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Uczniowie z Braniewa pomagają zwierzętom leśnym przetrwać zimę

Dwie tony leśnych przysmaków

Podsumowanie akcji odby-
ło się w bibliotece Szkoły
Podstawowej nr 5 w Branie-
wie. W spotkaniu wziął udział
Roman Bursa, przedstawi-
ciel Wojskowego Koła Ło-
wieckiego ,,Oręż’’, który wraz
z nauczycielkami Iloną Za-
drożną i Małgorzatą Dorawą,
wręczył nagrody uczniom,
którzy aktywnie włączyli się w
akcję ,,Jesienna zbiórka żo-
łędzi-pomagamy zwierzętom
leśnym przetrwać zimę’’. Tym
razem uczniowie zebrali pra-
wie dwie tony leśnego przy-
smaku. Podczas spotkania
przedstawiciel koła łowiec-
kiego w interesujący sposób
przedstawił kwestię dokar-

miania zwierzyny leśnej. Opo-
wiedział o dzikach i wykła-
daniu im ich ulubionego po-
karmu — żołędzi. Takie dzia-
łania mają znaczący wpływ na
zmniejszenie szkód na po-
lach uprawnych. Podczas
spotkania uczniowie mieli
okazję dowiedzieć się na czym
polega ochroną zwierząt i
jaką rolę w tym pełnią myśli-
wi. — Mają oni ogromny
wkład pracy w utrzymaniu
bardzo zróżnicowanego śro-
dowiska naturalnego i stwa-
rzają odpowiednie warunki
do bytowania dzikich zwie-
rząt — przekonywał podczas
spotkania Roman Bursa.

Podczas spotkania nie za-

brakło także historii łowiect-
wa na ziemiach polskich, któ-
rą omówiła nauczycielka Ilo-
na Zadrożna. Po kilku istot-
nych informacjach związa-
nych z łowiectwem dawniej i
dziś, przystąpiono do nagro-
dzenia naszych uczniów. Po-
dziękowanie przedstawiciel

koła skierował także do Piot-
ra Plasewicza, rodzica dwoj-
ga uczniów SP nr 5 w Bra-
niewie, Natalii i Marcina.
Pan Piotr podczas wspólnych
wycieczek i spacerów zebrał
ze swoimi pociechami blisko
pół tony żołędzi.

Natalia i Marcin Plasewicz

zdobyli w szkole I miejsce.
Drugie miejsce przypadło Ka-
milowi Krawczykowi, ucznio-
wi klasy II b, który wraz z ro-
dzicami zebrał 235 kg żołędzi.
Trzecie miejsce przyznano
Maciejowi Pokojskiemu
uczniowi klasy Va, który ze-
brał 120 kg. Ponadto nagro-

dzono Natalię Stępkowską,
którą wyróżniono za zaan-
gażowanie i udział w akcji
przez całe sześć lat swojej
nauki w szkole. Wspólne
spotkanie zakończono słod-
kim poczęstunkiem i pa-
miątkowym wpisem do kro-
niki szkolnej. Ilona Zadrożna

Pamiątkowe
zdjęcie uczest-
ników podsu-
mowania akcji
w SP nr 5 w
Braniewie 
Fot. Archiwum 

Prawie dwie tony żołędzi zebrano
podczas akcji ,,Jesienna zbiórka żołędzi-
pomagamy zwierzętom leśnym
przetrwać zimę’’, którą przeprowadzili
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w
Braniewie. 

W regionie odbył się cykl szkoleń w ramach certyfikatów LCAE i Zielonej Flagi

Czy znów padnie rekord?

Pierwszym krokiem do apli-
kowania o ekologiczny certy-
fikat jest założenie wizytów-
ki na stronie www.ekoszko-
la.pl i rejestracja poprzez for-
mularz zgłoszeniowy — wy-
jaśnia Alicja Szarzyńska, kie-
rownik OCEE i zarazem ko-
ordynator projektu dotyczą-
cej uzyskania ekologicznych
certyfikatów na Warmii i Ma-
zurach. — Do tej pory swoje
wizytówki założyło już około
200 placówek z naszego wo-
jewództwa. 

