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Rozwój bazy edukacyjnej Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej

Rozbudowana ścieżka „Rechot”
W czwartek 11 października w
siedzibie Parku
Krajobrazowego Puszczy
Rominckiej w Żytkiejmach
odbyło się uroczyste
spotkanie podsumowujące
realizację projektu „Rozwój
bazy edukacyjnej Parku
Krajobrazowego Puszczy
Rominckiej”. Projekt
finansowany był z dotacji
NFOŚiGW (548 tys. zł),
WFOŚiGW w Olsztynie (50
tys. zł) oraz ze środków
własnych województwa
warmińsko-mazurskiego (87
tys. zł).

W ramach projektu nie-
użytkowane dotychczas pod-
dasze siedziby Parku za-
adoptowano na cele eduka-
cyjne i biurowe. Powstała tu
m.in.: duża sala dydaktyczno-
ekspozycyjna wyposażona w
sprzęt dydaktyczny i zaplecze
socjalne. — Dotychczas Park
dysponował salą edukacyj-
ną, która mogła pomieścić
tylko niewielką liczbę osób —
mówi dyrektor Parku, Jaro-
mir Krajewski. — Adaptacja
poddasza umożliwi nam bar-

dziej komfortowe przyjmo-
wanie grup zorganizowa-
nych. Na pewno nie zabrak-
nie prelekcji i konkursów.
Odbywać się też będą warsz-
taty, konferencje oraz róż-
norodne wystawy — dodaje.

Nowa na 182 metry
Podsumowywany projekt

obejmował też odbudowę
kładki wzdłuż ścieżki eduka-
cyjnej „Rechot”. — Jest to
jedna z najczęściej odwie-
dzanych ścieżek przyrodni-
czych Parku Krajobrazowego
Puszczy Rominckiej — mówi
Jaromir Krajewski. — Pro-
wadzi ona po kładce brze-
giem malowniczego jeziora
Ostrówek, skąd wiosną i
wczesnym latem można ob-
serwować płazie gody.

Ścieżka powstała w 2002
roku. Z biegiem lat jej stan
ulegał pogorszeniu, dlatego
Park Krajobrazowy Puszczy
Rominckiej we współpracy z
Fundacją Puszczy Romin-
ckiej zdobył fundusze na
nową infrastrukturę. Dzięki
dofinansowaniu z WFO-

ŚiGW w Olsztynie w miejscu
starych tablic przystanko-
wych zostały ustawione
nowe, a przy dojściu do ścież-
ki zbudowano wiatę tury-

styczną. Dodrukowano także
naklejki i folder o płazach. Ze
środków Eko Funduszu nad
brzegiem jeziora Ostrówek
wzniesiono wieżę widokową.

Ostatnim elementem reno-
wacji „Rechotu” była wymia-
na drewnianej kładki. Nowa
liczy 182 metry długości. Przy
tablicach informacyjnych

zbudowano także platformy
obserwacyjne.

Ta sama kraina
W uroczystym podsumo-

waniu projektu udział wzięli
między innymi przedstawi-
ciele samorządów, organiza-
cji pozarządowych, ośrodków
kultury i szkolnictwa. Mieli
oni okazję zobaczyć zdjęcia
przedstawiające poszczególne
etapy adaptacji poddasza i
odbudowy kładki, a także
zwiedzić nowo oddane do
użytku pomieszczenia w sie-
dzibie Parku. Spotkanie
uświetniła wystawa fotogra-
ficzna zatytułowana „Pusz-
cza Romincka. Po drugiej
stronie” autorstwa Dmitrija
Vyshemirskiego, znanego ro-
syjskiego fotografa. Uchwy-
cona w obiektywie przyroda i
krajobraz kulturowy rosyj-
skiej części puszczy, tak zbli-
żony do naszych, przypo-
mniały, że mimo istnienia
granicy państwowej jest ta
sama kraina przyrodnicza i
historyczna. 

Anna Naruszewicz

„Czyste jeziora naszym
atutem” — to hasło
tegorocznego Szczycieńskiego
Dnia Ekologii, które odbyło się
5 października w Szczytnie.
Ekologiczne święto było okazją
do podsumowania trzyletniego
okresu rekultywacji jezior
miejskich. Cały proces
kosztował ponad 450 tys. zł i
został w znaczącej części
dofinansowany ze środków
WFOŚiGW w Olsztynie.

