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24 października odbyło się 
uroczyste wmurowanie kamienia 
węgielnego pod budowę nowe-
go czterokondygnacyjnego bu-
dynku ochrony zdrowia na tere-
nie Samodzielnego Publicznego 
ZOZ w Szamotułach. Gospoda-
rzami wydarzenia byli Remigiusz 
Pawelczak, dyrektor szpitala, oraz 
Józef Kwaśniewicz, starosta sza-
motulski.

Konieczność rozbudowy szpi- 
tala wynika m.in. z potrzeby 
dostosowania placówki do roz-

porządzenia ministra zdrowia, jed-
nakże równie ważnym aspektem 
jest chęć poprawienia jakości pra-
cy personelu i obsługi pacjentów.

Na uroczystości byli obec-
ni m.in. Krzysztof Paszyk, poseł na Sejm RP, Marek Baumgart, zastępca prezesa  
Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu, przedstawiciel wojewody wielkopolskiego, rad-
ni powiatu szamotulskiego na czele z Marią Przybylską, przewodniczącą Rady 
powiatu szamotulskiego, wójtowie, burmistrzowie i radni gminni z terenu powia-
tu. Wszyscy uczestnicy wydarzenia złożyli podpisy pod aktem erekcyjnym, któ-
ry został umieszczony w specjalnej kapsule i wmurowany w fundamenty nowego 
budynku. 

Wmurowanie kamienia węgielnego pod 
nowy budynek szpitala w Szamotułach
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14 października na polanie 
edukacyjnej przy leśniczówce 
w Kębłowie odbyło się uroczy-
ste spotkanie myśliwych Koła 
Łowieckiego nr  3 Szarak. Wzię-
li w nim udział również zapro-
szeni goście, m.in.:  Janusz Frąc-
kowiak – starosta wolsztyński, 
Wojciech Lis – burmistrz Wolsz-
tyna, Marek Baumgart –  zastęp-
ca prezesa Zarządu WFOŚiGW 
w Poznaniu oraz Andrzej Popko 
– nadleśniczy Wolsztyna. W trak-
cie spotkania uroczyście przeka-
zano szkołom z Kębłowa, Obry 
oraz Widzimia Starego zestawy 
tablic edukacyjnych, zakupio-

nych ze środków WFOŚiGW w Poznaniu. Ponadto w czasie spotkania została odsło-
nięta i poświęcona płaskorzeźba świętego Huberta. 

Członkowie koła od wielu lat prowadzą edukację przyrodniczą wśród młodzieży. 
Dzięki ich zaangażowaniu powstała edukacyjna ścieżka przyrodniczo-łowiecka wraz 
z polaną edukacyjną, która łączy funkcje edukacyjne z rekreacją – przyjemnym spę-
dzaniem czasu w sąsiedztwie lasu. 

Kolejne tablice edukacyjne dla szkół

Wśród wielu gości biorących udział w uroczystości byli: 
Józef Kwaśniewicz – starosta szamotulski,  
(na fotografii w środku, w garniturze) i Marek 
Baumgart – zastępca prezesa Zarządu WFOŚiGW 
w Poznaniu (stoi obok)

Na polanie przy leśniczówce w Kębłowie stanęła 
płaskorzeźba św. Huberta
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Ostatnie w tym roku Wiel-
kopolskie Dni Energii odbyły 
się 7 października w Centrum 
Wystawowo-Szkoleniowym 
w Sielinku. Podczas wydarze-
nia liczną grupę uczestników 
stanowili najmłodsi mieszkań-
cy gminy Opalenica, którzy 
poszerzali wiedzę dotyczą-
cą oszczędzania energii i źró-
deł odnawialnych poprzez ak-
tywne uczestnictwo w zaję-
ciach edukacyjnych, plastycz-
nych i konkursach. Dla wszyst-

kich dzieci biorących udział w Dniu Energii przewidziane były nagrody i upominki ekologiczne. Wielko-
polskie Dni Energii są okazją do promocji efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł, któ-
ra przyczynia się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla oraz zmniejszenia zapotrzebowania na ener-
gię. Propagowanie proekologicznych postaw jest atrakcyjnym i skutecznym narzędziem do kształtowa-
nia świadomości ekologicznej i poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze wśród młode-
go pokolenia.

Wielkopolskie Dni Energii (WDE) – przedsięwzięcie, którego inicjatorem jest Samorząd Wojewódz-
twa Wielkopolskiego – nawiązuje do Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii, który organizo-
wany jest co roku w Brukseli. 

 

Od 11 do 14 października w Po-
znaniu odbywała się kolejna edycja 
targów POL-ECO-SYSTEM, obej-
mująca m.in. zagadnienia związa-
ne z gospodarką odpadami, cyklem 
życia produktu, instalacjami odna-
wialnych źródeł energii, gospodar-
ką wodno-ściekową oraz usługami  
komunalnymi.

Pracownicy WFOŚiGW w Pozna-
niu na swoim stoisku udzielali in-
formacji na temat możliwości otrzy-
mania dofinansowania ze środków 
WFOŚiGW w Poznaniu na realiza-
cję przedsięwzięć z zakresu ochro-
ny środowiska, w tym doradztwa 

energetycznego.  Nasze stoisko odwiedzili znakomici goście, m.in. ekscelencja Ajay Bisaria, ambasador  
nadzwyczajny Indii, oraz Sławomir Mazurek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

W pierwszym dniu targów wręczono nagrody finansowe dla wielkopolskich uczestników fi-
nału Konkursu o Puchar Recyklingu. Fundatorem nagród był WFOŚiGW w Poznaniu. W tym roku 
poznański Fundusz nagrodził: Szkołę Podstawową nr 88 w Poznaniu im. Poznańskich Kozioł-
ków, Szkołę Podstawową im. Wacława Popiela w Mościskach, Zespół Szkół w Wielowsi oraz Zespół 
Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Emilii Sczanieckiej w Pakosławiu. Wysokość nagród wyniosła 
po 6 tys. zł. 

 

Wielkopolskie Dni Energii  
dla najmłodszych

POL-ECO-SYSTEM 2016

Zajęcia edukacyjne 
dla dzieci prowadziła 

też Magdalena 
Żelichowska, doradca 

energetyczny 
WFOŚiGW w Poznaniu

Na stoisku Funduszu 
(od lewej): Hanna 

Grunt – prezes 
Zarządu WFOŚiGW 

w Poznaniu, 
Sławomir Mazurek – 

podsekretarz stanu 
w Ministerstwie 

Środowiska, Marek 
Baumgart – zastępca 

prezesa Zarządu 
WFOŚiGW w Poznaniu 

i Marek Zieliński – 
zastępca prezesa 

Zarządu

Wybór i opracowanie:  
Paweł Napieralski

Wydarzenia
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Nowa oferta Funduszu  
dla osób fizycznych 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu planuje w 2017 roku ogłosić 
nabory wniosków dla osób fizycznych w ramach 
czterech programów priorytetowych. 

Trzy z nich mają na celu poprawę efektyw-
ności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, 
a w  konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie 
emisji dwutlenku węgla. Czwarty program do-
tyczy rewaloryzacji parków i ogrodów zabytko-
wych, wpisanych do rejestru zabytków.

Ocieplanie domów
Program Termomodernizacja budynków miesz-

kalnych jednorodzinnych „TERMO − 2017” umoż-
liwi wykonanie prac termomodernizacyjnych bu-
dynków mieszkalnych jednorodzinnych, wybu-
dowanych przed rokiem 1999, w zakresie: ocie-
plenia ścian zewnętrznych, dachów, stropoda-
chów, podłóg na gruncie, stropów nad/pod nie-
ogrzewanymi pomieszczeniami oraz wymia-
nę stolarki okiennej i drzwiowej, a także bram 
garażowych.

Jeżeli będzie to wynikać z opracowanego au-
dytu energetycznego, uzupełnieniem prac wska-
zanych powyżej może być modernizacja lub   
wymiana źródła ciepła wraz z ewentualną mo-
dernizacją lub wymianą instalacji c.o. i  c.w.u.  
Elementem uzupełniającym prace wskazane po-
wyżej może być również zakup i  montaż insta-
lacji w zakresie odnawialnych źródeł energii 
(OZE – systemy zaopatrzenia w  ciepło i  energię  
elektryczną).

