość środków własnych: 22,3 mln zł netto z czego 17 mln zł netto stanowi pożyczka z WFOŚiGW
w Poznaniu.
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Czym oddychamy
w Wielkopolsce
WIOŚ w Poznaniu

„Dane
meteorologiczne
w znaczący
sposób
wspomagają
interpretację
wyników
pomiarów jakości
powietrza”

Na obszarze województwa wielkopolskiego od wielu lat nie stwierdza się
przekroczeń norm dla substancji gazowych oraz metali badanych w pyle
PM10. Problemem są stężenia dobowe pyłu PM10, zwłaszcza w sezonie
grzewczym.
Zgodnie z wymogami prawa badania i ocena
jakości powietrza atmosferycznego wykonywane są pod kątem ochrony zdrowia oraz ochrony
roślin. Pod kątem ochrony zdrowia ocenie podlegają stężenia następujących substancji: dwutlenku azotu NO2, dwutlenku siarki SO2, benzenu C6H6, ołowiu Pb, arsenu As, niklu Ni, kadmu
Cd, benzo(a)pirenu B(a)P, pyłu PM10, pyłu PM2,5,
ozonu O3, tlenku węgla CO. W ocenie pod kątem
ochrony roślin uwzględnia się: dwutlenek siarki SO2, tlenki azotu NOx, ozon O3. Pomiary pro-

Stacja pomiarów
automatycznych
i urządzenia pomiarowe
w stacji pomiarów
automatycznych jakości
powietrza – stacja
w Poznaniu przy
ul. Polanka
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Fot. Archiwum WIOŚ w Poznaniu

Danuta Krysiak

wadzone są metodą automatyczną (głównie pomiary substancji gazowych) i manualną (pomiary pyłu PM10 i PM2,5 oraz metali i benzo(a)pirenu
zawartych w pyle PM10).
Na obszarze województwa pracuje 7 stacji
wykonujących pomiary automatyczne i manualne oraz 9 stacji prowadzących tylko pomiary manualne. Wszystkie stacje automatyczne wyposażone są w urządzenia do pomiarów podstawowych parametrów meteorologicznych; natomiast
stacje pomiarów manualnych prowadzą tylko pomiar temperatury powietrza. Dane meteorologiczne w znaczący sposób wspomagają interpretację wyników pomiarów jakości powietrza. Wyniki pomiarów automatycznych spływają on-line
na serwer WIOŚ, co daje możliwość ich bieżącej
kontroli. Również poborniki do pomiarów manualnych są wyposażone w urządzenia do ciągłego
monitoringu ich pracy, co pozwala na natychmiastową reakcję w przypadku awarii lub zatrzymania pracy pobornika.
W każdym powiecie wykonywane są pomiary dwutlenku siarki i tlenków azotu metodą pasywną. Metoda ta jest traktowana jako metoda wskaźnikowa, pozwala jednak określić trendy przebiegu stężeń badanych zanieczyszczeń.
Wszystkie dane pomiarowe spływają do jednostki centralnej – bazy danych – zlokalizowanej
w budynku WIOŚ. Wyniki pomiarów automatycznych zamieszczane są on-line na stronie internetowej WIOŚ. Na tej samej stronie ukazują się również informacje o stanie jakości powietrza – oceny roczna i wstępna, informacje o przekroczeniach obowiązujących norm czy o ryzyku przekroczenia przewidzianych prawem poziomów
dopuszczalnych, docelowych, informowania oraz
alarmowych.

Ocena jakości powietrza w strefach
Każdego roku WIOŚ zobowiązany jest do podsumowania badań i wykonania oceny rocznej jawww.wfosgw.poznan.pl