Tym razem gospodarzem
Szczycieńskiego Dnia Ekologii
byli uczniowie z Gimnazjum z
OI nr 2 w Szczytnie. Hasło
przewodni imprezy związane
było z realizowanym przez
Gminę Miejską Szczytno pro-
jektem „Rekultywacja jezior
Domowe Duże i Domowe
Małe w Szczytnie”. Oczyszcza-
nie jezior rozpoczęło się w
2010 roku. Cały proces został
podzielony na trzy etapy. Pra-
ce przeprowadzano wiosną,
gdy na akwenach nie było już
pokrywy lodowej. W sumie do
wody każdego roku wprowa-
dzano 71 ton (60 ton do Jeziora
Domowego Dużego i 11 ton do
Domowego Małego) specjal-
nego koagulantu glinowego -
substancji chemicznej, która
powoduje wytrącanie związ-
ków fosforu. Na całością czu-
wali naukowcy z Uniwersyte-
tu Warmińsko-Mazurskiego.

— Koagulant został precy-
zyjnie wprowadzany do obu
akwenów — mówił podczas
spotkania w Szczytnie dr inż.
Michał Łopata z Katedry
Ochrony Środowiska i Ry-
bactwa UWM. — Zauważyliś-
my znaczną poprawę przej-
rzystości wody w obu zbiorni-
kach. Zakładany cel został więc
osiągnięty. Musimy jednak pa-
miętać, że potrzeba jeszcze
wielu działań ochronnych, aby
nic nie zakłóciło tego procesu.

Przede wszystkim maksymal-
nie zminimalizować dopływ
nieczystości i nie dopuścić do
wzburzania dna.

Na efekty prac naukowców z
UWM nie trzeba było długo
czekać. Jakość wody uległa
znacznej poprawie już po
pierwszym etapie rekultywacji.
Poprawienie jakości wody po-
twierdziły także badania sa-
nepidu. — Tak naprawę prace
nad ochroną jezior rozpoczęły
się już w 2007 roku, kiedy to
rozpoczęto prace na budową
specjalnej opaski wokół jezior
— mówiła podczas uroczysto-
ści Danuta Górska, burmistrz
miasta Szczytno. — Te dwa
jeziora to dla naszego miasta
prawdziwe perełki. Dzięki
wspólnym staraniom i pomo-
cy Wojewódzkiego Funduszu
w okresie letnim w jeziorze
znów można korzystać z ką-
pieli.

Zabiegi prowadzone w
Szczytnie były bezpieczne eko-
logicznie. W ciągu okresu pro-
wadzenia prac nie zauważono
tzw. incydentalnej śmiertel-
ności. Wartość całego projek-
tu rekultywacji jezior w Szczyt-
nie wyniósł ponad 450 tys. zł.
Na jego realizację miasto otrzy-
mało dofinansowanie w wy-
sokości 300 tys. zł z WFO-
ŚiGW w Olsztynie. 

Grzegorz Siemieniuk

W ramach projektu zmodernizowano m.in. ścieżkę edukacyjną „Rechot“ Fot. Archiwum

Wspólna akcja „Święto Drzewa“ w Lelkowie i Dębowcu

Sadzili zielonym do góry
Prawie 200 drzewek, w
większości brzozy, posadzili w
miniony czwartek uczniowie
Zespołu Szkół w Lelkowie. W
ten sposób uczniowie placówki
uczcili 10. edycję Święta
Drzewa, programu edukacji
ekologicznej, który umożliwia
bezpośrednie i konkretne
działania na rzecz ochrony
środowiska i ochrony klimatu.

Dzieci i młodzież z ZS w Lel-
kowie od wielu lat aktywnie
włączają się w działania zwią-
zane z ochroną środowiska. W
czwartek 11 października gru-
pa prawie 40 uczniów uczest-

niczyła w sadzeniu drzew przy
boisku w Dębowcu. W akcję za-
angażowali się też myśliwi z
Wojskowego Koła Łowieckie-
go „Łoś” Olsztyn, którzy m.in.
zadbali o oprawę muzyczną
wydarzenia.