Okazja do wymiany
doświadczeń
Na szkoleniach zaprezen-

towano nie tylko metodologię

Programu Szkoły dla Eko-
rozwoju, ale także tematykę
związaną z elektroodpada-
mi, która w tym roku wyma-
gana jest od placówek ubie-
gających się o certyfikat mię-
dzynarodowy Zielonej Flagi.
Takie warsztaty odbyły się
m.in. w Małdytach. W spot-
kaniu wzięli udział przedsta-
wiciele placówek oświato-
wych z Małdyt, Dobrocina,
Morąga i Miłakowa

— Spotkanie było okazją
do wymiany doświadczeń —
mówi Dariusz Łuczak, nau-
czyciel ze Szkoły Podstawowej
w Małdytach. — W trakcie
krótkich prezentacji multi-
medialnych swoje dotych-

czasowe osiągnięcia i pomy-
sły przedstawiły m.in. nau-
czycielki przedszkola „Pod
Zielonym Parasolem”, którzy
trzykrotnie zdobywali certy-
fikat  Zielonej Flagi. Prezen-
tacje były kanwą do dyskusji
na temat działalności ekolo-
gicznej placówek oraz możli-

wości przyszłego współdzia-
łania w ramach sieci Szkół dla
Ekorozwoju. 

Motywacja 
do dalszych działań
W ramach spotkania prze-

prowadzono także warsztaty,
podczas których uczestnicy

odwiedzili stronę Fundacji
Partnerstwo dla Środowiska,
aby założyć wizytówki szkół
oraz zapoznać się z działa-
niem kalkulatora ekoszkoły.
Niektórzy skorzystali z okaz-
ji i wypełnili także formu-
larz przystąpienia do tego-
rocznej edycji programu.

Wszystko wskazuje na to, że
w kolejnej edycji ubiegania się
o ekologiczne certyfikaty, pad-
nie znów rekord. Świadczy o
tym ogromne zaangażowa-
nie placówek z naszego re-
gionu.

— Certyfikat Lokalnego
Centrum Aktywności Ekolo-
gicznej to szczególne wyróż-
nienie, potwierdzające
ogromne zaangażowanie ca-
łej społeczności szkolnej, czy-
li uczniów, nauczycieli oraz
rodziców, w działania o cha-
rakterze proekologicznym —
mówi Witold Kozubel z Ze-
społu Szkół z Ukraińskim Ję-
zykiem Nauczania w Górowie
Iławeckim. — Motywuje to
także do dalszych działań
zmierzających do uzyskania
międzynarodowego certyfi-
katu Zielona Flaga. Buduje to
również pozytywny wizeru-
nek w środowisku lokalnym,
a także stanowi to także do-
datkowy atut w rekrutacji
uczniów do szkoły.

W minionym roku placów-
ki z Warmii i Mazur otrzy-
mały 82 certyfikaty, co sta-
nowi ponad 40 proc. uzyska-
nych wyróżnień w kraju. 55
szkół i przedszkoli z naszego
regionu otrzymało certyfikat
Zielona Flaga. 

Oprac. Grzegorz Siemieniuk

Podczas szkolenia można było m.in. założyć wizytówki szkół oraz zapoznać się z działaniem
kalkulatora ekoszkoły Fot. Archiwum

