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— Proszę wyjaśnić naszym czytelnikom, na
czym polega program usuwania azbestu i wy-
robów zawierających azbest w powiecie bar-
toszyckim?

— Jak sama nazwa wskazuje, celem tego
programu jest oczyszczenie powiatu barto-
szyckiego z wyrobów zawierających azbest.
Prace muszą być przeprowadzone w sposób
bezpieczny dla ludzi i środowiska. Poszcze-
gólne gminy naszego powiatu wykonały in-
wentaryzację wyrobów zawierających azbest
(głównie pokryć dachowych wykonanych z
płyt azbestowo-cementowych). Realizacja
zadań będzie się odbywała w cyklach rocz-
nych. Dodam jeszcze, że zachętą do usuwania
tych szkodliwych dla zdrowia substancji jest
możliwość uzyskania dofinansowania z Naro-
dowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska w wysokości 85% w zakresie de-
montażu, transportu i składowania.

— Czy wiadomo, kiedy program zostanie
wdrożony w życie?

— To już nastąpiło. Program uchwaliła
Rada Powiatu Bartoszyckiego w sierpniu
2011r.  Z dofinansowania skorzystało kilka-
naście osób fizycznych i prawnych oraz samo-
rządowych. Przykładem jest budynek szkolny
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 
w Bartoszycach przy ul. Słowackiego 1.

— Zostawmy na chwilę azbest i przejdźmy
do tematu innych niebezpiecznych odpadów.

— Utylizacja pozostałych odpadów, w tym
tych niebezpiecznych, wytwarzanych w gospo-
darstwach domowych odbywa się poprawnie.
We wszystkich placówkach oświatowych oraz
miejscach użyteczności publicznej wystawione
są specjalne pojemniki na zużyte baterie,
które następnie są odbierane i transporto-
wane do utylizacji przez specjalistyczne firmy
posiadające stosowne zezwolenia. Sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny jest przyjmowany przez
Zakład Gospodarki Odpadami w Wysiece
koło Bartoszyc. Również punkty sprzedające
sprzęt gospodarstwa domowego mają obo-
wiązek przyjęcia zużytego sprzętu zgodnie z
ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym. I tak też się dzieje. 

— Jak pan sądzi, dlaczego w Polsce do-
piero w ostatnich latach zaczęto wykazywać
tak dużą troskę o środowisko naturalne?
Wcześniej była ona znikoma.

— To wynikało ze złych doświadczeń mi-
nionego systemu gospodarczego, w którym te
zagadnienia miały znaczenie drugorzędne.
Wówczas najważniejsza była produkcja bez
baczenia na negatywne skutki, jakie niesie ona
dla środowiska. W przeszłości potrzeby i spo-
soby ochrony środowiska nie były znane dla
dużej części społeczeństwa. Niekiedy złe za-
chowania nie były wyrazem złej woli, ale
braku świadomości. Zmiany w kwestii
ochrony ekosystemu nastąpiły w roku 2004,
czyli z chwilą wejścia Polski do Unii Europej-
skiej, jak również zapoznania się z wprowa-
dzonymi przepisami i odpowiednią edukacją.
Świadomość społeczeństwa wzrosła z chwilą
poznania procesów, jakie zachodzą w przyro-
dzie i skutków w momencie niewłaściwej in-
gerencji człowieka w środowisko.

— Pozostańmy jeszcze przy edukacji. Po-

wiat kładzie szczególny nacisk na uświadamia-
nie młodym ludziom, jak ważna jest ochrona
środowiska. 

— Dokładnie. Co roku ogłaszany jest kon-
kurs ekologiczny wśród młodzieży szkolnej, któ-
rego organizatorem jest Pan Janusz
Bonisławski, Naczelnik Wydziału Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska Starostwa. W 2004 roku
została ogłoszona pierwsza edycja konkursu pt.
„Edukacja ekologiczna, podstawą poprawy
stanu środowiska”. W tym roku odbyła się już
VII edycja tego konkursu. Dotychczas w ra-
mach nagród przekazano szkołom m.in. 29 po-
jemników edukacyjnych do wstępnej segregacji
odpadów, 10 zestawów do biologicznej analizy
wody, 10 mikroskopów, 12 map o treści ekolo-
gicznej, bardzo wiele książek, odtwarzacze
DVD, magnetofony, drzewka i krzewy, prze-

różne pomoce nau-

kowe i wiele innych nagród rzeczowych o
treściach ekologicznych.

— Nie brakuje chętnych do wzięcia udziału
w takich edukacyjnych zabawach?

— Nie. Zainteresowanie jest bardzo duże.
Do tej pory czynny udział w konkursie wzięło
ponad 800 uczniów. Na konkursy i imprezy za-
praszane są lokalne media, ponieważ  informa-
cje ze wszystkich działań podejmowanych przez
szkoły, organizacje społeczne i samorządy mają
ogromny wpływ na edukację ekologiczną wśród
pozostałej części społeczeństwa. W ostatnich la-
tach edukację ekologiczną wspomagają nadleś-
nictwa działające na terenie naszego powiatu.
Należy mieć nadzieję, że wzrost świadomości
ekologicznej naszego społeczeństwa oraz roz-
wiązania wynikające z ciągle dostosowywanych
przepisów w tym zakresie przyczynią się  do dal-
szej poprawy stanu naszego środowiska. Choć
z całą mocą muszę podkreślić, że obecny stan,
poszczególnych jego zasobów, należy uznać za
zadowalający.

