Uwaga:
ZWIĘKSZYĆ UDZIAŁ ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH W REALIZACJI PROGRAMU.
Krzysztof Kwatera
Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne
„Na Bursztynowym Szlaku”
Stowarzyszenie jest małą organizacją pozarządową działającą, głownie na obszarze
gminy Lanckorona i w innych gminach LGD Gościniec 4 Żywiołów, której jesteśmy
członkiem. Działamy na rzecz turystyki, kultury i ochrony środowiska.
Osobiście jestem także członkiem Komitetu Monitorującego PROW jako przedstawiciel
wiejskich organizacji pozarządowych z rekomendacji krajowej RDPP.

• Organizacje pozarządowe w Programie pojawiają się praktycznie tylko w kwestiach:
komitetu monitorującego i dziedzictwa kulturowego.
• Tymczasem działaniom inwestycyjnym towarzyszą w innych kwestiach
(i bardzo dobrze) działania edukacyjne. Dotyczy to OZE, gospodarki
o obiegu zamkniętym czy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Organizacje pozarządowe
mogą w tych działaniach i w tych kwestiach być bardzo pomocne. Szczególnie dotyczy to
obszarów wiejskich.
• Niepowodzenia w zakresie realizacji Programu
Czyste Powietrze czy akcji szczepień przeciwko
COVID-19, właśnie szczególnie na obszarach
wiejskich wskazują, że działania edukacyjno
-promocyjne muszą być prowadzone bardziej
lokalnie i nie tylko przez instytucje publiczne.
Bardzo pomocne byłyby tu lokalne organizacje
pozarządowe, zakorzenione i cieszące się
zaufaniem w lokalnych społecznościach.

• Lokalne Grupy Działania, jak i wiele innych organizacji, mają ponadto duże doświadczenie nie
tylko w działaniach edukacyjnych, ale i przy udzielaniu wsparcia inwestycyjnego, także w zakresie
odnawialnych źródeł energii. I to powinno się wykorzystać dla szybkich, uproszczonych działań.
• Dla podniesienia świadomości mieszkańców konieczne jest
pokazywanie stanu jakości powietrza, wręcz na bieżąco,
na tablicach świetlnych. W każdej gminie, w kilku
miejscowościach powinny być punkty pomiarowe
zanieczyszczenia powietrza pyłem. I na stworzenie takiej
siatki pomiarowej powinny się znaleźć środki
w Programie FEniKS.
• Unia Europejska oczekuje, że w 2030 r. 10% obszarów
wiejskich będzie zróżnicowanych kulturowo. W Planie
Strategicznym WPR wskazano, ze ta kwestia będzie
w Polityce Spójności albo w Planie Odbudowy. Chyba
na razie w żadnym z programów nie ujęto tej kwestii.

WYZWANIE, PRZED KTÓRYM STOIMY
• W wyniku zanieczyszczenia powietrza umiera w Polsce przedwcześnie
ok. 40 tys. osób rocznie czyli ok. 1 osoby na 1000 mieszkańców.
• W 2020 r. na polskich drogach zginęło 2491 osób czyli kilkanaście razy
mniej.
• Ile osób zginęło w Polsce w wyniku międzynarodowego terroryzmu?
• Wg Eurobarometru, Europejczycy uważają zmiany klimatu
i zanieczyszczenie środowiska za najważniejsze zagrożenia dla naszej
przyszłości. Polacy za takie kwestie uważają konflikty zbrojne
i międzynarodowy terroryzm.
• W miejscowości, której przebywam, ludzie uważają, że za
zanieczyszczenie powietrza odpowiadają samoloty. Najbliższe lotnisko
jest w odległości 40 km.

