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Wywiad z Naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Kamiennej
Górze panią Joanną Pałkiewicz, 19.11.2009 r.
Wywiad przeprowadzony został w ramach międzynarodowego projektu „Od zmiany klimatu po zmianę zachowań” realizowanego
w ramach programu Comenius: „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół i finansowany jest ze środków
Unii Europejskiej.]

Kto zajmuje się ochroną środowiska w naszym mieście?
Szeroko pojętą ochroną środowiska zajmują się w Polsce samorządy terytorialne działające na trzech różnych szczeblach: gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Na każdym z tych szczebli, w urzędzie będącym
siedzibą odpowiednio wójta/burmistrza, starosty czy marszałka województwa, znajduje się wydział/ referat
ochrony środowiska. Ponadto kwestiami ochrony środowiska zajmują się także służby administracji rządowej takie jak np. inspekcje ochrony środowiska. Funkcjonują one na szczeblu wojewódzkim i działają za

pośrednictwem delegatur. Właściwą komórką inspekcji dla powiatu kamiennogórskiego jest Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze.
Jakie organizacje pozarządowe działają u nas?
Na terenie naszego powiatu funkcjonuje między innymi
klub ekologiczny oraz Fundacja „Brama Lubawska”. Fundacja „Brama Lubawska” współorganizuje co roku piknik
pod nazwą „Jedziemy na Bukówkę”, podczas którego
młodzież i dzieci sprzątają okolicę. Po trudzie sprzątania
organizowane są konkursy ekologiczne i pogadanki.
Czy bada się i w jaki sposób stan środowiska?
Badania stanu środowiska wykonuje się w ramach tzw.
Państwowego Monitoringu Środowiska w sieci krajowej
i regionalnej, realizowanego przez poszczególne inspektoraty ochrony środowiska. Na podstawie corocznych
obserwacji i pomiarów zanieczyszczeń poszczególnych
komponentów środowiska sporządzane są raporty o
stanie środowiska. Formą monitoringu międzynarodowego jest projekt unijny „Czarny Trójkąt”, realizowany na
pograniczu Polski, Czech i Niemiec. Głównym zadaniem
tego projektu jest monitorowanie stanu zanieczyszczenia powietrza za pomocą specjalnych stacji pomiarowych.
Czy organizujecie Państwo akcje proekologiczne?
Gmina Lubawka realizuje kilka projektów ekologicznych, takich jak: budowa kanalizacji sanitarnej, systemu
wodociągowego

oraz

oczyszczalni

ścieków. Budowa kanalizacji oraz
wodociągu w głównej mierze dotyczy
Opawy i Niedamirowa.
Gmina Marciszów natomiast znajduje
się na etapie starań o dofinansowanie budowy systemu wodociągowego
i kanalizacji sanitarnej.
A co my, jako młodzież szkolna,
moglibyśmy zrobić dla ochrony
środowiska?
W trosce o ochronę środowiska powinniśmy przede wszystkim zmienić dotychczasowe nawyki takie jak: wyrzucanie śmieci na łonie natury,

bezmyślne trwonienie wody czy niepotrzebne palenie światła. Powszechnie znany jest pogląd, że ze względu na ilość zużywanej wody prysznic jest bardziej ekologiczny niż wanna. Dobrze jednak by było, gdyby był
to prysznic z napowietrzaniem, przyczyniający się do zwiększenia strumienia wody poprzez dostarczenie
powietrza, co automatycznie zmniejsza ilość wykorzystywanej wody. Ważne jest także zwracanie uwagi na
ekologiczne oznakowanie kupowanych produktów spożywczych. Najbardziej rozpoznawalnym oznakowaniem tychże produktów jest zielony punkt.
W najbliższym czasie w ochronie środowiska będzie się wiele dziać z uwagi na fakt, że dyrektywy unijne
znacząco zaostrzyły przepisy dotyczące gospodarowania odpadami.
Czy ludzie korzystają z tych specjalnych kontenerów?
Owszem korzystają i to w coraz większym stopniu, lecz niestety często jeszcze się zdarza, że trafiają do
nich odpady, które nie powinny się w nich znaleźć.
Wywiad przeprowadziły : Paulina Rak, Klaudia Flaga, Karolina Zegan i Justyna Ciszek.