W ramach Programu Szkoły dla
Ekorozwoju Olsztyńskie Centrum Edukacji
Ekologicznej wspólnie z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Olsztynie i
Fundacją Partnerstwo dla Środowiska
zorganizowało cykl szkoleń, w których
udział wzięło ponad 170 nauczycieli z
Warmii i Mazur. Spotkania odbyły się w
Olsztynie, Giżycku, Elblągu, Iławie,
Olecku i Małdytach.
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Wystawa w Nadleśnictwie
Jedwabno z roku na rok cieszy
się niemalejącą popularnością.
Co ważne w spotkaniu uczest-
niczą nie tylko myśliwi i leśnicy,
ale także ludzie na co dzień nie
związani z lasem. Wszystkich
jednak łączy miłość do przyro-
dy i chęć obcowania z naturą. Co
roku organizatorzy spotkania —
Nadleśnictwo Jedwabno, Za-
rząd Okręgowy Polskiego
Związku Łowieckiego w Olszty-
nie, a także Regionalnej Dy-

rekcji Lasów Państwowych w
Olsztynie przygotowują wiele at-
rakcji. Nowością tegorocznej
edycji była bez wątpienia pokaz
tresury psów, a także pokaz
mody myśliwskiej. W rolę mo-
deli wcielili się m.in. pracowni-
cy Nadleśnictwa Jedwabno.
Spotkanie w Jedwabnie było
doskonałą okazją do pokazania,
że łowiectwo to nie tylko polo-
wania, ale także skuteczna
ochrona środowiska natural-
nego. Nadleśniczy Nadleśnict-

wa Jedwabno Marek Trędowski
przypomniał, że na terenie od
kilku lat prowadzona jest ak-
tywna ochrona cietrzewia na po-
ligonie wojskowym Muszaki.
Ci, którzy w sobotę odwiedzili
wystawę w Jedwabnie, mogli zo-
baczyć m.in. specjalną wolierę,
w których znajdowały się samice
cietrzewia. 

Nie zabrakło też wystawy fo-
tografii przyrodniczej, a także
prac malarskich i rzeźbiarskich
o tematyce łowieckiej. Przed
oficjalnym otwarciem wystawy
przez kilka godzin pracowała
specjalna komisja, która oce-
niała trofea myśliwskie pozys-
kane w sezonie 2012/2013. Tym
razem komisja oceniła 117 po-
roży jeleni-byków. Oceniano
nie tylko wagę i rozmiar trofe-
um, ale także czy zostały one po-
zyskane w sposób prawidłowy,
zgodny z obowiązującymi prze-
pisami. Podczas spotkania w
Jedwabnie nagrodzono także
tych, którzy zdobyli w minionym
sezonie wyjątkowe poroża. Zdo-
bywcą najcięższego okazał się
Dariusz Fila z KŁ „Łoś” Olsztyn
(waga poroża 6,72 kg). Komis-
ja przyznała także nagrodę za
poroże najstarszego jelenia-
byka, które przyznano Janu-
szowi Felczakowi z KŁ „Knieja”
Nidzica. Trzecim wyróżnionym
został Wiesław Pawłowski z KŁ
„Łoś” Olsztyn, który — jak oce-
niła komisja — pozyskał naj-
ciekawsze trofeum tego sezonu.
O oprawę muzyczną spotkania
w Jedwabnie zadbał Zespół
Sygnalistów Myśliwskich „Leś-
na Brać”. Grzegorz Siemieniuk

VI Regionalna Wystawa Przyrodniczo-Łowiecka w Nadleśnictwie Jedwabno 

Spotkanie z naturą w Jedwabnie
Kilkaset osób wzięło udział w tegorocznej
edycji VI Regionalnej Wystawy
Przyrodniczo-Łowieckiej, która odbyła się
sobotę 16 marca w Izbie Edukacji Leśnej
Nadleśnictwa Jedwabno. Tego dnia także
odbyła się wycena trofeów łowieckiego
zdobytych w sezonie 2012-13.

W wydarzeniu w Jedwabnie co roku uczestniczy kilkaset osób Fot. Grzegorz Siemieniuk

Gościem specjalnym spotkania w Jedwabnie była Urszula Pasławska, wiceminister skarbu Fot. sem

Nadleśniczy Marek Trędowski w imieniu nadleśnictwa odebrał
Honorową Odznakę „Za zasługi dla turystyki”. Wyróżnienie wrę-
czył Grzegorz Drozdowski, dyrektor DOŚ UM w Olsztynie Fot. sem

W środę 13 marca w siedzibie
Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych w
Warszawie podpisano umowę
dofinansowania projektu
„Ochrona cennych zasobów
przyrodniczych na terenie
parków krajobrazowych
Pomorza, Kujaw, Warmii i
Mazur przed nadmierną i
niekontrolowaną presją
turystów”.