Wymiana pieca
Osoby zainteresowane tylko modernizacją 

lub wymianą źródła ciepła wraz z ewentualną 
modernizacją lub wymianą instalacji c.o. i  c.w.u. 
będą mogły skorzystać z programu Wymiana  źró-
dła ciepła w budynkach jednorodzinnych i loka-
lach mieszkalnych „PIECYK − 2017”. Zakres przed-
sięwzięć realizowanych w ramach tego progra-
mu dotyczy zakupu i montażu: kotłów olejowych, 
kotłów gazowych, kotłów gazowo-olejowych, 
ogrzewania elektrycznego, wymiennika ciepła/
węzła cieplnego lub kotłów na paliwa stałe, przy 
czym w przypadku kotłów opalanych paliwami 

stałymi muszą one posiadać certyfikat zgodności 
z normą PN-EN 303-5:2012 oraz spełniać wyma-
gania klasy 5.

Pieniądze na panele i nie tylko
Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł 

energii dla budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych „OZE − 2017” to program, którego  
celem jest zwiększenie wykorzystania w na-
szych domach energii ze źródeł odnawialnych. 
W ramach programu możliwe będzie uzyskanie 
pomocy finansowej na zakup i montaż instalacji do 
produkcji ciepła i  energii elektrycznej o  mocy 
do 40 kW, wykorzystujących odnawialne źródła  
energii.

Rewaloryzacja parków i ogrodów
Pomocą finansową zostaną także objęte dzia-

łania konserwatorskie i adaptacyjne parków oraz 
ogrodów zabytkowych, wpisanych do rejestru za-
bytków. Zakres prac i przedsięwzięć objętych pro-
gramem Rewaloryzacja parków i ogrodów zabyt-
kowych „PARKI − 2017” musi wynikać z pozwo-
lenia wydanego przez konserwatora zabytków 
i może obejmować: prace pielęgnacyjne drzew 
i krzewów, zakup sadzonek roślin wieloletnich 
i ich nasadzenia, wykonanie trawników, instala-
cji systemów nawadniania, czyszczenie lub mo-
dernizację zbiorników wodnych i cieków, zakup, 
montaż i instalację oświetlenia parkowego, pra-
ce związane z budową lub modernizacją ciągów 
komunikacyjnych (alejek) i obiektów małej archi-
tektury (wyłącznie: ławki, kosze na śmieci, tablice 
edukacyjne).

Pomoc finansowa WFOŚiGW w Poznaniu 
w ramach powyższych programów prioryteto-
wych udzielana będzie w formie pożyczki z moż-
liwością częściowego umorzenia.

Zachęcamy do zapoznania się z nową ofertą 
WFOŚiGW w Poznaniu! 

Informacje dostępne na stronie internetowej 
www.wfosgw.poznan.pl.  

Beata Pawełczyk
WFOŚiGW w Poznaniu

„Pomoc 
finansowa 
WFOŚiGW 
w Poznaniu 
w ramach 
powyższych 
programów 
priorytetowych 
udzielana 
będzie w formie 
pożyczki 
z możliwością 
częściowego 
umorzenia”
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Zima – trudny czas dla płuc

Krzysztof Mączkowski: Zanieczyszczenie po-
wietrza jest problemem nie tylko środowi-
skowym, ale również zagadnieniem ochrony  
zdrowia. Jak to negatywne zjawisko wpływa na 
nasze zdrowie?

Dr hab. Szczepan Cofta: Rzeczywiście jakość 
powietrza, którym oddychamy, wpływa ewident-
nie i bardzo konkretnie na nasze zdrowie. Układ 
oddechowy jest tym, którego drogi mają bezpo-
średni kontakt ze środowiskiem. Wdychając mie-
szaninę powietrza ważne jest, by zawierała ona je-
dynie składniki niezbędne do życia i korzystne dla 
zdrowia. Przede wszystkim życiodajny tlen. Pierw-
szym skutkiem wdychania szkodliwych substan-
cji gazowych lub pyłów jest drażnienie dróg odde-
chowych, które powoduje przewlekły stan zapal-
ny oskrzeli, wtedy pojawia się bardziej lub mniej 
uporczywy i przewlekły kaszel. Przewlekłe zapa-
lenie oskrzeli – przy dużej osobniczej predyspozy-
cji i współistnieniu innych czynników – może pro-
wadzić do schorzenia określanego dość skompli-
kowanie: przewlekła obturacyjna choroba płuc  
(POChP). To zaś z kolei prowadzić może u części 
osób do niewydolności oddechowej, a także nad-
ciśnienia płucnego, a więc powikłań związanych 
z układem krążenia. Z badań wynika, że w grupie 
osób, które chorują na POChP, a nie paliły wcze-
śniej tytoniu, aż ponad 30% stanowią osoby, które 
żyły w szczególnie zanieczyszczonej atmosferze, 
były narażone na wieloletnią ekspozycję tlenku 
azotu, tlenku siarki, benzopirenu.

Ponadto zanieczyszczenia środowiska mają 
swój udział w powstawaniu raka płuca – choro-
by o zasadniczo dramatycznym przebiegu, z róż-
nych przyczyn, u większości pacjentów wykrywa-
nej niestety na etapie możliwości jedynie postę-
powania paliatywnego. 

Nie można nie wspomnieć o wpływie zanie-
czyszczeń na wyzwalanie reakcji alergicznych 
układu oddechowego. Astma oskrzelowa ryzy-
kuje częstszymi i cięższymi zaostrzeniami w przy-
padku niekorzystnej ekspozycji środowiskowej. 

Trzeba jednakże – gwoli uczciwości – nadmie-
nić, że zanieczyszczenia środowiskowe są sytu-
owane dopiero na drugim miejscu, związanym 
z ewidentnymi skutkami zdrowotnymi, po szko-
dliwości związanej z paleniem tytoniu. 

Ostatnie badania wskazują także na negatyw-
ny wpływ ekspozycji na zanieczyszczenia powie-
trza w życiu płodowym, a także na rozwój psy-
chomotoryczny dzieci. Najmłodsi przy istnieniu 
zanieczyszczeń środowiskowych osiągają gorsze 
umiejętności poznawcze, językowe i motoryczne. 

Ponadto zmiany w układzie oddechowym 
mają niekorzystny wpływ na długość naszego ży-
cia. Szacunki przedstawione przez Światową Or-
ganizację Zdrowia wskazują, że jako skutek zanie-
czyszczeń powietrza pochodzących z sektora by-
towo-komunalnego (czyli tzw. niskiej emisji) oko-
ło 48 tys. zgonów w Polsce jest przedwczesnych. 
Szacunkowo oznacza to skrócenie życia każdego 
średnio o 10 miesięcy.
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„Najmłodsi 
przy istnieniu 

zanieczyszczeń 
środowiskowych 

osiągają gorsze 
umiejętności 
poznawcze, 

językowe 
i motoryczne”

„Szczególnie szkodliwe 
są drobnocząsteczkowe 
zanieczyszczenia pyłowe, które 
ze względu na małe rozmiary 
docierają do najmniejszych 
oskrzelików i pęcherzyków 
płucnych”.
Rozmowa z dr. hab. med. 
Szczepanem Coftą, internistą 
– pulmonologiem, naczelnym 
lekarzem Szpitala Klinicznego 
Przemienienia Pańskiego 
w Poznaniu, pracownikiem 
Katedry Pulmonologii, Alergologii 
i Onkologii Pulmonologicznej 
Uniwersytetu Medycznego 
w Poznaniu
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„W zanie- 
czyszczonym 
powietrzu 
znajdują się 
benzen, tlenki 
azotu, tlenek 
węgla, dwutlenek 
siarki, sadze, 
benzo(alfa)
piren, metale 
ciężkie – to 
wpływa na nasz 
układ krążenia, 
oddechowy, 
pokarmowy, 
rozrodczy, 
odporności”

Na początku roku, w trakcie zimowego „szczy-
tu grzewczego” niektóre media wskazywały na 
zwiększoną liczbę zgłoszeń interwencji lekar-
skich z powodu zanieczyszczonego powietrza. 
Czy to taka prosta zależność? 

– Nie mamy zbyt dużo przekonujących pol-
skich danych. Posiłkujemy się danymi uzyskanymi 
w innych krajach. Słynne są dane z grudnia 1952 
roku, gdy potwierdzono niezwykle wyraziście za-
leżność między stężeniami londyńskiego smo-
gu w tym okresie z ewidentnym wzrostem śmier-
telności. Ważne okazały się też badania Dockery 
z roku 1993 grup ludności w Stanach Zjednoczo-
nych. Wykazały one wyraźny wzrost umieralności 
przy wzroście zanieczyszczenia powietrza. 

Czy w Wielkopolsce, w Poznaniu ktoś gromadzi 
dane o interwencjach medycznych związanych 
z zanieczyszczeniem powietrza?