— Czy przepisy przynoszą pożądany sku-
tek? 

— Stosowanie oraz egzekwowanie przepi-

sów w omawianym zakresie przynosiło i przy-
nosi z roku na rok odczuwalne efekty w postaci
spadku emisji z podstawowych źródeł ich po-
wstawania, a co za tym idzie mniejszą uciążli-
wość dla otoczenia i środowiska. Tylko w
naszym przypadku co roku wydaje się około
300 decyzji dotyczących ochrony i kształtowa-
nia środowiska. Należy podkreślić, że nie tylko
nowe przepisy, ale również upadek pewnych
gałęzi przemysłu, zmiana technologii, zmiana
sposobu gospodarowania na użytkach rolnych
w wielkoprzemysłowych gospodarstwach rol-
nych przyczyniła się do poprawy stanu środo-
wiska. 

— Innym czynnikiem poprawiającym stan
środowiska jest powiększanie terenów zielo-
nych. Jak to wygląda w naszym powiecie? 

— W szczególności jeśli chodzi o czystość
powietrza i re-
dukowanie

dwutlenku węgla. Począwszy od 2002 roku
sukcesywnie zalesiano grunty rolne. Z chwilą
wstąpienia do UE proces ten nabierał coraz
większych rozmiarów. W 2005 r. zalesiono pra-
wie 500 ha, w 2006 r. 845 ha, w 2007 r. 720 ha,
w 2008 r. 30 ha. Proces zalesiania krytykowany
był na terenach, na których występuje duże za-
gęszczenie bociana białego. Stąd też od 2007
roku program zalesiania na obszarach Natura
2000 nie jest realizowany. W tym samym okre-
sie Nadleśnictwa Lasów Państwowych zale-
siały także grunty porolne przejęte od Agencji
Nieruchomości Rolnych. Razem funkcjonu-
jące na naszym terenie nadleśnictwa zalesiły
ponad 3 tys. ha użytków.

Efektem tych działań jest fakt, że w 2001
roku  powierzchnia lasów państwowych i pry-
watnych w powiecie bartoszyckim wynosiła 
24 504 ha, co stanowiło 18,7% w strukturze
gruntów. Natomiast w tej chwili wynosi 30 052
ha i stanowi 23 % w strukturze gruntów. 
W tym kontekście, częsta kontrowersyjna wy-
cinka drzew na terenach zurbanizowanych po-
winna uspokoić osoby wątpiące, czy na naszym
terenie następuje rekompensata strat przy-

rodniczych wynikających z usuwania drzew na
podstawie decyzji wydanych przez Starostwo
lub poszczególne Gminy. Nie oznacza to
wcale, że zezwolenia są wydawane z wielką
swobodą i bez żadnych zahamowań. Wręcz
przeciwnie, zgoda na usunięcie drzew nastę-
puje tylko w sytuacjach uzasadnionych i ko-
niecznych.  

— Jak wyglądają inwestycje związane 
z energetyką?

— Postęp w tym zakresie jest bardzo po-
wolny, gdyż wiąże się z dużymi kosztami. Przy-
kładami wartymi naśladowania, a przynajmniej
przedstawienia są następujące inwestycje:

W końcu 2005  roku w przedsiębiorstwie
PKS Bartoszyce została uruchomiona kot-
łownia zasilana gazem w połączeniu z ener-
gią uzyskiwaną z kolektorów słonecznych o
powierzchni 15 m2. Na przełomie 2008/09
roku  wykonano instalację solarną o po-
w i e r z c h n i
1 100 m2 na Szpitalu Powiatowym im. Jana
Pawła II w Bartoszycach. Pobrane ciepło wy-
korzystywane jest do ogrzewania ciepłej wody
na potrzeby szpitala. Wykonano także insta-
lację pomp ciepła do odzysku ciepła z po-
wietrza wywiewanego na zewnątrz przez
wentylację mechaniczną z kuchni i pralni o
mocy cieplnej 0,5 MW. Podobne rozwiązania
z zastosowaniem pomp ciepła i innych hybry-
dowych kombinacji stosowane są u wielu in-
westorów indywidualnych. Zainteresowanie
tymi rozwiązaniami jest coraz większe. In-
nymi wykorzystywanymi obecnie paliwami
przyjaznymi środowisku do celów grzewczych
w naszym powiecie są biopaliwa, a w szcze-
gólności zrębki drewniane i odpady z drewna. 

W tej chwili z tego źródła pochodzi 
ok. 12 procent mocy energetycznej powiatu. 

Przykładem wykorzystania biopaliw jest
uruchomiona w 2005 r. kotłownia miejska w
Górowie Iławeckim. W latach 2001-2008
gmina miejska w Górowie Iławeckim doko-
nała modernizacji 11 kotłowni, w których
piece węglowe zastąpiono piecami gazowymi.
W tej chwili wszystkie mieszkania komunalne
i część prywatnych ogrzewane są piecami ga-
zowymi oraz jedną kotłownią miejską na
zrębki należącą do Spółki Gorex. W 2009
roku w Ośrodku Centrum Edukacji Mło-
dzieży przy ul. Limanowskiego w Bartoszy-
cach zlikwidowano kotły węglowe (parowe )
w miejsce których zostały zainstalowane 
2 kotły na biomasę (zrębki) o całkowitej mocy
2,5 MW. 

— Jakieś życzenie na koniec naszej roz-
mowy?    

— Życzę wszystkim mieszkańcom powiatu,
jak mawia premier Pawlak, „dużo zielonej
mocy”.
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