— Współpraca z dziećmi i
młodzieżą to dla nas myśli-
wych wielka przyjemność —
mówi z uśmiechem Cyprian
Czerwiński, sekretarz WKŁ
„Łoś” Olsztyn. — Cieszymy się,
że tak chętnie uczestniczą w
ekologicznych działaniach.

W akcję sadzenia drzewek
aktywnie włączyli się także

funkcjonariusze Straży Gra-
nicznej z Grzechotek. Leśnicy
z Nadleśnictwa Zaporowo
przekazali bezpłatnie sadzon-
ki. Zanim dzieci przystąpiły do
pracy miały okazję wysłuchać
instruktarzu na temat po-
prawnego sadzenia drzewek.

— Najważniejsze, aby sadzić
zielonym do góry — mówił
podczas spotkania Antonii Czyż
z Nadleśnictwa Zaporowo.

Czwartkowa akcja zakończy-
ła się przed budynkiem Urzę-
du Gminy w Lelkowie, gdzie
uczniowie posadzili „Drzewa
dla pokoju”. Grzegorz Siemieniuk

Szczycieński Dzień Ekologii

Po rekultywacji miejskich jezior

Wspólne, pamiątkowe zdjęcie po zakończeniu akcji Fot. Grzegorz Siemieniuk

Zakładany cel został osiąg-
nięty – mówił podczas spot-
kania w Szczytnie dr inż. Mi-
chał Łopata z Katedry
Ochrony Środowiska i Ry-
bactwa UWM 
Fot. Kamil Zembrzuski
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W tegorocznej edycji kon-
kursu certyfikaty Zielonej Fla-
gi otrzymało 126 placówek w
Polsce. Z kolei 84 przyznano
certyfikaty Lokalnego Cen-
trum Aktywności Ekologicznej.
Nasz region w tej ekologicznej
rywalizacji okazał się bezkon-
kurencyjny. Wyróżnienia bo-
wiem otrzymały aż 82 pla-
cówki. Do niektórych to wy-
jątkowe wyróżnienie trafiło
nie po raz pierwszy. — Osiem-

naście szkół i przedszkoli z
Warmii i Mazur w tym roku
otrzymało certyfikat Zielonej
Flagi trzeci raz z rzędu, za co
dodatkowo kapituła konkursu
zadecydowała wyróżnić je
przyznaniem certyfikatu na
okres kolejnych trzech lat — in-
formuje Alicja Szarzyńska, kie-
rownik Olsztyńskiego Cen-
trum Edukacji Ekologicznej i
zarazem koordynator działań
związanych z uzyskaniem cer-

tyfikatu na Warmii i Mazur.
Zielona Flaga jest tytułem,

który nadawany jest od 1984
roku placówkom na całym
świecie w ramach Programu
Eco - Schools. Do tej pory pra-
wie 4,5 tys. szkół uzyskało wy-
różnienie. Eco-Schools jest pro-
gramem opartym na Syste-
mach Zarządzania Środowi-
skowego (EMAS, ISO 14001)
polegającym na podnoszeniu
świadomości ekologicznej mło-
dzieży szkolnej poprzez działa-
nia na rzecz efektywnego wy-
korzystania energii i surowców
oraz zrównoważonej gospo-
darki odpadami (w tym recy-
klingu) w szkołach i ich oto-
czeniu. Rolę koordynatora kra-
jowego na Polskę pełni Funda-
cja Partnerstwo dla Środowis-
ka, która jest jako jedyna
uprawniona do nadawania cer-
tyfikatu Zielonej Flagi. Miano
Lokalnego Centrum Aktywno-
ści Ekologicznej otrzymują pla-
cówki, które w szczególny spo-
sób pobudzają i skupiają ak-
tywność społeczną mieszkań-
ców oraz przez przykład i dzia-
łanie tworzą aktywne środowi-
sko wychowawcze dla mło-
dzieży. Tytuł Lokalnego Cen-
trum Aktywności Ekologicz-
nej jest pierwszym stopniem do
certyfikacji szkół międzynaro-
dowym certyfikatem Zielona
Flaga. Grzegorz Siemieniuk

• dolnośląskie – 37
• kujawsko-pomorskie — 2
• lubelskie – 2
• lubuskie – 2
• łódzkie – 11
• małopolskie – 13
• mazowieckie - 12
• opolskie – 6