– W Polsce najwięcej informacji pochodzi 
z badań prowadzonych przez ośrodki warszaw-
skie. Być może ostatnie niepokojące dane doty-
czące aglomeracji poznańskiej zmobilizują nas do 
bardziej wnikliwego rozeznania naszego regio-
nalnego kontekstu. Możemy przytaczać przede 
wszystkim dane intuicyjne. Jako pulmonolog od-
noszę wrażenie większej środowiskowej intensyw-
ności objawów związanych z zanieczyszczeniami 
w okresach zwiększonego palenia w piecach w zi-
mie. Na pewno znaczenie ma przebywanie w niżej 
położonych fragmentach miasta: wyczuwamy jako 
pulmonolodzy szczególną szkodliwość w sąsiedz-
twie niecki Warty, na Starym Mieście. Przy tym ko-
rzystniejsza wydaje się być sytuacja przy przeby-
waniu w wyższych partiach miasta. Korzystniej 
więc mieszkać choćby na wyżej położonych Wino-
gradach czy Piątkowie, przewiewanych dominują-
cymi wiatrami północno-zachodnimi.

Co jest najgroźniejsze w zanieczyszczonym po-
wietrzu? Związki chemiczne, skala zanieczysz-
czenia, kumulacja zanieczyszczeń?

– Działanie drażniące posiadają nie tylko za-
nieczyszczenia pyłowe, ale również gazowe. W za-
nieczyszczonym powietrzu znajdują się benzen, 
tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek siarki, sa-
dze, benzo(alfa)piren, metale ciężkie – to wpływa 
na nasz układ krążenia, oddechowy, pokarmowy, 
rozrodczy, odporności. Natomiast pył PM10 wni-
ka głęboko w płuca – przekroczenia norm tego 
pyłu zdarzają się w Poznaniu dość często, choć 
w ostatnich latach (mimo niezwykle niekorzyst-
nego raportu NIK ogłoszonego na początku roku 
2015) jest już nieco lepiej. PM10 powstaje głów-
nie w domowych piecach opalanych tradycyjnym 
paliwem. Szczególnie szkodliwe są właśnie drob-
nocząsteczkowe zanieczyszczenia pyłowe, któ-

re ze względu na małe rozmiary docierają do naj-
mniejszych oskrzelików i pęcherzyków płucnych. 
Po drodze wywołują one efekty drażniące prowa-
dzące do zapalenia, które następnie toruje pro-
ces tzw. alergizacji, czyli powstawania uczulenia 
na występujące w naszym otoczeniu alergeny: 
kurz domowy, alergeny roślinne i zwierzęce. Pro-
cesy zapalne w drogach oddechowych mają ten-
dencję do nawracania, w efekcie osoby zamiesz-
kujące obszary, na których zanieczyszczenia po-
wietrza występują w wysokich stężeniach, mogą 
częściej chorować na różnorakie infekcje górnych 
dróg oddechowych.

W sprawie „niskiej emisji” są prowadzone kam-
panie edukacyjne i uświadamiające. Nie po-
maga straszenie prawem, ale co gorsza – nie  
pomaga straszenie konsekwencjami zdrowot- 
nymi. Czy ma Pan jakąś odpowiedź na tę spo-
łeczną znieczulicę?

– Mimo ograniczonej skuteczności należy 
przywiązywać wagę do kampanii edukacyjnych. 
Napór informacyjny – jak dowiedziono – prędzej 
czy później przynosi dobre skutki. Możemy też po-
woływać się na chlubne tradycje Poznania jako 
miasta czystego i zielonego, ze wspaniałym za-
pleczem przyrodniczym i środowiskowym najbliż-
szych okolic. 

Dla niektórych może bardziej przekonujące 
będą argumenty finansowe. Trudno ocenić kosz-
ty leczenia chorób wywołanych zanieczyszczo-
nym powietrzem. Szacuje się, że „niska emisja” 
jest w Polsce odpowiedzialna rocznie za prawie 
50 tysięcy przedwczesnych zgonów. To 10 razy 
więcej osób niż ginie w wypadkach komunika-
cyjnych, a te są wyceniane na kilkadziesiąt mld 
zł. Wiemy też, że na przykład w Dublinie i w miej-
scowościach okolicznych, w wyniku wprowadzo-
nego w ostatniej dekadzie XX wieku zakazu spa-
lania węgla w domowych piecach grzewczych, 
ewidentnie zmniejszyła się umieralność z powo-
du schorzeń układu oddechowego.

Co rekomendowałby Pan władzom wojewódz-
twa i Poznania w sprawie eliminacji zanieczysz-
czenia powietrza?

– Uważam, że najważniejsze to systematyczna 
i konsekwentna informacja o zagrożeniach oraz 
niesienie wsparcia. Władze Poznania postanowi-
ły przecież walczyć z niską emisją przez program 
KAWKA. Poznaniacy mogą ubiegać się o zwrot 
do 80% kosztów wymiany źródła ogrzewania 
na bardziej ekologiczne, np. gazowe, elektrycz-
ne czy przyłączenie do miejskiej sieci ciepłow-
niczej. Warto popierać takie inicjatywy. Dobrze 
by było, gdyby dalsze, radykalne kroki nie były  
konieczne. 
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Samochody na prąd  
to dobry kierunek
Ponad milion samochodów elektrycznych ma jeździć po naszych drogach 
już za 9 lat – taki cel zakłada program Krajowych Ram Polityki i Rozwoju 
Infrastruktury paliw alternatywnych, stworzony przez resort energii. 

Maciej Kołowski
Doradca Energetyczny 
WFOŚiGW w Poznaniu

Pomysł rozwoju elektromobilności wynika 
głównie z Dyrektywy 2014/94/UE w sprawie roz-
woju infrastruktury paliw alternatywnych, któ-
ra weszła w życie 18 listopada br. Droga do speł-
nienia wymagań stawianych przez projektodaw-
ców nie jest i nie będzie łatwa. 

Co wnosi Dyrektywa 2014/94/UE? Państwa 
członkowskie powinny umożliwić m.in. ładowa-
nie pojazdów elektrycznych na obszarach aglo-
meracyjnych (podmiejskich), innych obszarach 
gęsto zaludnionych oraz w sąsiedztwie obiektów 
transportu publicznego. Do tego organy publicz-
ne powinny wspierać użytkowników pojazdów 
osobowych, zapewniając utworzenie przez inwe-
storów i zarządców  odpowiedniej liczby punk-
tów ładowań. 

Mało czasu
Ekolodzy, samorządowcy i eksperci są zda-

nia, że planów resortu nie jesteśmy w stanie zre-
alizować w tak krótkim czasie. Dostosowanie in-
frastruktury w miastach (np. orientacyjna średnia 
liczba punktów ładowań powinna wynosić jeden 
punkt na 10 aut) w tak krótkim czasie, a co za tym 
idzie poniesienie wydatków, by spełnić wyma-
gania KE, to jedna strona medalu, z drugiej stro-
ny są obawy, że popyt na elektryczne pojazdy nie 
wzrośnie tak szybko. Istotną przeszkodą oraz ar-
gumentem „na nie”, by elektromobilność się roz-
wijała, jest wysoka cena aut, która wynosi od 80 
tys. złotych wzwyż. Drugim argumentem „prze-
ciw” jest mały zasięg aut na prąd. Nie są to niskie 
ceny dla samorządów oraz mieszkańców. W 2015 
roku przedsiębiorstwa transportowe kupiły je-
dynie 16 elektrycznych autobusów. Obecnie ta-
kie miasta jak np. Kraków posiadają flotę autobu-
sów elektrycznych głównie z powodu wysokiego 
zanieczyszczenia powietrza. Z kolei Zielona Góra 
jest zdeterminowana do wprowadzenia autobu-
sów elektrycznych na dużą skalę. – Zielona Góra 
wymieni do końca 2018 r. 60,1% swojego taboru, 
czyli 47 autobusów – zapowiedział Krzysztof Kali-
szuk, wiceprezydent Zielonej Góry. Wskaźnik ten 

wzrośnie do 78% po zakończeniu eksploatacji 13 
autobusów zakupionych w poprzedniej perspek-
tywie UE. W Warszawie natomiast planuje się wy-
mianę w sumie 10% taboru na autobusy elek-
tryczne. 