Projekt uzyskał wsparcie fi-
nansowe w ramach V priory-
tetu Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko ze
środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego
— działanie 5.1 — Wspieranie
kompleksowych projektów z
zakresu ochrony siedlisk przy-
rodniczych na obszarach chro-

nionych oraz zachowanie róż-
norodności gatunkowej. Cał-
kowita wartość dofinansowa-
nia wynosi ponad 2,8 mln zł,
z czego 85 proc. będzie po-
chodziło z EFRR.

Tego samego dnia zawarto
również umowę o współfi-
nansowanie wydatków kwali-
fikowalnych projektu pomię-
dzy Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska i Gos-
podarki Wodnej w Warsza-
wie, a Fundacją Ochrony Wiel-
kich Jezior Mazurskich. W
ten sposób udało się uzyskać
dotację ze środków NFOŚiGW
w wysokości 15 proc. kosztów
kwalifikowanych projektu.

Zadanie realizowane jest we
współpracy z województwem
warmińsko-mazurskim i ku-

jawsko-pomorskim, w imieniu
których zadania projektu wy-
konywać będą parki krajob-
razowe: Welski Park Krajob-
razowy, Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej, Park
Krajobrazowy Puszczy Ro-
minckiej, Mazurski Park Kra-
jobrazowy, Górznieńsko-Lidz-
barski Park Krajobrazowy,
Brodnicki Park Krajobrazowy
oraz Zespół Parków Krajob-
razowych Pojezierza Iław-
skiego i Wzgórz Dylewskich.
Projekt obejmuje najcenniej-
sze przyrodniczo obszary wo-
jewództwa warmińsko-ma-
zurskiego oraz częściowo ku-
jawsko-pomorskiego, pomor-
skiego położone w granicach
ośmiu parków krajobrazo-
wych. Powstała w wyniku rea-

lizacji projektu mała infras-
truktura uporządkuje ruch
turystycznego w sposób umoż-
liwiający pogodzenie wyma-
gań ochrony przyrody z ocze-
kiwaniami turystyki przyrod-
niczej. Skanalizowanie ruchu
turystycznego do udostępnio-
nych i zabezpieczonych tras i
obiektów zapewni ochronę
najcenniejszych i najbardziej
zagrożonych siedlisk i gatun-
ków, które są przedmiotem
ochrony w ramach 11 obsza-
rów Natura 2000. Projekt
przyczyni się do zwiększenia
świadomości osób odwiedza-
jących tereny cenne przyrod-
niczo poprzez zapoznanie z
walorami przyrodniczymi i
zasadami ich udostępniania.
Marzena Burzych

Wspólny projekt Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich i parków krajobrazowych 

Ochronią przed presją turystów

Moment wręczenia umowy dofinansowania. Na zdjęciu Ewa
Stajuda, prezes FOWJM w Giżycku i Piotr Adamski, dyrektor
CKPŚ Fot. Archiwum FOWJM
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Gutkowo po wycieku paliwa na bocznicy kolejowej

Ekoprace przy torowisku

Przesądny mógłby powie-
dzieć: a nie mówiłem? Piątek
13 stycznia 2012 roku okazał
się bowiem pechowy dla
olsztyńskiego osiedla Gutkowo.
Wówczas doszło do zderzenia
dwóch składów pociągów to-
warowych, przewożących olej
napędowy oraz benzynę. W
wyniku zdarzenia nastąpiło
rozszczelnienie jednego wa-
gonu, skąd wyciekło do środo-
wiska 57,5 tys. litrów oleju na-
pędowego. Dzięki sprawnej
akcji olsztyńskiej jednostki
Państwowej Straży Pożarnej
udało się odzyskać prawie 22
tys. litrów wylanego paliwa.
Reszta niestety przedostała się
do środowiska.