OCHRONA ŚRODOWISKA
kości powietrza. Natomiast co pięć lat wykonywana jest weryfikacja wojewódzkiej sieci pomiarowej (nazywana oceną wstępną), w tym ocena
liczby i lokalizacji urządzeń pomiarowych oraz
ocena doboru zakresów mierzonych zanieczyszczeń. Efektem tej oceny jest informacja, czy sieć
pomiarowa spełnia wymagania prawa w odniesieniu do liczby ludności, powierzchni województwa i stwierdzonych stężeń zanieczyszczeń.
Oceny roczne i wstępne wykonywane są
w strefach. Strefą jest aglomeracja poznańska –
miasto Poznań w granicach administracyjnych,
strefa miasto Kalisz oraz strefa wielkopolska.
Opracowana przez WIOŚ ocena jakości powietrza
atmosferycznego dla roku 2014 pod kątem zdrowia ludzkiego, mówi o dobrej, zadowalającej (klasa A) jakości powietrza w zakresie większości badanych substancji. Na obszarze województwa
wielkopolskiego od wielu lat nie stwierdza się
przekroczeń norm dla substancji gazowych oraz
metali badanych w pyle PM10. Problemem są stężenia dobowe pyłu PM10, zwłaszcza w sezonie
grzewczym. W tym okresie odnotowywane są od
kilku lat przekroczenia normy dobowej. W 2014
roku w Nowym Tomyślu i Wągrowcu została przekroczona również norma dla roku. Przekroczenia
norm związanych z pyłem PM10 są problemem
w całej Polsce. W Kaliszu od 2010 roku przekraczana jest norma przypisana dla pyłu PM2,5. Kolejną substancją, której stężenia nie dotrzymują
normy (stężenie średnie dla roku) jest benzo(a)piren należący do grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Przekroczenia normy związanej z benzo(a)piren są również
problemem ogólnopolskim.
Ocena wykonana w roku 2014 pod kątem
ochrony roślin dla strefy wielkopolskiej nie wykazała przekroczeń norm dla analizowanych substancji (dwutlenek siarki, tlenki azotu i ozon),
więc strefie przypisano klasę A.

Przekroczenie dopuszczalnych
norm, i co dalej?
Stwierdzenie przez WIOŚ w rocznej ocenie jakości powietrza w strefie, przekroczenia choćby jednego poziomu dopuszczalnego lub docelowego w odniesieniu do ocenianych substancji
powoduje, że strefie przypisuje się klasę C, a Zarząd Województwa na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska opracowuje program
ochrony powietrza (POP) w celu osiągnięcia przewidzianych prawem norm, przedstawia do zaopiniowania właściwym wójtom, burmistrzom
lub prezydentom miast oraz starostom projekt
uchwały w tej sprawie, a Sejmik Województwa
uchwala Program. Proces ten, przestrzeganie terminów i realizacja, podlega kontroli wykonywanej przez inspektorów WIOŚ. Wyniki oceny roczwww.wfosgw.poznan.pl

Zdzisław W. Krajewski
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Hanna Kończal
Zastępca Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska
– Prowadzenie badań poszczególnych komponentów środowiska,
a więc np.: wód powierzchniowych, podziemnych, powietrza czy hałasu wymaga w pierwszej kolejności specjalistycznej wiedzy, ale również
nakładów finansowych. Środki finansowe niezbędne są m.in. do zakupu i utrzymania urządzeń pomiarowych, laboratoriów mobilnych, materiałów eksploatacyjnych, szkła laboratoryjnego i odczynników. Środki przeznaczane są także na utrzymanie i naprawę sprzętu oraz potwierdzenie jakości wykonywanych badań. Prowadzenie monitoringu jakości powietrza to koszt około 4 milionów złotych. Zakupy urządzeń pomiarowych prowadzone są często z poziomu krajowego dzięki
pozyskaniu środków przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
między innymi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Funduszy EOG. Natomiast bieżąca działalność WIOŚ,
związana z badaniem środowiska w ramach PMŚ, od wielu lat wspierana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu.
nej, uchwalenie POP dla danego obszaru stanowi natomiast podstawę ubiegania się o środki np.
z programu Kawka, w ramach którego prowadzona jest likwidacja niskiej emisji.
Kontrole podmiotów korzystających ze środowiska prowadzone przez inspektorów WIOŚ
w znaczący sposób przyczyniają się do zmian
w emisji zanieczyszczeń. Problemem w Polsce
jest tzw. „niska emisja”, czyli emisja pyłów i gazów pochodząca z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych opalanych
paliwem stałym i niejednokrotnie odpadami
oraz z komunikacji. Mieszkańcy mogą też wpływać na zmniejszenie niskiej emisji np.: zmieniając rodzaj paliwa z węgla na gaz lub olej, podłączając się do miejskiej sieci cieplnej, wykorzystując energię odnawialną, korzystając z transportu zbiorowego, roweru, dbając o zieleń miejską,
sprzątając ulice. W perspektywie czasu można też
tak planować zabudowę miast aby były one dobrze przewietrzane, prowadzić działania polegające na termomodernizacji budynków, wymianie okien, remontując nawierzchnię ulic, upłynniając ruch miejski, budując obwodnice. Ważna
jest również edukacja, uświadomienie społeczeństwu konieczności oszczędzania energii cieplnej
i elektrycznej oraz wyjaśnienie szkodliwości spalania odpadów i paliw niskiej jakości. WIOŚ także prowadzi działalność edukacyjną: poprzez publikacje, stronę internetową i zajęcia edukacyjne. Oprócz wykładów dla studentów i pokazów
dla młodzieży szkolnej, organizowane są praktyki i staże zawodowe. 