Są też minusy 
Nie tylko wysoka cena zakupu jest przeszko-

dą, ale i również czas ładowania baterii. Przy za-
stosowaniu szybkich ładowarek czynność łado-
wania może spaść do około 30 minut, natomiast 
przy samochodach osobowych pełne ładowanie 
trwa kilka godzin. Rozwijając i promując elektro-
mobilność, warto się również zastanowić nad po-
chodzeniem „paliwa”, które służy obecnie do na-
pędu samochodów elektrycznych. W Polsce – we-
dług danych PSE Operator na 2016 rok – 51,12% 
prądu powstaje w elektrowniach spalających wę-
giel kamienny, 29,15% węgiel brunatny, 3,55% 
gaz ziemny, odnawialne źródła energii produkują 
zaledwie 9,77% prądu wykorzystywanego w na-
szym kraju. Należy się zastanowić, jak to się ma 
do ekologii? Plusem transportu miejskiego elek-
trycznego oraz prywatnych aut jest zmniejsze-
nie bezpośredniej emisji spalin, ale również ha-
łasu.  Ma to wymierny wpływ głównie na zdro-
wie ludzkie. Zwiększenie emisji następuje w miej-
scach wytwarzania tej energii elektrycznej, czy-
li w elektrowniach zawodowych, z których emisja 
jest o wiele mniejsza dzięki stosowanym filtrom. 

Rząd ma plan 
– Plan rozwoju elektromobilności ma być ko-

łem zamachowym polskiej gospodarki i polskiej 
reindustrializacji – tak mówi Mateusz Morawiec-
ki. Wicepremier stwierdził, że chcemy powo-
li wymieniać autobusy spalinowe na elektrycz-
ne, aby zmniejszyć emisję w miastach i metropo-
liach. – Druga część naszego programu to mobil-
ność elektryczna w szerszym zakresie: auta elek-
tryczne, których dzisiaj jest niewiele. Do nich bę-
dzie należeć przyszłość, więc na nie zdecydowa-

„Plusem 
transportu 
miejskiego 

elektrycznego 
oraz prywatnych 

aut jest 
zmniejszenie 

bezpośredniej 
emisji spalin, ale 
również hałasu”

wfośigw w poZNANiU 
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nie stawiamy – dodaje minister rozwoju i finan-
sów. Z kolei wiceminister rozwoju Jadwiga Emi-
lewicz tłumaczy, że celem projektu e-BUS jest 
„stworzenie polskiego autobusu elektrycznego, 
którego kluczowe komponenty takie jak bateria,  
falownik, układ napędowy oraz infrastruktura ła-
dująca będą produkowane w kraju przy wspar-
ciu rodzimego potencjału naukowo-badawcze-
go”. – Realizacja projektu doprowadzi do powsta-
nia polskiego rynku autobusów elektrycznych 
o wartości 2,5 mld zł rocznie – zaznacza. Program 
e-BUS przyczyni się do powstania wielu specjali-
stycznych miejsce pracy. 

Wskazana cierpliwość
Droga do elektromobilności jest i będzie wy-

boista, niemniej jednak będzie nas – podatni-

ków wiele kosztowała, przynajmniej te osoby, 
które pozostaną przy tradycyjnych silnikach spa-
linowych. Spełnienie wymagań dyrektywy bę-
dzie możliwe tylko wtedy, kiedy oprócz  progra-
mów rząd wesprze samorządy za pomocą in-
strumentów prawnych potrzebnych do „wal-
ki” ze smogiem. Według opinii samorządow-
ców pomysły i intencje to jedno, a rachunek 
ekonomiczny to zupełnie inna sprawa. Podsu-
mowując, elektromobilność miejska to na pew-
no przyszłość, trzeba  jednak starannie wywa-
żyć proporcje miedzy transportem elektrycz-
nym, a tradycyjnym. Na pewno przy wzroście 
energii produkowanej z odnawialnych źródeł 
energii i zmianie tym samym miksu energetycz-
nego poruszanie się autem elektrycznym będzie 
bardziej ekologiczne niż spalinowym. Dzisiaj tak  
nie jest. 

„Plan rozwoju 
elektromobilności 
ma być kołem 
zamachowym 
polskiej 
gospodarki”

wfośigw w poZNANiU 
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Jak chronić środowisko  
w obszarach miejskich?
Podczas targów POL-EKO-SYSTEM Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprosił uczestników do udziału 
w konferencji, która tym razem odbyła się w konwencji czterech paneli. 

Paweł  
Napieralski

„Polityka ochrony środowiska na obsza-
rach miejskich” to tytuł zorganizowanej przez  
WFOŚiGW w Poznaniu, 12 października, V Krajo-
wej Konferencji Ochrony Środowiska. Zaprosze-
ni prelegenci dyskutowali na cztery wyznaczone 
tematy: gospodarka odpadami, energetyka, pla-
nowanie przestrzenne w obszarach metropoli-
talnych i gospodarka wodna. W dyskusję włącza-
li się licznie przybyli przysłuchujący się debatom 
przedstawiciele samorządów oraz różnych orga-
nizacji zajmujących się ochroną środowiska.

Konferencję otworzył, witając przybyłych,  
Marek Baumgart, zastępca prezesa Zarządu WFO-
ŚiGW w Poznaniu, po nim głos zabrał Tomasz Łu-
biński, wicestarosta poznański, który w krótkiej 
wypowiedzi skupił się na przedstawieniu rozwią-
zań problemów ochrony środowiska, występu-
jących na terenie Poznania i gmin otaczających. 
Starosta podał Poznań z okolicami jako przykład 
zastosowania regionalizacji usług wpływających 
na jakość środowiska. Podobne rozwiązania sto-

sowane są w Europie Zachodniej. Przykładem re-
gionalizacji jest np. ujęcie wody w Mosinie, które 
obsługuje dużą część metropolii, w kwestii odpa-
dów jest to wysypisko w Suchym Lesie, natomiast 
w zakresie gospodarki ściekowej rolę regionalną 
odgrywa oczyszczalnia w Koziegłowach. Tomasz 
Lewandowski, zastępca prezydenta Poznania, na-
wiązał do tematu gospodarki odpadami. Poinfor-
mował, że przez cały czas trwają jeszcze dyskusje 
nad tym, jak ma wyglądać system gospodarki od-
padami w metropolii, aby był zadowalający dla 
uczestników, wygodny i skuteczny.

Debata I – Gospodarka odpadami
Uczestnicy debaty zgodzili się z opinią, że 

w gospodarce odpadami w Polsce w ostatnim 
dziesięcioleciu doszło do rewolucji, która zakoń-
czyła się w 2013 roku ustawą. Mieszkańcy Pol-
ski w większości segregują już odpady, działają 
sortownie, podkreślano jednak, że w tej dziedzi-

„W gospodarce 
odpadami 

w Polsce 
w ostatnim 

dziesięcioleciu 
doszło do 
rewolucji”

W debacie poświęconej 
energetyce uczestniczyli  

(od lewej): Maciej Lum 
– doradca energetyczny, 

WFOŚiGW w Poznaniu, 
Mariusz Swora – 

b. prezes URE, Michał 
Jarczyński – ekspert 

branży energetycznej, 
Michał Sierszyński – 

Solaris Bus, Paweł Pitera 
– wiceprezes Banku 

Ochrony Środowiska, 
Jacek Chrzanowski – 

prezes Zarządu 
 WFOŚiGW w Szczecinie, 

Maciej Kazienko – 
wiceprezes Zarządu 
WFOŚiGW Gdańsku, 

Bartosz Wiśniakowski 
– wiceprezes EkoEfekt, 

Marek Zieliński – 
zastępca prezesa 

WFOŚiGW w Poznaniu
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nie jest jeszcze wiele do zrobienia. Należy zunifi-
kować np. pojemniki do segregacji, które w róż-
nych miejscach na terenie kraju mają inne kolo-
ry. Osoby przyjezdne wrzucają odpady do nie-
odpowiednich pojemników, zakłócając segrega-
cję. – Liczyłem na ewolucję, natomiast rząd zapo-
wiada rewolucję 2020. Mam nadzieję, że uda się 
nam usiąść i napisać ustawę na nowo, gdy obec-
na przestanie działać – mówił jeden z uczest-
ników panelu. Dr Daria Zielińska, główny eko-
log w BOŚ w Poznaniu, uważa, że najważniejsze 
obecnie jest zapobieganie powstawaniu odpa-
dów oraz w jak największym stopniu powtórne 
ich wykorzystanie. Następnym etapem powinien 
być recykling, a w ostateczności spalanie. Suge-
rowała, że spalanie powinno być ograniczone  
do 30 proc. 

Leszek Gładek z Boson Energy zwrócił uwa-
gę na fakt, że w Europie Zachodniej na odpa-
dach robi się biznes. Dotyczy to osadów ścieko-
wych, metalu, szkła, papieru i innych surowców. 
Sugerował takie podejście do odpadów również 
w Polsce.

