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2 maja 2016 r. zmarł Jerzy Wertz, leśnik z wykształcenia, miłośnik grzybobrania i sympatyk myślistwa, do
sierpnia 2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, a wcześniej długoletni Wojewódzki
Konserwator Przyrody w Krakowie oraz Dyrektor Wydziału Środowiska w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim.
W ubiegłym roku, będąc już na emeryturze, objął funkcję wiceprzewodniczącego Regionalnej Rady Ochrony
Przyrody w Krakowie.
Odszedł dużo za wcześnie, niespodziewanie, człowiek dla którego druga osoba była najwyższą wartością, który
szanował ludzi i wierzył w nich bezgranicznie, któremu prawo i poprawność merytoryczna przyświecały
każdego dnia. Ochrona środowiska była dla niego przez ponad 40 lat nie tylko zawodem, który wykonywał, ale i
pasją. Rozsądek i przyzwoitość to zasady, którym hołdował. Pozostawił nas pogrążonych w głębokim smutku i
żalu.
Pogrzeb odbędzie się w piątek, 6 maja 2016 r., o godzinie 9:40 w kaplicy na Cmentarzu
Rakowickim w Krakowie.
Jerzy Wertz – mgr inż. leśnik, absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu organizacji i zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Wojewódzki Konserwator Przyrody w Krakowie w latach 1976-1996. Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie w latach 1988-2008. Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie w latach 2009-2012. Organizator kilkudziesięciu konferencji krajowych i zagranicznych z zakresu ochrony przyrody i ochrony środowiska.
Koordynator szeregu programów ochrony środowiska; m.in. programu monitoringu ekologicznego w województwie krakowskim, likwidacji skutków skażenia gleb w obszarze
oddziaływania byłej Huty Aluminium w Skawinie, likwidacji źródeł niskiej emisji w Krakowie, programu automatycznego monitoringu powietrza w Krakowie, rekultywacji terenu
Krakowskich Zakładów Sodowych "Solvay". Członek polsko-amerykańskich komitetów sterujących dotyczących likwidacji źródeł niskiej emisji w Krakowie, poprawy jakości wody pitnej,
ograniczenia uciążliwości gospodarki rolnej w streﬁe ochrony Zbiornika Dobczyckiego, programu edukacyjnego "Niebieski Kciuk". Koordynator współpracy polsko-duńskiej w latach
1992-2004, uczestnik szeregu szkoleń, seminariów i konferencji zagranicznych dotyczących problematyki ochrony środowiska i ochrony przyrody, głównie w USA, Szwecji, Niemczech,
Danii, Irlandii, Czechach i Słowacji. Rzeczoznawca w zakresie ochrony przyrody Ministra Środowiska i Wojewody Małopolskiego, ekspert Komisji Ochrony Środowiska Sejmu RP. Członek
licznych rad naukowych oraz Rady Programowej miesięcznika Aura. Należał do grona najbliższych współpracowników profesorów Stefana Myczkowskiego oraz Janusza Bogdanowskiego.