Co wykazały badania?
Już po dwóch miesiącach od

zdarzenia znane były wyniki
badań, które przeprowadził
właściciel rozlanego oleju na-
pędowego — ORLEN Kol-
Trans Sp. z o.o. Analizy labo-
ratoryjne wykazały, że najbar-
dziej zdegradowany jest rejon
boczny kolejowej. Stężenia za-
nieczyszczeń ropopochodnych

przekraczały tam kilkudzie-
sięciokrotnie dopuszczalne
standardy. Wyniki pokazały
również, że obszary zabudo-
wane, położone przy ul. Ba-
żantowej, wymagają oczysz-
czenia. Stwierdzono tam po-
nadnormatywną zawartość za-
nieczyszczeń w przypo-
wierzchniowej warstwie grun-
tu i w wodach gruntowych. 

Najważniejsze 
to zapobiegać
W celu ograniczenia możli-

wości rozprzestrzeniania się
zanieczyszczenia na tereny
przyległe, spółka ORLEN Kol-
Trans zleciła prowadzenie dzia-
łań zapobiegawczych. Polega-
ły one na wykonaniu otwo-
rów technologicznych wzdłuż
bocznicy kolejowej i pompo-
waniu z nich produktu nafto-
wego. Dzięki temu udało się ze-
brać kolejne osiem tys. litrów
oleju napędowego, który sta-
nowił potencjalne zagrożenie
dla sąsiednich obszarów. 

W maju 2012 r. gotowy był
już program naprawczy opra-
cowany przez sprawcę zdarze-

nia, a następnie uzgodniony
przez Regionalnego Dyrekto-
ra Ochrony Środowiska w
Olsztynie. Zakładał on pro-
wadzenie prac zarówno na po-
sesjach prywatnych, jak i na
bocznicy kolejowej. Działania
naprawcze na działkach przy
ul. Bażantowej wymagały jed-
nak uzupełnienia. Dlatego pro-
gram naprawczy dla bocznicy

kolejowej oddzielono od nich.
— Sprawa była na tyle podzie-
lona, że mogłem określić spo-
sób prowadzenia działań w
rejonie bocznicy. Tym bardziej,
że był to teren najbardziej zde-
gradowany, stanowiący po-
tencjalne aktywne źródło za-
nieczyszczeń. W interesie spo-
łeczeństwa, jak i lokalnej spo-
łeczności było jak najszybsze

przystąpienie do tych prac —
powiedział Stanisław Dąb-
rowski, Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Olszty-
nie. 

Dzięki tej decyzji już w paź-
dzierniku 2012 r. wydobyto aż
452 tony zanieczyszczonego
gruntu z rowu biegnącego przy
bocznicy kolejowej i zastąpio-
no go czystym, wolnym od za-

nieczyszczeń. Obecnie trwa
drugi etap oczyszczania toro-
wiska, tzw. „pranie gruntu”.
Zakłada on pompowanie wód
gruntowych, ich oczyszczanie
na powierzchni, a następnie za-
wracanie do środowiska grun-
towo-wodnego. Proces potrwa
do 31 grudnia 2016 r.

Co z posesjami
prywatnymi?
70 ton gruntu jest przewi-

dziane do wymiany na trzech
zabudowanych działkach, są-
siadujących bezpośrednio z
miejscem wycieku. Ziemia zo-
stanie tam zebrana do głębo-
kości 30 cm, w niektórych tyl-
ko miejscach do 80 cm. Wody
gruntowe nie będą natomiast
oczyszczane. Tegoroczne ba-
dania wykazały, że wody te
mają zadowalającą jakość, a ich
stan chemiczny jest dobry. Wy-
miana gruntu ma potrwać
cztery dni. Nie wiadomo jed-
nak kiedy rozpoczną się prace.
Zależy to od akceptacji pro-
gramu naprawczego przez
mieszkańców ul. Bażantowej.
— Wyrażam nadzieję, że pra-
ce będą mogły się rozpocząć
najszybciej, jak to możliwe.
Wszystkim bowiem powinno
zależeć na oczyszczeniu śro-
dowiska. Jestem przekonany,
że pogląd ten podzielają miesz-
kańcy Gutkowa. Trzymam
kciuki za powodzenie całego
przedsięwzięcia — dodał Sta-
nisław Dąbrowski.