Część debaty była poświęcona omówieniu 
działania systemu sortowni, który działa w Pol-
sce. Zdaniem uczestników panelu to bardzo po-
zytywne osiągnięcie ostatnich lat. 

Debata II – Energetyka
Podczas panelu energetycznego skupiono się 

na sprawach bezpieczeństwa energetycznego na 
poziomie regionalnym i lokalnym, roli samorządu 
w regionalnej polityce energetycznej, sprawach 
klastrów energetycznych, zarządzaniu energety-
ką rozproszoną i planowaniu przestrzennym jako 
szansie i barierze rozwoju energetyki lokalnej.

Co jakiś czas czytamy lub słyszymy w wiado-
mościach informacje o niedoborze energii elek-
trycznej, jaki nam grozi. Według Bartosza Wiśna-
kowskiego, wiceprezesa EkoEfekt, rozwiązaniem 
trudności może być powstawanie klastrów ener-
getycznych. Problem ma rozwiązać kogeneracja, 
czyli produkcja prądu na własne potrzeby przez 
użytkowników. Nawiązując do tej wypowiedzi, 
Jacek Chrzanowski, prezes Zarządu WFOŚiGW 
w Szczecinie, poinformował, że jest bardzo zado-
wolony z efektów programu Prosument w woje-
wództwie zachodniopomorskim. Region ten do-
minuje w kraju pod względem produkcji energii 
odnawialnej, 90 procent umów w programie Pro-
sument podpisano na dofinansowanie paneli fo-
towoltaicznych.

Michał Sierszyński z Solaris BUS zwrócił uwa-
gę na poważny problem Polski, jakim jest zbyt 
duża energochłonność naszej gospodarki. Zu-
żywamy zbyt dużo energii, a nie potrafimy jej 
oszczędzać. I tego powinniśmy się jak najszybciej 
nauczyć. Uczestnik panelu poinformował też, że 

autobusy bateryjne produkowane przez Solaris 
osiągnęły, pod względem zaawansowania tech-
nologii i energooszczędności, światowy poziom.

Debata III – Planowanie 
przestrzenne w obszarach 
metropolitalnych

Uczestnicy panelu dotyczącego zagadnień 
planowania przestrzennego omawiali m.in. Kra-
jową Politykę Miejską, zrównoważone  plano-
wanie przestrzenne i wspólne planowanie prze-
strzenne gmin tworzących obszary metropolitar-
ne oraz zagrożenie dla zrównoważonego plano-
wania przestrzennego. Zwracali uwagę na brak 
przepisów dotyczących funkcjonowania metro-
polii, mimo że pojęcie „obszary metropolitalne” 
funkcjonuje już od 2003 roku. Mówi się, co praw-
da, o ustawie o związkach metropolitalnych, nie 
wiadomo jednak, jaki będzie jej kształt. – Jest 
chaos, brakuje instrumentów prawnych – mówił 
dr Łukasz Mikuła. 

Paneliści zgodzili się z opinią, że problemem 
jest też brak zaufania burmistrzów i wójtów do 
polityki prowadzonej przez miasta – centra me-
tropolitalne. Jako przykład podano Poznań, cho-
ciaż sytuacja tutaj ostatnio się zmieniła, co prze-
kłada się na konkretną współpracę. Zaowocowała 
ona powstaniem dokumentu „Koncepcja kierun-
ków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań”, 
którego celem jest uporządkowanie przestrzeni 
na obszarze całej metropolii. 

Debata IV – Gospodarka wodna
Uczestnicy panelu o gospodarce wodnej roz-

mawiali o zarządzaniu gospodarką wodną w me-
tropoliach, ryzykach i zagrożeniach powodzio-
wych w metropoliach, gospodarce wodnej w pla-
nowaniu przestrzennym. Dużą część dyskusji po-
święcono tematom związanym z rzeką Wartą. 
Krystian Piechowiak z Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu poinformował 
o wspólnym z miastem Poznań projekcie rewita-
lizacji rzeki na odcinku od mostu na Garbarach 
do mostu na ul. Hetmańskiej w Poznaniu. Pro-
jekt zakłada rozbiórkę żelbetonowych płyt, który-
mi wyłożony jest brzeg. Obecne umocnienia zo-
staną zastąpione nowymi, wykonanymi z matera-
cy gabionowych. Projekt zakłada również remont 
schodów i tarasów o powierzchni ok. 970  m2. 
Realizacja projektu rozpocznie się w 2017 r. i po-
trwa do końca 2018 roku. Uczestnicy debaty bar-
dzo pozytywnie ocenili działania władz Pozna-
nia w kierunku szerszego udostępnienia Warty 
mieszkańcom miasta.

Debatom przysłuchiwało się ponad sto osób. 
Słuchacze podkreślali bardzo dobry dobór tema-
tów oraz panelistów.     

„W Europie 
Zachodniej 
na odpadach 
robi się biznes. 
Dotyczy 
to osadów 
ściekowych, 
metalu, szkła, 
papieru i innych 
surowców”
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Ścieżka między  
starymi drzewami
Ścieżka edukacyjna w starym parku w Uzarzewie ma rozbudzić 
zainteresowanie otaczającą nas przyrodą, wzmocnić proekologiczne 
nastawienie spacerujących oraz wzbogacić ich wiedzę na temat 
gatunków drzew występujących w typowych dworskich parkach, 
zakładanych w XIX wieku. Budowa ścieżki otrzymała dofinansowanie 
z WFOŚiGW w Poznaniu. 

Paweł 
Napieralski

Przemierzając ścieżkę, uczymy się rozpozna-
wać poszczególne gatunki drzew. Pomagają nam 
w tym informacje zamieszczone na tablicach roz-
stawionych wzdłuż ścieżki. Umieszczono na nich 
opis budowy organów drzew – liści, owoców 
i pędów. Przebieg ścieżki edukacyjnej wytyczo-
no wokół głównego klombu na długości ok. 300 
metrów, gdzie wytypowano 22 drzewa różnych 
gatunków, od bardzo pospolitych, jak dąb, lipa 
czy jesion, do mniej znanych, jak bożodrzew, mi-
łorząb czy sosna wejmutka. Na potrzeby eduka-
cji wydano zeszyt ćwiczeń, który służy zarówno 
do prowadzenia lekcji muzealnych, jak i do indy-
widualnej pracy w grupie rodzinnej. Uzupełnie-
niem funkcji poznawczych jest „światowid” usy-
tuowany w przebiegu ścieżki, na którym moż-
na dobierać elementy morfologiczne, tworzące 
spójną całość konkretnego gatunku drzewa.

Utworzenie ścieżki edukacyjnej w uzarzew-
skim parku służy tak społeczności lokalnej, jak 
i grupom przyjeżdżającym z odległych terenów. 
Okoliczni mieszkańcy, oprócz tego, że mogą ko-
rzystać z walorów edukacyjnych, kształtują swoją 
świadomość proekologiczną. Nabierają też więk-
szej wrażliwości na ojczystą przyrodę. Fakt po-
wstania edukacyjnego programu w najbliższym 
sąsiedztwie może ich napawać dumą z miej-
sca zamieszkania i rozbudzać patriotyzm lokal-
ny, który jest ważny w budowaniu więzi społecz-
nych.

 Tablice, zeszyty i strzałki
Realizacja projektu pn. „Utworzenie ścieżki 

dydaktycznej prezentującej drzewa zabytkowe-
go parku w Uzarzewie” polegała na ustawieniu 

„Okoliczni 
mieszkańcy, 

oprócz tego, że 
mogą korzystać 

z walorów 
edukacyjnych, 

kształtują swoją 
świadomość 

proekologiczną”
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Jesienią park 
zachwyca barwami
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EDUKACJA EKoLogiCZNA

22 tablic informacyjnych przy najcenniejszych 
gatunkach drzew, wzdłuż głównej ścieżki spa-
cerowej na terenie zabytkowego parku. Są to ta-
blice umieszczone na ściętych pod kątem pnia-
kach, przymocowanych do izolujących je od pod-
łoża podstaw betonowych. Tablice są umieszczo-
ne przy takich drzewach, jak np. pomnikowy pla-
tan klonolistny czy pomnikowy dąb szypułkowy, 
i zawierają następujące informacje: nazwę gatun-
kową polską i łacińską, charakterystykę gatunku, 
właściwości drewna, jego zastosowanie gospo-
darcze, ciekawostki, zdjęcie liścia i owocu.