• podkarpackie – 6
• podlaskie – 3
• pomorskie – 7
• śląskie – 6
• świętokrzyskie – 3
• warmińsko-mazurskie – 82
• wielkopolskie – 12
• zachodniopomorskie – 6

Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu, IV Liceum Ogólnokształcące w Elblągu, Szkoła Podsta-
wowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gołdapi, Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu, Szkoła
Podstawowa nr 16 w Elblągu, Szkoła Podstawowa w Waśniewie-Grabowie, Szkoła Podsta-
wowa nr 13 w Olsztynie, Szkoła Podstawowa w Jonkowie, Szkoła Podstawowa w Łęgajnach,
Przedszkole Miejskie nr 10 w Olsztynie, Przedszkole Miejskie nr 13 w Olsztynie, Przedszkole
Miejskie nr 17 w Olsztynie, Przedszkole Miejskie nr 19 w Olsztynie, Przedszkole Miejskie nr 37 w
Olsztynie, Przedszkole Miejskie w Lubawie, Przedszkole Publiczne nr 1 „Stokrotka“ w Mrągowie,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lidzbarku Warmińskim, Szkoła Podstawowa nr 2 w
Dobrym Mieście, Szkoła Podstawowa nr 2 w Olsztynie, Szkoła Podstawowa nr 3 w Lidzbarku
Warmińskim, Szkoła Podstawowa nr 4 w Ełku, Szkoła Podstawowa w Jerutach, Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Miłakowie, Zespół Szkół w Dąbrówce, Gminne Przedszkole „Jasia i Małgosi“ w
Lipowcu, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Elblągu, Przedszkole Miejskie nr 1 w Olsztynie,
Przedszkole Miejskie nr 1 w Piszu, Przedszkole Miejskie nr 20 w Olsztynie, Przedszkole Miejskie
nr 31 w Olsztynie, Przedszkole nr 6 „Pod Zielonym Parasolem“ w Morągu, Przedszkole Pub-
liczne nr 5 w Lidzbarku Warmińskim, Przedszkole w Bartągu, Publiczna Szkoła Podstawowa w
Kłębowie, Szkoła Podstawowa nr 1 w Olsztynie, Szkoła Podstawowa nr 11 w Elblągu, Szkoła
Podstawowa nr 15 w Olsztynie, Szkoła Podstawowa nr 19 w Elblągu, Szkoła Podstawowa nr 3
w Biskupcu, Szkoła Podstawowa nr 3 w Działdowie, Szkoła Podstawowa nr 4 w Elblągu, Szkoła
Podstawowa nr 9 w Olsztynie, Szkoła Podstawowa w Biedaszkach, Szkoła Podstawowa w Du-
beninkach, Szkoła Podstawowa w Gwiździnach, Szkoła Podstawowa w Klęczkowie, Szkoła Pod-
stawowa w Małdytach, Szkoła Podstawowa w Wawrochach, Szkoła Podstawowa w Żelaznej
Górze, Szkoła Podstawowa nr 29 w Olsztynie, Zespół Szkól w Księżym Dworze, Zespół Szkół nr
1, Gimnazjum nr 4 w Elblągu, Zespół Szkół w Bratianie, Szkoła Podstawowa w Pogorzeli, Gim-
nazjum nr 2 w Działdowie. sem

Certyfikat Zielonej Flagi 2012 na Warmii i Mazurach:

82 ekologiczne certyfikaty dla placówek z Warmii i Mazur

Jesteśmy liderami w kraju
55 spośród placówek oświatowych
Warmii i Mazur otrzymało w tym roku
międzynarodowy Certyfikat Zielonej
Flagi. Kolejnym 27 przyznano inne
wyróżnienia - Lokalnego Centrum
Aktywności Ekologicznej — takie są
oficjalne wyniki prestiżowego Programu
Szkoły dla Ekorozwoju.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie ekologiczno-plastycznym

Atrakcyjne nagrody czekają
W ramach publicznej
kampanii edukacyjnej
Marszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
ogłasza konkurs plastyczny
na plakat upowszechniający
prawidłowe postępowanie
ze zużytymi bateriami i
akumulatorami.

