1 grudnia 2007 roku w
Centrum
Prasowym
FOKSAL
w
Domu
Dziennikarza
w
Warszawie tradycyjnie
już
odbyła
się
uroczystość wręczenia
stypendiów – tym razem
11-tej edycji, najlepszych
absolwentów
polskich
uczelni w dziedzinie
ochrony
środowiska.
Na ceremonię licznie
przybyli byli stypendyści oraz zaproszeni goście.
Wśród ok. 130 osób można było spotkać m.in. p. M.
Haliniaka (Główny Inspektor Ochrony Środowiska), p.
T. Podgajnika (były Min. Środ), p. Kujde (prezes
NFOSiGW) czy p. David Hammerstein (eurodeputowany). Nie zabrakło również Fundacji im. Nowickiego
oraz
dr
Fritza
Brickwedde
DBU.
Po raz pierwszy uroczystość zorganizowana i poprowadzona została przez
Stowarzyszenie SdS, a
jako gospodarz wystąpił
dr Fritz Brickwedde –
generalny dyrektor DBU.
Wykład okolicznościowy
na temat „Wyzwań w
ochronie środowiska w
XXI wieku” wygłosił prof.
M. Nowicki inaugurując w
ten sposób zwyczaj
wplatania w uroczystość
wykładów
cenionych
ekspertów z ochrony
środowiska.

Grudniowa uroczystość wręczenia stypendiów 11-tej edycji stypendystów
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W tym roku, stypendium dostała rekordowa liczba
osób (19). Pochodzą oni z dziesięciu polskich uczelni.
Najwięcej tegorocznych laureatów reprezentuje uczelnie warszawskie (UW, PW i UKSW). Nie zabrakło
absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu czy Uniwersytetu Łódzkiego. Po raz pierwszy
mamy stypendystę z Akademii Morskiej.
Zakres tematyki ochrony środowiska którą zajmują się
laureaci obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące gospodarki odpadami, ocen oddziaływania na środowisko,
energii odnawialnej, budownictwa pasywnego, ochrony klimatu czy renaturalizacji jezior. 11. edycja
w swoich szeregach posiada typy „naukowców” 5 osób jest w trakcie studiów doktoranckich. To także
ludzie zaangażowani często w różne stow. i organizacje, wśród nich spotkamy m.in. Wiceprezesa Stowarzyszenia Zielone Mazowsze czy członka Polskiego
Klubu Ekologicznego. Wśród tegorocznych laureatów
poznamy też osoby o ciekawych i często licznych
zainteresowaniach pozanaukowych jak np.: sternika,
oficera nawigacyjnego, kolekcjonera znaczków, pianistkę, instruktora narciarstwa czy osoby pasjonujące
się kardiologią, psychologią społeczną czy historią.
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Po główniej uroczystości: wpierw spotkania i rozmowy w
trakcie bankietu, później tradycyjne spotkanie w Harendzie
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W niedzielę, 2 grudnia 2007 r., w warszawskiej restauracji Sadhu Cafe odbyło się przedświąteczne
spotkanie członków Stowarzyszenia Środowisko dla
Środowiska z udziałem Ministra Środowiska, Prof.
Macieja Nowickiego. Celem spotkania było przekazanie prof. Nowickiemu sugestii odnośnie działań i wyzwań dla Ministerstwa Środowiska oraz zasygnalizowanie tzw. „wąskich gardeł” w różnych dziedzinach
ochrony środowiska.
W trakcie spotkania poruszono wiele wątków, od bardzo ogólnych do szczegółowych, poniżej zaś znajduje
się wyciąg omawianych kwestii w podziale na dziedziny.
Na początku poruszony został problem zbiórki i recyklingu odpadów elektronicznych. Wskazano na braki
w ustawie. Dyskusja toczyła się również wokół kwestii
podatku śmieciowego oraz większej kontroli nad
mieszkańcami, aby śmieci nie trafiały do lasu, ale na
wysypisko. Jako problemem podano także faworyzowanie własnego taboru przez spółki gminne zarządzające składowiskami, a wyjściem z sytuacji mogłoby
być wprowadzenie wolnego rynku w tej kwestii.

Grudniowe spotkanie członków Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska
z Prof. Maciejem Nowickim

Poruszono również problemy związane z planowaniem przestrzennym. Jako, że plany miejscowe są
ważnym instrumentem ochrony przyrody, a jednym z
instrumentów sprawdzających tę skuteczność jest
prognoza oddziaływania na środowisko poruszony
kluczowego znaczenia nabiera jakość w/w opracowań.
Zaproponowano różne rozwiązania, jak np. określenie
sposobu przygotowania i zawartości takiego dokumentu lub stworzenie komisji eksperckich oceniających
w/w dokumenty. Poruszono również problem OOŚ.
„Wąskie gardło” występuje na etapie sporządzania
OOŚ fakultatywnych, gdzie określa się zakres wykonania OOŚ. Do innych problemów należy projekt nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który wprowadza zapis szczególnie niebezpieczny dla środowiska, o automatycznym odrolnieniu działek w obrębie miast.
Z zakresu ochrony powietrza poruszono m.in. problem
handlu emisjami i braku odnośnego rozporządzenia w
sytuacji, gdy okres rozliczeniowy zaczyna się od 2008 r.
Poruszono także kwestie odnawialnych źródeł energii, z
naciskiem powrotu do celów, jakie realnie można osiągnąć i sugestią zmiany Strategii. Rozwinięto także temat
współspalania osadów ściekowych. Jako dobry przykład
do upowszechnienia podany został system hydrolizy
termicznej Cambi do dużych instalacji, zastosowany w
oczyszczalni ścieków Kapuścińska w Bydgoszczy. Kolej-

nym poruszonym problemem było, coraz mniej możliwe,
rolnicze wykorzystanie osadów.
Wśród tematyki wodnej jako podstawowe problemy
wskazano: brak standardów określania jakości wód
powierzchniowych i podziemnych oraz retencjonowanie wody, zwłaszcza w miastach. Jako dobry przykład
działań podany został wprowadzony w Niemczech
obowiązkowy podatek od wody deszczowej, który
zmusił mieszkańców do montowania skrzyń rozsączających na własnych działkach. Innym problemem w
kwestii wód deszczowych jest przewymiarowanie
instalacji w oczyszczalniach na odbiór wód deszczowych. Zasygnalizowano również kwestie optymalizacji
badań monitoringowych oraz uprawnień hydrologicznych.
Ochrona przyrody w Polsce również boryka się z
licznymi problemami. Do najważniejszych zaliczono
kwestie związane z planami Natura 2000. Aktualny
jest również problem Puszczy Białowieskiej. Rada
Europy zawiesiła dyplom dla Puszczy ze względu na
brak planów oraz prowadzenie gospodarki w rezerwatach. Jako niezbędną uznano potrzebę propozycji
uproszczeń w systemie finansowania projektów
ochrony przyrody, a także uproszczenie procedur np.
odnośnie
braku
konieczności
załączania
kopii
faktur do wniosku o
płatność.
Innym
„wąskim gardłem”
może być problem
współpracy między
Ministerstwem
Środowiska
i
Ministerstwem
Rozwoju
Regionalnego
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Po owocnej dyskusji, czując już zbliżający się czas Bożego Narodzenia członkowie Stowarzyszenia wspólnie z Prof. Maciejem
Nowickim podzielili się tradycyjnym opłatkiem wigilijnym.