W ramach realizacji projektu przygotowa-
no także 3000 szt. zeszytów ćwiczeń dla uczest-
ników lekcji muzealnych związanych ze ścież-
ką dydaktyczną. Program edukacyjny związa-
ny ze ścieżką zakłada bowiem dwie metody  
pozyskiwania wiedzy przez osoby odwiedzają-
ce muzeum. Edukacja odbywa się samodziel-
nie (np. w ramach spotkań rodzinnych w trak-
cie spacerów po parku) lub w formie lekcji mu-
zealnej prowadzonej przez pracownika Muzeum  
Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spo-
żywczego w Szreniawie, w zorganizowanych 
grupach młodzieży (przy zastosowaniu zeszytu  
ćwiczeń).

Dodatkowo na ścieżkę składają się także 3 tra-
dycyjne tablice informacyjne (zawierające ogólne 
informacje o ścieżce, projekcie, jego dofinanso-
waniu przez WFOŚiGW oraz o muzeum), a także 
9 strzałek kierunkowych (kierunkowskazów), uła-
twiających poruszanie się po ścieżce.

Stary park
Park otaczający dwór w Uzarzewie zało-

żył − na polecenie rodziny Żychlińskich − zna-
ny w Wielkopolsce architekt ogrodów Augu-
styn Denizot pod koniec XIX wieku. Park rozcią-
ga się na stromym zboczu doliny Cybiny, na tere-
nie blisko 7 hektarów, utrzymując charakter na-
turalnego stylu angielskiego. W zachodniej czę-
ści parku znajdują się trzy niewielkie stawy poło-
żone kaskadowo i połączone wspólnym ciekiem 
wodnym. We wschodniej części przebiega głę-
boki jar, w którym niewielki strumyk zasila wody 
uzarzewskiego jeziora, widocznego z górnej plat-

formy parku. Na południu teren opada, tworząc 
trzy poziomy zadrzewionych tarasów. W północ-
no-wschodniej części do roku 1945 znajdowały 
się ogród warzywny i sad, którego pozostałości 
utrzymały się do 1975 roku.

Drzewostan parku z powodu wieku zaczął się 
stopniowo wykruszać. Dotyczy to zwłaszcza kasz-
tanowców, którym dodatkowo dała się ostatnio 
we znaki inwazja niepozornego szkodnika – szro-
tówka kasztonowcowiaczka. Wiekowi i wichu-
rom uległy ostatnio także trzy drzewa pomni-
kowe: białodrzew o średnicy ponad 200 cm, ok. 
150-letni kasztanowiec i jesion wyniosły o obwo-
dzie 380 cm. Zachowało się jednak jeszcze spo-
ro starodrzewu z sześcioma pomnikami przyro-
dy, są to dwa platany klonolistne, dąb szypułko-
wy, lipa drobnolistna, buk zwyczajny i modrzew 
europejski. Ogólna liczba drzew w parku sięga 
tysiąca sztuk. Dominującymi gatunkami są robi-
nie akacjowe, klony, kasztanowce, jesiony, lipy  
i dęby.  

„Park 
otaczający dwór 
w Uzarzewie 
założył − na 
polecenie rodziny 
Żychlińskich 
− znany 
w Wielkopolsce 
architekt 
ogrodów 
Augustyn Denizot 
pod koniec XIX 
wieku”

Dofinansowano ze środków Funduszu
Umowę dotacji przedsięwzięcia pn. „Utworzenie ścieżki dydaktycznej prezentującej drzewa zabyt-
kowego parku w Uzarzewie” pomiędzy Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożyw-
czego w Szreniawie i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Po-
znaniu podpisano 22 września 2015 r. Projekt realizowano pomiędzy 18 sierpnia a 15 października 
2015 r. 
Koszt realizacji projektu: 12 580 zł
Wysokość dofinansowania z WFOŚiGW w Poznaniu: 10 000 zł
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Tablice informacyjne 
umieszczono na ściętych 
pod kątem pniakach
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Domy przyszłości  
są budowane już dziś!
„Dom z ogrodem zimowym”, wybudowany w tym roku pod 
Warszawą, jest budynkiem niezwykłym. To  pierwszy w Polsce obiekt 
zeroenergetyczny, certyfikowany w standardzie Passive House Plus – 
standardzie budownictwa przyszłości łączącego w sobie ekonomikę 
budowy, superenergooszczędność, najwyższy poziom komfortu 
i dbałość o środowisko. 

Bartosz Królczyk
prezes  

Stowarzyszenia  
Wielkopolski  

Dom Pasywny

Dodatkowo, dzięki wykorzystaniu instala-
cji fotowoltaicznej o mocy 9,75 kWp, dom bę-
dzie wytwarzał więcej energii, niż sam potrzebu-
je. Przy wszystkich korzyściach jest to budynek 
atrakcyjny architektonicznie zaprzeczający mi-
tom, że budynki w standardzie pasywnym muszą 
mieć nieciekawą formę.

Dom ma powierzchnię użytkową 204 m2 
i jest przeznaczony dla czteroosobowej rodziny.  
Wykonano go w technologii szkieletowej z be-
lek dwuteowych z ociepleniem z wełny drzew-
nej. Źródłem ciepła i chłodu, a także ogrzewa-
nia wody użytkowej jest wysokosprawna pompa 
ciepła. Jak każdy budynek w standardzie pasyw-
nym, dom wyposażony jest w wentylację mecha-
niczną z rekuperacją. Roczne zapotrzebowanie 
na energię elektryczną szacowane jest na 6500- 
-7000 kWh, a przeciętne zużycie energii rozkłada 
się w następujący sposób:
•  oświetlenie i urządzenia elektryczne – 

2500 kWh,
•  ogrzewanie − 1000 kWh,
•  ciepła woda użytkowa −1500 kWh,
•  chłodzenie 1000 kWh,
•  wentylacja mechaniczna z rekuperacją – 

500 kWh.

Taki profil zużycia energii elektrycznej nie 
jest typowy. Większość gospodarstw domo-
wych wykorzystuje energię elektryczną głów-
nie do oświetlenia i napędu urządzeń elek-
trycznych, a przeciętne zużycie energii elek-
trycznej w nowo budowanych domach trady-
cyjnych nie przekracza 3000 kWh rocznie. Róż-
nica w profilu zużycia energii między inwesty-
cją tutaj analizowaną a typowym nowo budo-
wanym domem powoduje, że wnioski z anali-
zy będą prawdziwe tylko dla budynków o po-
dobnym do analizowanego profilu zużycia ener-
gii (budynków superenergooszczędnych, wy-
korzystujących jako źródło ciepła i chłodu 
pompę ciepła oraz korzystających z wentylacji 
mechanicznej).

Ważna lokalizacja
Zaprojektowanie i wybudowanie budyn-

ku w standardzie pasywnym, oprócz niewielkie-
go zużycia energii, wpływa również na zwiększo-
ną opłacalność samej instalacji PV.  Dzieje się tak 
z powodu:
•  odpowiedniej orientacji budynku pasywne-

go względem stron świata, dzięki której duża 

Wykres – roczne raty 
bankowe i roczne 
oszczędności oraz 

skumulowane korzyści 
z działania instalacji 

o mocy 9,75 kWp

AKtUALNośCi

„Zaprojektowanie 
i wybudowanie 

budynku 
w standardzie 

pasywnym, oprócz 
niewielkiego 

zużycia energii, 
wpływa również 

na zwiększoną 
opłacalność samej 

instalacji PV”

Koniec okresu wsparcia

Roczne raty i roczne oszczędności oraz skumulowana korzyść z instalacji PV
o mocy 9,75 kWp przy kredycie o procentowaniu 4,2%  na okres 30 lat[złotych] [złotych]
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„W słoneczne 
dni instalacja 
PV produkuje 
zwykle więcej 
energii, niż 
prosument jest 
w stanie zużyć”

część dachu jest skierowana pod idealnym ką-
tem na południe, 

•  prostej bryły budynku i dachu nieposiadającej 
elementów zacieniających (brak wykuszy, bal-
koników i kominów itp.), co zwiększa wydaj-
ność instalacji i upraszcza jej montaż,

•  odsunięcia budynku pasywnego od wszystkich 
obiektów zacieniających, co zwiększa wydaj-
ność instalacji PV.

Analizę opłacalności oparto na  rzeczywistych 
kosztach instalacji poniesionych przez klienta. 
Całkowity koszt instalacji PV o mocy 9,75 kWp 
wyniósł 53 700 zł brutto. W tej cenie uwzględnio-
no moduły fotowoltaiczne, inwerter, licznik dwu-
kierunkowy, okablowanie, system mocowania 
paneli, usługę projektową, usługę montażu, usłu-
gę posprzedażową (w tym: coroczne serwisowa-
nie i czyszczenie) oraz 10-letnią gwarancję.