Plastyczny konkurs ekolo-
giczny nawiązuje do ustawy
o bateriach i akumulato-
rach, która określa m.in. jak
postępować w sytuacjach

wprowadzania do obrotu
oraz stosowania baterii i
akumulatorów, a także gos-
podarowania nimi jako od-
padami w momencie, gdy
zostały zużyte i nieprzydat-
ne ich użytkownikom. Kon-
kurs adresowany jest do
dzieci, uczniów i młodzieży
gimnazjalnej i ponadgim-
nazjalnej oraz wychowan-
ków ośrodków szkolno-wy-
chowawczych. Autorzy naj-
lepszych plakatów otrzyma-

ją atrakcyjne nagrody: ka-
mery, aparaty fotograficzne,
smartfony, konsole do gier,
rowery oraz zestawy kloc-
ków i zabawek. Prace kon-
kursowe należy dostarczyć
lub przesłać listownie do 30
listopada 2012 r. na adres
Departamentu Ochrony Śro-
dowiska Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego,
ul. Głowackiego 17, 10-447
Olsztyn z dopiskiem: „Kon-

kurs ekologiczny”. Wyniki
zostaną ogłoszone w termi-
nie do 10 grudnia 2012 r.
Więcej informacji oraz re-
gulamin konkursu dostępne
są na stronie internetowej
urzędu www.warmia.mazu-
ry.pl w zakładce: Ochrona
Środowiska. 

Monika Zielińska

Autorzy najlepszych prac
otrzymają atrakcyjne na-
grody Fot. Archiwum

Szkoła Podstawowa w Łęgajnach po raz kolejny otrzymała certyfikat Zielonej Flagi Fot. Grzegorz Siemieniuk

Podział przyznanych certyfikatów ze względu na województwa:

Szkoła Podstawowa nr 14 w Elblągu, Przedszkole nr 15 w Olsztynie, V Liceum Ogólnokształcące w El-
blągu, Zespół Szkół w Jamielniku, Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku,
Przedszkole Miejskie nr 24 w Olsztynie, Przedszkole Niepubliczne „Koralik“ w Giżycku, Publiczna Szkoła
Podstawowa w Kraszewie, Zespół Szkół nr 1 w Działdowie, Zespół Szkół w Dobrzykach, Gimnazjum nr
7 w Olsztynie, Przedszkole Niepubliczna „Bajkowy Domek“ w Mikołajkach, Przedszkole Publiczne w Łę-
gajnach, Szkoła Podstawowa nr 3 w Gołdapi, Zespół Szkół w Kolnie, Niepubliczne Przedszkole „Jacek i
Agatka“ w Biskupcu, Przedszkole Miejskie nr 2 w Olsztynie, Szkoła Podstawowa nr 4 w Morągu, Zespół
Szkół w Kobułtach, Przedszkole Miejskie „Niezapominajka“ w Orzyszu, Przedszkole Miejskie nr 21 w
Olsztynie, Szkoła Podstawowa nr 7 w Olsztynie, Żłobek nr 1 w Olsztynie, Przedszkole Miejskie nr 14 w
Olsztynie, Przedszkole Miejskie nr 38 w Olsztynie, Przedszkole z Grupami Integracyjnymi nr 15 w El-
blągu, Szkoła Podstawowa w Petrykozach. sem

Certyfikat Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej 2012:
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Kilkanaście worków odpadów
zebrano podczas piątkowej (19
października) akcji sprzątania
brzegów Jeziora Domowego
Dużego w Szczytnie.
Organizatorem wydarzenia
była Fundacja Autrimpus
Szczytno.

W akcji nad Domowym Du-
żym wzięło udział prawie 40
osób. Liczną grupę stanowili
członkowie Koła Ligii Ochro-
ny Przyrody „Tur”, które działa
przy Gimnazjum nr 1 w Szczyt-
nie.

— To nasz sprawdzony part-
ner, który chętnie angażuje się
w akcji ekologiczne — mówi z
uśmiechem Dariusz Hodkow-
ski, z- ca prezesa Fundacji Aut-
rimpus Szczytno. — Cieszymy
się, że młodzież nie jest obo-
jętna na tak ważną sprawę jaką

jest ochrona środowiska natu-
ralnego. Gimnazjaliści wiosną
tego roku pomagali nam sprzą-
tać Jezioro Lemańskie koło
Szczytna. Wtedy też zapowie-
dzieli, że wezmą udział w ko-
lejnej takiej akcji i jak widać sło-
wa dotrzymali — dodaje.

W akcji wzięli udział także
strażnicy z Posterunku przy
Zakładzie Rybackim w Jano-
wie. Nie zabrakło także przed-
stawiciela wędkarzy z koła
„Sum” Szczytno.

— Od kilku lat podobna ak-
cja odbywa się w tym miejscu
wiosną — mówi Artur Pluciń-
ski, sekretarz KW ”Sum”
Szczytno. — Uczestniczą w niej
nie tylko wędkarze, ale także
między innymi strażacy. Będzie
więc okazja, aby powtórzyć
sprzątanie za kilka miesięcy.

Każda para rąk się wtedy przy-
da — dodaje.

Uczestnicy akcji zostali po-
dzieleni na grupy. Każdej z
nich „dowodziła” osoba dorosła.
Jak się okazało było co zbierać.
Wśród „skarbów” dominowa-
ły butelki, puszki i torebki fo-
liowe. Niektórzy nie tylko zbie-
rali odpady.

— W mojej grupie znalazła się
gimnazjalistka, która przepy-
tała napotkanego wędkarza,
czy jak wraca już do domu to
zabiera ze sobą śmieci — mówi
Artur Pluciński. — Zaskoczony
był tym pytaniem, ale odpo-
wiedział bez wahania, że tak.
Jak widać młodzież nie boi się
poruszać trudnych zagadnień.

Wszyscy uczestnicy piątkowej
akcji otrzymali nagrody. Do-
datkowe upominki otrzymali ci,

którzy w sposób wyjątkowy za-
angażowali się w działania.
Dodatkową nagrodą dla uczest-
ników był też krótki rejs łodzią
ratowniczą Fundacji Autrim-

pus. Podsumowanie akcji za-
kończono poczęstunkiem przy
ognisku.

Współorganizatorem piątko-
wego spotkania był MOS w

Szczytnie i UM w Szczytnie.
Akcję zorganizowano przy
współudziale środków z WFO-
ŚiGW w Olsztynie. 

Grzegorz Siemieniuk

W Gołdapi odbyły się obchody Światowego Dnia Turystyki 

Wyróżniony Park i Arboretum 
Podczas obchodów
Światowego Dnia Turystyki w
Gołdapi odbyło się wręczanie
honorowych odznak,
certyfikatów i nagród osobom
oraz instytucjom związanym z
turystyką. Wśród tegorocznych
laureatów nie zabrakło Parku
Krajobrazowego Puszczy
Rominckiej i Leśnego
Arboretum w Kudypach. 

Leśne Arboretum w Kudy-
pach to jedna z największych
atrakcji botanicznych na War-
mii i Mazurach. Rocznie od-
wiedza je ok.15 tys. osób. Pod-
czas wojewódzkich obcho-
dów Światowego Dnia Tury-
styki, które 4 października
odbyły się w Gołdapi, War-
mińsko-Mazurska Regional-
na Organizacja Turystyczna w
Olsztynie, postanowiła przy-
znać Arboretum tytuł tury-
stycznego produktu roku na
Warmii i Mazurach. 

To wyjątkowe wyróżnienie
odebrał Alfred Szlaski, nad-
leśniczy Nadleśnictwa Kudy-
py. Arboretum w Kudypach
jest jednym z kilku w kraju,
które mają charakter parku
leśnego i jedynym ogrodem
botanicznym w północno-
wschodniej Polsce. To miejs-
ce szczególne, będące nama-
calnym przykładem znako-
micie prowadzonej przez war-
mińsko-mazurskich leśników
edukacji ekologicznej. Ku-
dypskie arboretum powstało
na początku lat dziewięć-
dziesiątych ubiegłego wieku z
inicjatywy leśników zrzeszo-
nych w Polskim Towarzystwie
Leśnym. Od 2005 roku po-
siada status ogrodu bota-
nicznego nadany przez mi-
nistra środowiska. Woje-
wódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Olsztynie od sa-

mego początku wspiera fi-
nansowo działalność Arbo-
retum. W tym roku ogród

botaniczny wzbogacił się o
nowy budynek, w którym
oprócz sali audytoryjnej zna-

lazł się kącik przyrodniczy
poświęcony florze i faunie
kudypskich lasów. Tegorocz-