Justyna Kostrzewska, 

Regionalna Dyrekcja Ochrony

Środowiska w Olsztynie

Ziemia zostanie zebrana do głębokości 30 cm, a w niektórych do 80 cm Fot. Justyna Kostrzewska

W lutym olsztyńscy leśnicy
liczyli wilki. Wyniki tej
inwentaryzacji są już znane.
W Puszczy Piskiej i Lasach
Napiwodzko-Ramuckich, a
także w przylegających do
nich kompleksach leśnych żyje
około 150 wilków.

Wielkie liczenie wilków ob-
jęło prawie 400 tys. hektarów
lasu. W dwudniowej akcji
wzięło udział 358 leśników
podzielonych na 135 grup te-
renowych. W poszukiwaniu
wilczych śladów przebyli oni
leśnymi duktami ponad 11
tys. kilometrów. Wszyscy
zgodnie podkreślają: było
warto, bo lutowe liczenie tych
drapieżników dało bardzo in-
teresujące rezultaty. A przede
wszystkim potwierdziło, że
wilki w warmińsko-mazur-
skich lasach mają się z roku
na rok lepiej. — Na inwenta-
ryzowanym obszarze stwier-
dziliśmy obecność 100 wilków
zgrupowanych w 20 wata-
hach. Jeśli do tego uwzględ-

nimy rezultaty wynikające z
całorocznych obserwacji wil-
ków w pozostałych nadleś-
nictwach, okaże się, że na te-
renie całej RDLP w Olsztynie
żyje około 150 tych drapież-
ników — wyjaśnia Adam Geł-
don z Nadleśnictwa Spycho-
wo, które koordynowało prze-
bieg całej akcji. Podczas luto-
wego liczenia leśnicy stwier-
dzili, że w Puszczy Piskiej
żyje 35 wilków zgrupowa-
nych w sześć watah. W Pusz-
czy Napiwodzko-Ramuckiej
znaleźli ślady bytowania 38
osobników żyjących w ośmiu
watahach. W kompleksach
leśnych sąsiadujących z tymi
puszczami pracownicy La-
sów Państwowych stwierdzi-

li występowanie 27 wilków
(sześć watah). — Zagęszczenie
wilków na badanym obszarze
w stosunku do powierzchni
leśnej wyniosło 2,67 osobni-
ka na 100 km2. Ponadto
uczestnicy tropień znaleźli
siedem wilczych ofiar, a tak-
że wiele innych ciekawych in-
formacji takich jak oznaki rui
na śniegu, co pozwala nam są-
dzić, że wilki wyprowadzą
młode na wiosnę — dodaje
Adam Gełdon. Podczas in-
wentaryzacji wilków odnoto-
wywano także tropy rysi. Uda-
ło się znaleźć ślady obecności
czterech tych zwierząt. In-
wentaryzacja była dofinan-
sowana przez ekologów z
WWF Polska. Adam Pietrzak

Około 150 wilków żyje w naszych lasach

Drapieżniki z 20 watah

Aż 452 tony zanieczyszczonego
substancjami ropopochodnymi gruntu
wywieziono z rejonu bocznicy kolejowej
w Gutkowie. Kolejne 70 ton jest
przewidziane do wymiany na posesjach
prywatnych — tak wynika z decyzji
Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Olsztynie.

Podczas lutowego liczenia leśnicy
stwierdzili, że w Puszczy Piskiej żyje 35
wilków zgrupowanych w sześć watah
Fot. Stanisław Stasiaczek