Nowa ustawa o OZE, obowiązująca od 1 lip-
ca 2016 roku, wprowadza system wsparcia opar-
ty o tzw. opusty. W słoneczne dni instalacja PV 
produkuje zwykle więcej energii, niż prosument 
jest w stanie zużyć. W takim wypadku prosument 
może oddać nadwyżkę do sieci. Sieć działa w ta-
kim wypadku jak pewnego rodzaju akumulator. 
Za każdą jednostkę energii elektrycznej wypro-
dukowaną i oddaną do sieci prosument może 
odebrać 0,8 jednostki (dla instalacji o mocy do 10 
kWp) lub 0,7 jednostki (dla instalacji od 10 kWp 
do 40 kWp). W takim systemie korzyścią uzyski-
waną przez prosumentów są oszczędności  ener-
gii elektrycznej, której (dzięki własnej produk-
cji energii ze słońca) nie musi on kupować. Ilość 
oszczędzonej energii elektrycznej jest równa su-
mie energii wykorzystanej na własne potrzeby 
oraz energii odebranej w postaci opustu. Dla po-
prawnie dobranej instalacji ilość ta będzie rów-
na zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Na-
leży zwrócić uwagę na fakt, że finansową korzy-
ścią z jednej jednostki zaoszczędzonej energii 
jest tylko zmienna część ceny jednostki energii 
elektrycznej brutto, a nie całkowity koszt jednost-
ki energii brutto, gdyż konsument musi zapłacić 
za koszty stałe energii, niezależnie czy energię 
konsumuje, czy nie. Dlatego w analizie jednost-
kowa korzyść wynosi 57 gr za kWh energii (de-

taliczna cena jednostki energii brutto + sieciowe 
koszty zmienne brutto), a nie 70 gr (pełen koszt 
jednostki energii brutto). W analizie założono, że 
wykorzystanie własne energii z PV będzie wyno-
siło 25%. W tym konkretnym przypadku wyko-
rzystanie własne energii jest wyższe niż w typo-
wym domu ze względu na nietypowy profil ener-
getyczny. 

Prąd za 0 zł
Ponieważ inwestorzy zaplanowali budowę in-

stalacji już na etapie projektowania domu, koszty 
instalacji zostały dołączone do kosztów budowy 
domu. Budynek (a zarazem i instalacja PV) był fi-
nansowany w 100% kredytem 30-letnim o prefe-
rencyjnej wysokość oprocentowania 4,2%. W ta-
kim wypadku roczna rata kredytu (kwota, którą 
klient musi każdego roku zwrócić do banku za-
wierająca również koszt kapitału) przypadająca 
na instalację PV wynosiła 3181 zł rocznie. Jedno-
cześnie roczna oszczędność energii, którą prosu-
ment może uzyskać (przez 15 lat działania syste-
mu wsparcia) wynosi 4016 zł. Po tym okresie rocz-
na korzyść wynosi odpowiednio 2100 zł  (cena 
detaliczna jednostki energii pomnożona przez 
zapotrzebowanie na energię). W analizie powyż-
sze wartości są odpowiednio dyskontowane, by 
uwzględnić stratę wartości pieniądza w czasie. 

W przypadku, gdy wartość rocznej raty jest 
niższa od rocznej oszczędności energii, prosu-
ment każdego roku uzyskuje pozytywny prze-
pływ pieniężny, czyli finansową korzyść. Ozna-
cza to, że instalacja PV opłaca się już od chwili za-
instalowania, a uzyskiwane nadwyżki finansowe 
mogą w części spłacać kredyt za sam dom.

Okazuje się, że dzięki nowemu systemowi 
wsparcia w „Domu z ogrodem zimowym”, bez po-
noszenia żadnego kosztu inwestycyjnego,  rocz-
ne rachunki za energię będą wynosić 0 zł,  emisja 
zanieczyszczeń powietrza związanych z ogrze-
waniem budynku będzie zerowa, a emisja  ga-
zów cieplarnianych zredukowana do minimum! 
Taka sytuacja wystąpi jednak tylko w domu o po-
dobnym profilu energetycznym (czyli superener-
gooszczędnym i wyposażonym w pompę ciepła), 
w którym instalację PV traktuje się i finansuje jako 
część kosztu budowy domu.  

„Dom z ogrodem 
zimowym” – pierwszy 
w Polsce budynek 
zeroenergetyczny 
certyfikowany 
w standardzie Passive 
House Plus

 Mocowanie instalacji 
o mocy 9,75 kWp  
na dachu
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Jest to niezwykłe miejsce na mapie Wielkopolski, z urozmaiconą 
rzeźbą terenu, ukształtowaną przez ostatnie zlodowacenie, a także 
przez działalność największej w regionie rzeki – Warty. Obszar parku 
charakteryzuje się wyjątkowymi walorami krajobrazowymi. 

Dla ochrony tego miejsca w 1997 roku powo-
łano Rogaliński Park Krajobrazowy. Tutaj, poza 
dominującym krajobrazem rozległej doliny rzecz-
nej, odnajdziemy też mozaikę starorzeczy – wy-
stępujących tu w największym zagęszczeniu 
w skali całego biegu Warty, łąk, pół upraw-
nych, lasów i zadrzewień.

Dęby rogalińskie
Kiedy mówimy o Roga-

lińskim Parku Krajobrazo-
wym, nie sposób nie wspo-
mnieć o jednym z najwięk-
szych w Europie skupisk kil-
kusetletnich dębów, które 
szczególnie licznie występu-
ją w okolicach Rogalina i Ro-
galinka. Te potężne drzewa, 
mające często kilka metrów 

w obwodzie pnia i rozłożyste korony, stanowią 
o charakterze niezwykle malowniczego krajobra-
zu Łęgów Rogalińskich. Większość z nich objęta 
jest ochroną jako pomniki przyrody. – Poza wa-
lorami estetycznymi drzewa te są niezwykle cen-

nym siedliskiem dla wielu chronionych gatun-
ków chrząszczy, w tym dla kozioroga dębo-
sza, którego jedna z największych w Polsce 
populacji zamieszkuje właśnie rogalińskie 
dęby – mówi Janusz Łakomiec, dyrektor Ze-
społu Parków Krajobrazowych Województwa 

Wielkopolskiego.

Przyrodnicza perła 
Wielkopolski

Poza wspomnia-
nym już kozioro-
giem dęboszem Ro-

galiński Park Krajobra-

Kornelia Knioła
Zespół Parków 

Krajobrazowych  
Województwa  

Wielkopolskiego

Rogaliński 
Park Krajobrazowy
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„Poza walorami 
estetycznymi 
drzewa te są 

niezwykle cennym 
siedliskiem dla 

wielu chronionych 
gatunków 

chrząszczy, w tym 
dla kozioroga 

dębosza, 
którego jedna 

z największych 
w Polsce populacji 

zamieszkuje 
właśnie rogalińskie 

dęby” 

Pałac Raczyńskich 
w Rogalinie 

pARKi KRAJobRAZowE wiELKopoLSKi
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zowy obfituje w przyrodnicze osobliwości. Na 
jego terenie znajdziemy m.in. prawie 300 gatun-
ków chrząszczy, wiele z nich związanych ściśle ze 
starymi, próchniejącymi drzewami. Bardzo boga-
ta jest ichtiofauna parku, do najciekawszych ga-
tunków ryb należą: piskorz, koza i różanka. Spa-
cerując po terenach terasy zalewowej Warty, mo-
żemy zobaczyć takie rzadkie gatunki ptaków, jak: 
kania ruda, kania czarna, bielik czy bocian czarny. 
Odnajdziemy też niezwykle liczne ślady działal-
ności bobrów, zwierząt ściśle związanych ze śro-
dowiskiem wodnym. Z wodą związana jest też 
obecność 11 gatunków płazów, które w parku 
odnajdują niezwykle dogodne siedliska rozrod-
cze.

Najcenniejszymi elementami flory parku są 
bez wątpienia takie gatunki, jak: starodub łąko-
wy, selernica żyłkowana, goździk siny czy gorycz-
ka wąskolistna. Bardzo malowniczym elemen-
tem są też zbiorowiska grążeli żółtych i grzybie-
ni białych potocznie zwane liliami wodnymi, któ-

re bardzo licznie porastają starorzecza i niewiel-
kie zbiorniki wodne Rogalińskiego Parku Krajo-
brazowego.