ną nowością Leśnego Arbo-
retum w Kudypach jest też la-
pidarium, czyli kolekcja gła-
zów polodowcowych. Wśród
wyróżnionych w Gołdapi in-
stytucji znalazł się Park Kra-
jobrazowy Puszczy Romin-
ckiej, który otrzymał odznakę
za zasługi dla turystyki przy-
znawaną przez Ministra Spor-
tu i Turystyki. Odznaczenie z
rąk marszałka Jarosława Sło-
my odebrał dyrektor Parku
Jaromir Krajewski. Tę samą
odznakę przyznano także
Fundacji Puszczy Rominckiej.
Z kolei pracująca w Parku
Anna Naruszewicz otrzyma-
ła statuetkę „Rominckiego
Rysia” w dziedzinie edukacji
i wychowania. Jest to hono-
rowa nagroda Starosty Goł-
dapskiego przyznawana oso-
bom za wybitny wkład w roz-
wój powiatu. 

Oprac. Grzegorz Siemieniuk

Odznaczenie z rąk marszałka Jarosława Słomy (na zdjęciu w środku) odebrał dyrektor Parku
Jaromir Krajewski Fot. Mirosław Słapik

Sadzenie drzew w
Kamionce k. Nidzicy 
Kilkanaście osób w minio-

ną środę (10 października)
uczestniczyło w akcji sadze-
nia drzew i krzewów w „Raj-
skim Ogrodzie“ w Kamionce
koło Nidzicy. Spotkanie zor-
ganizowano w ramach ogól-
nopolskiej akcji „Święto
Drzewa”. — W sumie w za-
kątku leśnym posadziliśmy
około 300 drzewek – mówi
Krzysztof Margol, Prezes Za-
rządu Nidzickiej Fundacji
Rozwoju „Nida“. — Przy

okazji posadziliśmy też m.in.
kilkadziesiąt krzewów.
Wszystko po to, aby nasz
„Rajski Ogród“ wyglądał
pięknie wiosną przyszłego
roku.

W akcji udział wzięli m.in.
członkowie organizacji po-
żytku publicznego z regio-
nu. Wśród nich działacze z
Fundacji Autrimpus Szczyt-
no. Nie zabrakło także sa-
morządowców z gminy Koz-
łowo, leśników z Nadleśnict-
wa Nidzica, jak też i oko-
licznych mieszkańców. —

Musiałam wziąć udział w tej
akcji — mówi z uśmiechem
Zofia Dawidson, sołtys Ka-
mionki. — Co prawda za
chwilę muszę jechać do le-
karza, ale przynajmniej po-
sadzę tych kilka drzewek. Li-
czą się przecież chęci — do-
daje.

„Rajski Ogród” oficjalnie
otwarto 1 września 2012
roku. W tym wyjątkowym
miejscu znajdują się zakątki
tematyczne ogrodu: malino-
wy chruśniak, ogród mu-
zyczny, ogród wonny, ogród

kamienny, wrzosowisko,
ogród motylkowy, miłości i
benedyktyński. Ogród po-
wstał m.in. dzięki środkom
WFOŚiGW w Olsztynie i
Nadleśnictwa Nidzicy. sem

Raport o stanie
środowiska 
Zapraszamy do lektury ko-

lejnego wydania Raportu o
stanie środowiska wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego
w 2011 roku. Opracowanie
zawiera informacje oparte na
wynikach badań Wojewódz-

kiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Olsztynie i jego
delegatur w Elblągu i Giżycku.
Publikacja została poszerzona
o informacje dotyczące badań
jakości gleb i chemizmu od-
padów atmosferycznych. Ra-
port zawiera również infor-
macje WFOŚiGW w Olsztynie
o realizowanych w regionie
inwestycjach, którym udzie-
lono wsparcia finansowego.
Dokument w formie pdf znaj-
dą Państwo na stronie
www.wfosigw.olsztyn.pl w za-
kładce Aktualności. sem

Jesienne sprzątanie Jeziora Domowego Dużego w Szczytnie

Młodzież nie jest obojętna na sprawy środowiska

Pamiątkowe zdjęcie uczestników akcji w Szczytnie Fot. Adam Giewartowski

W sadzeniu drzewek wzięła
udział m.in. Zofia Dawidson,
sołtys Kamionki Fot. sem