„Na obszarze
województwa
wielkopolskiego
od wielu lat
nie stwierdza
się przekroczeń
norm dla
substancji
gazowych oraz
metali badanych
w pyle PM10”
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Sztafeta Maratońska
14 czerwca br. na poznańskiej Malcie wystartowała Sztafeta Maratońska XLPL, w której udział wzięły dwie drużyny złożone z pracowników i sympatyków WFOŚiGW w Poznaniu.
Słowo ekiden pochodzi z języka japońskiego (ekidenkyōsō) i oznacza długodystansowy bieg sztafetowy. Na świecie rozgrywane są długodystansowe sztafety na różnych dystansach (czasami nawet do kilkuset kilometrów) i z różną ilością osób w zespole. Jedną z najbardziej popularnych
szczególnie w Europie stała się sztafeta maratońska w składzie 6 osób, które zmieniając się pokonują w sumie dystans
klasycznego maratonu czyli 42 kilometry 195 metrów. Trasa

została podzielona na 6 zmian w odpowiedniej kolejności:
4395 m + 10800 m + 10800 m + 5400 m + 5400 m + 5400 m.
Obie nasze drużyny ukończyły sztafetę ze świetnymi wynikami. Zespół WFOŚIGW W POZNANIU I wystąpił w składzie: Anna Zandek, Agnieszka Kuster, Barbara Nadolska, Monika Zandek, Wioletta Jastrzębska i Aneta Ludwiczak. W drużynie WFOŚIGW W POZNANIU II pobiegli: Andrzej Roszko, Roman Kuster, Jarosław Żaguń, Paweł Stanek, Anna Ludwiczak,
Marek Baumgart.

Każdy uczestnik Sztafety otrzymał pamiątkowy medal

Drużyna WFOŚiGW w Poznaniu

Marta Jankowska
Fot. Archiwum WFOŚiGW w Poznaniu

Drużyna Funduszu
w Triathlonie
W niedzielę, 26. lipca odbyła się, po raz trzeci w Poznaniu, jedna z największych imprez triathlonowych w Europie – ENEA Challenge Poznań. W tegorocznej edycji wzięło udział ponad 3000 pasjonatów sportu z 29 państw, co jest absolutnym rekordem, jeżeli chodzi o polskie zawody triathlonowe. Wśród zawodników znalazło się dwoje reprezentantów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: Aneta Ludwiczak oraz Marek Baumgart, którzy startowali na dystansie średnim. Etap pływacki o długości 1,9 km, rozegrany był na torze regatowym Malta, etap kolarski długości 90 km wiódł drogą w kierunku Wrześni, a bieg długości 21 km wytyczony został wokół Jeziora
Maltańskiego. Na tym dystansie wystartowało około tysiąca osób.
Triathlon to wszechstronna dyscyplina sportowa będąca kombinacją pływania, kolarstwa i biegania. Zawodnik kolejno płynie,
jedzie na rowerze i biegnie, a czas końcowy obejmuje również
zmianę stroju sportowego i przejście do kolejnego etapu.
Marta Jankowska
Fot. Anna Zandek

Etap pływacki był pierwszy w zawodach triathlonowych

Aneta Ludwiczak i Marek Baumgart – reprezentanci WFOŚiGW w Poznaniu
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