Z historią i kulturą w tle
Prawdziwą perłą parku jest niewątpliwie Ro-

galin. Ta wieś, o której pierwsze wzmianki pocho-
dzą już z 1247 r., stała się w drugiej połowie XVIII 
wieku siedzibą rodu Raczyńskich. Tuż po jej naby-
ciu, Kazimierz Raczyński rozpoczął budowę oka-
załego pałacu w stylu barokowo-klasycystycz-
nym. Pałac otacza rozległy park, w którym moż-
na zobaczyć najsłynniejsze pomnikowe dęby, na-
zwane  „Lech”, „Czech” i „Rus” oraz rosnącego nieco 
dalej, równie sędziwego „Edwarda”. Pałac w Roga-
linie był jednym z ważniejszych ognisk życia kul-
turalnego. Gościł takich wybitnych twórców, jak: 
Adam Mickiewicz, Henryk Sienkiewicz, Jacek Mal-
czewski czy Leon Wyczółkowski.

Po trwającym kilka lat remoncie od czerwca 
2015 roku znów można oglądać odnowione pa-
łacowe wnętrza. Szczególnie pieczołowicie odre-
staurowano bibliotekę, jedno z najpiękniejszych 
obecnie pomieszczeń. – Warto odwiedzić pa-
łac Raczyńskich, który jest jednym z najbardziej 
atrakcyjnych tego typu miejsc w Wielkopolsce – 
zachęca Janusz Łakomiec.  Fo
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„Spacerując po 
terenach terasy 
zalewowej 
Warty, możemy 
zobaczyć takie 
rzadkie gatunki 
ptaków, jak: 
kania ruda, 
kania czarna, 
bielik czy
bocian czarny”

Kozioróg dębosz 

Dęby w parku 
przypałacowym 
w Rogalinie:  
„Lech”, „Czech” i „Rus”

Starorzecza Warty
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Men Expert Survival Race – największy bieg z przeszkodami w Polsce

Bieg to zdrowie

Men Expert Survival Race –  
miejski bieg z przeszkodami 

Około 4500 kobiet i mężczyzn postanowiło 
sprawdzić swoją wytrzymałość na terenach oka-
lających Jezioro Maltańskie w Poznaniu. Uczest-
nicy mieli do wyboru trasy o trzech długościach 
– 3, 6 i 12 km. Tak zawodnicy, jak i organizato-
rzy podkreślali, że tegoroczna trasa była najtrud-
niejsza w historii Men Expert Survival Race. Bie-
gacze musieli pokonać bagna, ruiny, przebiega-
li przez teren starego Polmosu i w okolicach zoo. 
Na zawodników, którzy biegli na najkrótszym 
dystansie 3 km, czekało 15 przeszkód, dla bie-
gaczy, którzy wybrali trasę 6-kilometrową przy-
gotowano 30 przeszkód, natomiast zawodnicy, 
którzy wystartowali na dystansie 12 km musie-
li pokonać 50 przeszkód. Wśród śmiałków star-

tujących w zawodach znalazło się 6 osób repre-
zentujących WFOŚiGW w Poznaniu: Aneta Lu-
dwiczak, Magdalena Żelichowska Marek Figa-
niak, Andrzej Roszko, Maciej Kołowski i Krzysztof 
Zaborowski.

VI Dycha Drzymały 
Organizatorzy VI edycji biegu Dycha Drzymały, 

który rozgrywany jest co roku w pierwszy week-
end października, mają powody do zadowolenia. 
Bieg cieszy się rosnącą popularnością. Świadczyć 
może o tym fakt, że w tym roku 1000 zawodników 
zapisało się w ciągu 8 minut i 30 sekund.

Zawody na dystansie 10 kilometrów roze-
grano 2 października na ulicach Rakoniewic. Li-
nię mety w wyznaczonym czasie przekroczy-
ło 1428 biegaczy, wśród nich znaleźli się Marek  

Aż w czterech biegowych imprezach w ostatnim czasie brali udział 
pracownicy WFOŚiGW w Poznaniu. Najpierw, 18 września, startowali 
w rozgrywanym w Poznaniu ekstremalnym biegu Men Expert Survival Race, 
2 października wzięli udział w prowadzącym ulicami Rakoniewic biegu Dycha 
Drzymały, następnie 9 października w 17. PKO Maraton, który odbywał się 
w Poznaniu i w końcu w Biegu Niepodległości.

Paweł  
Napieralski

wfośigw w poZNANiU
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Magda pokonuje kolejną przeszkodę Rywalizacja była fair play, niektóre przeszkody 
były nie do pokonania w pojedynkę

Bieg się zakończył, pozostały satysfakcja i pamiątkowe 
medale. Od lewej: Anna Ziarnek-Kaczmarska, Magdalena 
Żelichowska i Magdalena Kmieciak

Pokonanie trasy wymagało dużej sprawności. Na fotografii Krzysztof 
Zaborowski

Przed biegiem Survival Race niezbędna jest intensywna rozgrzewka
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Baumgart, zastępca prezesa zarządu, i Andrzej 
Roszko z WFOŚiGW w Poznaniu. 

Jak co roku, wśród biegaczy było wielu stra-
żaków, którzy walczyli w ramach XXII Mistrzostw 
Polski Strażaków PSP oraz strażaków ochotników, 
rywalizujących w swojej kategorii.

17. PKO Poznań Maraton
Prezes Marek Baumgart nie miał zbyt wiele 

czasu na odpoczynek, ponieważ tydzień po bie-
gu w Rakoniewicach wystartował, jako jedyny 
reprezentant Funduszu, w 17. edycji PKO Maraton 
Poznań.

Trasę o długości ponad 42 km przebiegło 
9  października 5885 osób. Zawodnicy wystar-
towali z terenu MTP w Poznaniu, na terenie tar-
gów wyznaczono też linię mety. Przebiegali 
m.in. w pobliżu INEA Stadion, przez Łęgi Dębiń-
skie, Śródkę, Garbary i Sołacz. W maratonie z bie-
gaczami startowali też zawodnicy na wózkach  
inwalidzkich. 

1. Poznański Bieg Niepodległości
11 listopada br. w dniu Narodowego Świę-

ta Niepodległości, ulicami Poznania przebiegli 
uczestnicy 1. Poznańskiego Biegu Niepodległo-
ści. 10-kilometrowa trasa prowadziła ulicami, któ-
re nazwą nawiązują do państwowego święta, m.in. 
Al. Armii Poznań czy Al. Niepodległości. Wśród nie-
malże 10 tys. biegaczy znalazły się również repre-
zentantki WFOŚiGW w Poznaniu: Aneta Ludwiczak 
oraz Magdalena Żelichowska.  

1. Poznański  
Bieg Niepodległości

W biegu wzięły udział (od lewej): Aneta Ludwiczak 
i Magdalena Żelichowska z WFOŚiGW w Poznaniu

VI Dycha Drzymały 

Za chwilę start. Od lewej: bryg. Wojciech Mazur – zastępca komendanta miejskiego 
Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Marek Baumgart – zastępca prezesa Zarządu 
WFOŚiGW w Poznaniu i insp. Roman Kuster – zastępca komendanta wojewódzkiego Policji 
w Poznaniu

W środku Andrzej Roszko z WFOŚiGW w Poznaniu

Bieg ukończony. Od lewej: bryg. Robert Klonowski – naczelnik Wydziału Organizacji 
i Nadzoru KW PSP w Poznaniu, Paulina Kozieł – specjalista Wydziału Organizacji i Nadzoru 
KW PSP w Poznaniu, st. bryg. Wojciech Nolka – komendant powiatowy PSP w Grodzisku 
Wlkp. i Marek Baumgart 
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Gościa na stoisku obsługują Donata Glapiak i Sebastian Maćkowiak z WFOŚiGW 
w Poznaniu

Ambasador nadzwyczajny Indii z delegacją odwiedził stoisko WFOŚiGW w Poznaniu. 
Gości podejmowała Hanna Grunt – prezes Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu

WFOŚiGW w Poznaniu po raz kolejny ufundował nagrody finansowe dla laureatów 
konkursu o Puchar Recyklingu z obszaru województwa wielkopolskiego. Nagrody 
wręczył Marek Baumgart – zastępca prezesa Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu

POL-ECO-SYSTEM 2016
Fot. Maciej Kołowski, Marta Jankowska

Tradycyjnie stoisko WFOŚiGW w Poznaniu wyróżniało się atrakcyjnością

Uroczyste otwarcie targów. Wstęgę przecięli m.in. (od lewej): Tomasz Łubiński – 
wicestarosta poznański, Sławomir Mazurek – podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Środowiska, Jacek Jaśkowiek – prezydent Poznania, ekscelencja Ajay Bisaria –
ambasador nadzwyczajny Indii i Leszek Wojtasiak – członek Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego

Moderatorem w debacie „Energetyka” w trakcie V Krajowej Konferencji Ochrony 
Środowiska był Marek Zieliński – zastępca prezesa Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu


