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Tadeusz
Ratyński,
I Z-ca Prezesa Zarządu
WFOŚiGW
w Olsztynie
Prawie tysiąc osób wzięło
udział w ekoSTARCIE Warmia i Mazury 2016 — pikniku ekologiczno-sportowym,
który odbył się w minionym
roku w Nowej Wsi w gminie
Purda. Taka frekwencja to
wynik wspólnego działania
mieszkańców sołectwa i strażaków ochotników z Nowej
Wsi, pracowników Urzędu
Gminy w Purdzie i Nadleśnictwa Olsztyn. Oczywiście nie
można zapomnieć o naszych
partnerach, którzy wzięli na
siebie ciężar związany z przygotowaniem imprezy pod
względem rywalizacji sportowej — Stowarzyszeniu Aktywności Społecznej „Młyn”
i Life 4 Sport. Nasze oczekiwania dotyczące pikniku sprawdziły się w stu procentach: na
starcie stanęło wówczas 400
zawodników: biegaczy i rowerzystów, a dopingowało ich
blisko 600 osób. Szczególnie
zadowoleni byliśmy z tego,
że w pikniku wzięli udział nie
tylko sportowcy, którzy już
ścigali się w wielu biegach
i rajdach rowerowych, ale także ci, którzy dopiero zaczynali
swoją przygodę z aktywnością na świeżym powietrzu.
Założeniem pikniku był udział
całych rodzin. Jak pokazała
frekwencja, udało się nam to
założenie w pełni zrealizować.
Dziś zapraszamy Państwa
do udziału w kolejnej odsłonie tego wydarzenia, które
tym razem odbędzie się na
olsztyńskim lotnisku Dajtki
w niedzielę 21 maja. Zachęcamy nie tylko sportowców,
ale wszystkich tych, którzy
chcą spędzić wolny czas na
łonie przyrody. Trasy rywalizacji będą przebiegały bowiem
ścieżkami wokół lotniska, a ci
którzy nie będą brali udziału
w biegu czy rajdzie rowerowym, na pewno nie będą się
nudzili. Swój udział w tym
wydarzeniu
zapowiedzieli
uczestnicy naszej akcji „Obudź
borsuka”, którzy już od ponad
miesiąca intensywnie trenują
pod czujnym okiem trenerów. Przygotowaliśmy szereg
ciekawych atrakcji, zarówno
dla dzieci, jak i dorosłych. EkoSTART w tym roku będzie częścią 13. Rotariańskiej Majówki
Lotniczej. Zapraszam Państwa
do aktywnego uczestniczenia
w tych wydarzeniach.

Zapraszamy na ekoSTART Warmia i Mazury 2017 do Olsztyna

Ekologicznie i sportowo

Poprzednia edycja ekoSTARTu odbyła się w Nowej Wsi w gminie Purda Fot. Grzegorz Siemieniuk

W niedzielę 21 maja zapraszamy wszystkich miłośników ruchu na świeżym powietrzu
na olsztyńskie lotnisko Dajtki, gdzie odbędzie się ekoSTART Warmia i Mazury 2017.
To impreza plenerowa łącząca aktywny wypoczynek, zdrowie i ekologię. Jednym
z organizatorów tego wydarzenia jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
EkoStart Warmia i Mazury
2017 — tak brzmi pełna nazwa zbliżającego się pikniku
ekologiczno-sportowego, który dofinansował i zarazem mu
patronuje WFOŚiGW w Olsztynie. Głównym założeniem
tej imprezy, która w tym roku
odbędzie się na olsztyńskim
lotnisku Dajtki podczas 13.
Rotariańskiej Majówki Lotniczej, jest popularyzacja aktywności fizycznej, pokazanie walorów przyrodniczych Warmii
i Mazur, a także promowanie
postaw proekologicznych.
Ważnym punktem niedzielnych zawodów będzie rywalizacja sportowa — bieg na 10
kilometrów oraz wyścig rowerowy na dystansie ok. 25 km.
Obie trasy będą miały charakter przełajowy i będą wiodły
malowniczymi drogami leśnymi wokół olsztyńskiego lotniska. W zawodach może wziąć
udział każda pełnoletnia osoba, która podpisze oświadcze-

nie o braku przeciwwskazań
do uprawiania sportu. W
przypadku osób nieletnich
wymagana będzie dodatkowo zgoda rodziców lub opiekunów. Oprócz biegu i rajdu
rowerowego organizatorzy
przygotowali szereg atrakcji,
w których mogą wziąć udział
wszyscy, bez względu na wiek
i kondycję. W miasteczku piknikowym, które powstanie z
tej okazji, każdy będzie mógł
znaleźć coś dla siebie. Wśród
rozlicznych atrakcji odbędą
się minizawody drużynowe
na krótszych dystansach,
zabawy, konkursy oraz gry
zręcznościowe. Nie zabraknie
również stoisk promocyjnych,
na których będzie można poznać nowinki technologiczne
wykorzystywane w ochronie
środowiska, szeroko pojętej
ekologii, a także tajników
aktywnego i bezpiecznego
wypoczynku oraz zdrowego
odżywiania.

— Aktywność fizyczna staje
się coraz bardziej popularna
— mówi Adam Krzyśków,
Prezes Zarządu WFOŚiGW
w Olsztynie. – Dysponując
środkami publicznymi chcemy je jak najlepiej zagospodarować. Czyste środowisko
to również zdrowi ludzie.
Zapraszamy całe rodziny do
udziału w tym wydarzeniu.
W miasteczku piknikowym,
które powstanie z tej okazji,
każdy będzie mógł znaleźć
coś dla siebie — dodaje.
Ci, którzy zdecydują się na
start w biegu lub rajdzie rowerowym muszą zarejestrować swój udział na stronie
www.superczas.pl. Ze względu na chęć utrzymania przyjemnej i kameralnej atmosfery zawodów, wprowadzono
limit liczby uczestników (250
biegaczy i 150 rowerzystów),
dlatego ważne jest, aby jak
najszybciej zarejestrować się
na liście startowej. Program

atrakcji towarzyszących zawodom będzie wyjątkowo
bogaty. Wszyscy, którzy lubią
aktywność na świeżym powietrzu, chcą się dowiedzieć
więcej o ochronie przyrody,
pobyć w niezwykle malowniczym terenie i przy okazji
dobrze się bawić, powinni
wziąć udział w ekoSTARCIE.
Wydarzenie na Dajtkach to
także propozycja dla mniej
zaawansowanych miłośników
biegania i kolarstwa. Zaplanowano szereg wyścigów na
krótszych dystansach oraz rekreacyjne zabawy dla dzieci.
Organizatorami ekoSTARTU
są: WFOŚiGW w Olsztynie,
Wydawca Olsztyn Sp. z o.o. —
wydawca bezpłatnego magazynu o zdrowym stylu życia
„Fit nie Fat”, Life4Sport oraz
Stowarzyszenie Aktywności
Społecznej „Młyn”. Do zobaczenia 21 maja na olsztyńskim lotnisku Dajtki!
Grzegorz Siemieniuk

Gustaw
Marek Brzezin,
Marszałek
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
Wspólnie ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie przystępujemy do
projektu dotyczącego szlaku
wodnego na najważniejszym
szlaku turystycznym na Warmii i Mazurach. Na inwestycje
w tej części regionu czekamy
my – samorządowcy, czekają
także żeglarze, turyści, ekolodzy i mieszkańcy.
Przedsięwzięcie zostało podzielone na trzy zadania:
— udrożnienie szlaku wodnego na przesmyku jezior:
Mikołajskie-Tałty
poprzez
przebudowę kładki dla pieszych nad Jeziorem Mikołajskim;
— przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego w Rynie;
— budowa śluzy Guzianka II
w Rucianem-Nidzie, łączącej
jeziora Bełdany i Guzianka
z Jeziorem Nidzkim.
Zadanie pierwsze to udrożnienie najwęższej części szlaku
poprzez przebudowę kładki
dla pieszych oraz usunięcie
elementów dawnego mostu
ograniczającego tor wodny.
W zadaniu drugim zostanie
zagospodarowana linia brzegowa Jeziora Ryńskiego, powstaną umocnienia brzegowe, które zapobiegną erozji
brzegu, zapewnią dostęp do
cumowania dla żeglarzy i do
towarzyszącej infrastruktury.
Zadanie trzecie to budowa
śluzy komunikującej jezioro
Bełdany ze szlakiem żeglownym Jeziora Nidzkiego. Powstaną także budynek sterowni, zaplecze śluzy, węgornia
i przepławka. Realizacja śluzy
Guzianka II wiąże się także
z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na drodze Ruciane-Wejsuny.
Udrożnienie szlaku wodnego
na przesmyku między jeziorami Mikołajskie i Tałty poprzez
przebudowę kładki nad Jeziorem Mikołajskim, przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego w Rynie oraz budowa śluzy
Guzianka II w Rucianem-Nidzie kosztować będzie blisko
28 mln zł. Dofinansowanie
z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego to
ponad 23 mln zł. Zakładamy,
że zmodernizowany szlak
wodny umożliwi usprawnienie ruchu wodnego i poprawi
żeglowność.
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Borsukom pogoda niestraszna
Nie ma złej pogody, tylko złe ubranie,
głosi znane powiedzenie. A jeśli do
tego dodać dobrą motywację, to
sukces w dbaniu o formę zapewniony.
Uczestnicy naszej akcji „Obudź borsuka”
nie poddają się i mimo chłodu kolejny
raz brali udział we wspólnym treningu.
We wtorek 11 kwietnia pogoda nas nie rozpieszczała.
Było zimno, od rana z małymi przerwami padał deszcz,
grad, słońce pojawiało się
w przebłyskach, czyli typowy
kwiecień-plecień. Zgodnie
z grafikiem zajęć, tego dnia
zaplanowano pierwszy trening biegowy nad Jeziorem
Długim z maratończykiem
Tomaszem
Domżalskim.
Było to czwarte spotkanie od
chwili, gdy wystartowała akcja „Obudź borsuka”, w której
chodzi o to, aby zmienić swój
styl życia na aktywny. Wcześniej, w odstępach kilkudniowych, w tym samym miejscu
odbyły się już dwa treningi
ogólnorozwojowe z Martą
Bonar i jeden rowerowy z Mirosławem Arczakiem.

Nowicjusze i „weterani”

Mimo chłodu, ekipa „borsuków” na wspólne bieganie
pod okiem instruktora stawiła się dość licznie. Przybyło prawie dwadzieścia osób.
W różnym wieku, różnej kondycji, z mniejszą lub większą
nadwagą, za to z tym samym
zamierzeniem — popracować
nad swoją formą. Większość
uczestników ćwiczyła już razem na wcześniejszych treningach, niektórzy zjawili się
po raz pierwszy.
— Jestem tu po raz pierwszy
— mówi Marlena Sidorek. —
Ze względu na to, że niedługo
są wakacje, chciałam się do
nich przygotować i popracować nad figurą. Przeczytałam
o tej akcji na stronie internetowej, zobaczyłam grafik treningów i przyszłam. Moim
zdaniem ta akcja, to dobry
pomysł. Bardzo fajnie, że zaplanowano w niej też wykłady o żywieniu, odchudzaniu,
z których będzie można się
dowiedzieć wielu ciekawych
rzeczy. Poza tym zajęcia z profesjonalnym trenerem, tak jak
te dzisiejsze, są bardzo cenne.
Mimo to, iż trochę biegam,
nie wiem, jak biegać dobrze,
by nie dorobić się kontuzji
— wyjaśnia dziewczyna. Po
raz drugi na trening przyszła
Małgorzata
Michalewska
— Wcześniej chodziłam na
aerobik, albo do lasu „na kijki”, więc tego borsuka w sobie
już rozbudziłam. Przeczytałam jednak w Gazecie o tych
treningach nad jeziorem,

mieli silne mięśnie uda i silny
brzuch, wtedy dobra technika biegania sama wam się
ułoży — tłumaczył Tomasz
Domżalski, kiedy zziajani,
ale uśmiechnięci pokonaliśmy zmęczonym truchcikiem
niewielkie wzniesienie w lesie.
Tutaj przyszedł czas na kolejny etap treningu, czyli drugą
rozgrzewkę. Tę, która wzmocni m.in. nogi. Dlatego przerywamy bieg i ćwiczymy znane
z lekcji wychowania fizycznego
skipy A i B oraz maszerujemy
wysoko unosząc kolana. —
Kto zaczyna biegać i wyłącznie
biega, to bardzo szybko skończy to biegnie, albo przerwie
je na jakiś czas. Robienie takich ćwiczeń w trakcie treningu rozwija was i zabezpiecza
przed ewentualnymi kontuzjami. Bez tego się nie da —
podkreślał trener, wielokrotny
maratończyk. I tak w kilku seriach powtarzamy ćwiczenia,
by znów przebiec kilka minut.
Co ciekawe, korzystniejsze
dla techniki i efektywności
biegania jest pokonywanie
nawet niewielkich wzniesień
niż bieg z górki.
Co jest więc najważniejsze
w bieganiu? — To, żebyśmy
czerpali z tego przyjemność.
A jeśli coś nam sprawia
przyjemność, wtedy robimy
to regularnie i z satysfakcją.
Wiemy, że bieganie przynosi
korzystne efekty, więc mamy
dwie pieczenie na jednym
ogniu. Robimy coś przyjemnego dla siebie i jednocześnie
dobrego dla naszego zdrowia
— odpowiada Tomasz Domżalski.

a ponieważ lubię przebywać
na świeżym powietrzu, więc
zdecydowałam, że przyjdę
na takie ćwiczenia. Już teraz
mogę powiedzieć, że daje mi
to ogromną satysfakcję. Poza
tym ćwiczenia w grupie bardziej motywują – mówi pani
Małgosia, która do ulubionych form aktywności zalicza pływanie.

Zza biurka na trening

Od początku we wszystkich
treningach akcji „Obudź
borsuka” uczestniczy Izabela Karpińska. — Mobilizuje
mnie do aktywności, wyjścia
zza biurka i zrobienia czegoś
dla siebie — mówi. — To
moja pierwsza tego typu inicjatywa w tym roku, ponieważ
co wiosnę próbuję pracować
nad kondycją. Fajnie, że jest
taka grupa i możemy ćwiczyć,
to zawsze bardziej motywuje. Tym bardziej że razem ze
mną przychodzi też koleżanka z pracy, więc się wzajemnie wspieramy. Z początku
obawiałam się, że nie będą mi
się podobały zajęcia grupowe,
ponieważ lubię ćwiczyć we
własnym tempie. Bałam się,
że mogę nie nadążać za grupą i odstawać. Na szczęście są
profesjonalni instruktorzy,
którzy dopasowują intensywność ćwiczeń do możliwości
grupy. Poza tym jest przyjemna atmosfera, żartujemy,
śmiejemy się, także naprawdę
przychodząc tu, można miło
spędzić czas i przy okazji zrobić coś dla siebie — opowiada
i deklaruje, że po zakończeniu
zorganizowanej formy treningów, a ostatni przypada 16
maja, będzie je kontynuować
indywidualnie.
Podobne
postanowienie
podjęła też koleżanka pani
Izabeli, Marta Kordek, której
zajęcia nad Jeziorem Długim
przypadły do gustu. Jestem tu
po raz trzeci i bardzo mi się to
podoba. Nie unikam ćwiczeń,
lubię ruch. Kiedy jest ciepło,
jeżdżę codziennie rowerem,
więc ten wysiłek i jakaś kondycja u mnie jest. Nie mam
specjalnych obaw, że odstaję od grupy. A nawet jeśli, to
mogę ją dogonić. Aczkolwiek
jestem trochę przestraszona
dzisiejszymi zajęciami, ponieważ bieganie to nie jest
mój konik. Nigdy tego nie
lubiłam, ale mam nadzieję,

Zastrzyk z endorfin

Uczestnicy akcji „Obudź borsuka” twierdzą, że to świetny pomysł. Wielu z nich ma nadzieję, że dzięki
temu zarazi się bieganiem Fot. archiwum funduszu

że przez te zajęcia uda mi się
choć trochę polubić bieganie
— kończy.

Do biegu, gotowi, start...

Jednak zanim wystartujemy, najpierw obowiązkowa rozgrzewka. Tak, tak, to
konieczne. Trzeba rozgrzać
stawy i rozciągnąć mięśnie
klatki piersiowej. Dlatego
truchtamy gęsiego za trenerem, wymachując ramionami
na wszystkie strony i skaczemy pajacyki. Po rozgrzewce
przyszedł czas na pierwszy
etap biegu. Startujemy we
własnym tempie od kładki
żubra do mostu na jeziorze.
Choć dystans jest krótki, to
delikatna zadyszka daje o so-

bie znać. Tak samo u mnie,
jak i u mojego rozmówcy,
który biegnie obok mnie. —
Biegam od lutego, ale wypatrzyłem program treningów
w „Gazecie Olsztyńskiej”
i postanowiłem wziąć w tym
udział — mówi Krzysztof
Mosakowski. — Chcę zrzucić
trochę kilogramów, zbudować
tężyznę fizyczną. Chodzę na
wszystkie treningi i widzę, że
jest ze mną coraz lepiej. Przekonuję się do regularnej aktywności fizycznej, ponieważ
dotąd preferowałem telewizor
i pilota, czyli sport kanapowy — przyznaje mężczyzna.
I jak zapewnia obowiązkowo
wystartuje w finałowym „biegu borsuka” na 2 kilometry,

który odbędzie się 21 maja
podczas ekoSTARTU, czyli
wyjątkowej imprezy sportowo-rekreacyjnej, którą drugi raz wspiera Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Do tego czasu przyszli zawodnicy spotkają się
na kilku treningach oraz wysłuchają cennych wskazówek
instruktorów.

Elementarz biegacza

Choć zdawać by się mogło,
że nie ma nic prostszego niż
bieganie, to jednak warto pamiętać o kilku zasadach, które są elementarzem każdego
profesjonalnego biegacza.
— Najważniejsze, żebyście

Nasz pierwszy trening biegowy trwa godzinę. I choć
wszyscy jesteśmy już porządnie zmęczeni, to z twarzy nie
schodzą nam uśmiechy. — To
mój czwarty trening w ramach tej akcji i cieszę się, że
w niej uczestniczę — mówi
Grzegorz Graszk. — Jestem
urzędnikiem, pracuję za biurkiem. Już teraz zauważam, że
taka aktywność jak ta poprawiła moją wydolność fizyczną,
czuję się lżejszy, nie meczę się
tak szybko, no i te endorfiny,
które czuję, sprawiają, że jestem bardzo zadowolony —
śmieje się pan Grzegorz.
Na koniec zajęć wspólne
zdjęcie „borsuków”. Prócz
uśmiechów na twarzach unosimy w górę kciuki. Gest wielu
znaczeń: aprobaty, zwycięstwa, sukcesu. Bo czymże innym jak nie zwycięstwem nad
sobą i własnym lenistwem jest
podniesienie się z kanapy
w zimny, wietrzny dzień, by
pójść na trening? To przecież
nasz mały sukces w drodze do
zmiany stylu życia.
Wioletta Sawicka
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Odchudzanie pod
okiem specjalistów
Oddział Leczenia Otyłości MSZ
w Olsztynie to jeden z partnerów naszej akcji „Obudź borsuka”. Pobyt na oddziale jest
główną nagrodą dla zwycięzcy
biegu na dystansie 2 kilometrów, wieńczącym finał akcji,
który się odbędzie 21 maja
podczas ekoSTARTU. W miniony piątek w placówce zwanej
obiegowo OLO zorganizowano
Dzień Otwarty.
Przez dwie godziny przybyli
goście mogli nie tylko zwiedzać oddział, wspólnie poćwiczyć, spożyć dietetyczny
posiłek, ale też spotkać się ze
specjalistami. Bez wątpienia
w walce ze zbędnymi kilogramami prócz determinacji pacjenta wskazówki lekarzy, fizjoterapeutów czy dietetyków
są nieodzowne. Osoby z nadwagą, które chcą ją rzucić
pod okiem fachowców z OLO,
mogą liczyć na ich wieloletnie
doświadczenie w odchudzaniu. Niższa waga to nie tylko
smuklejsza sylwetka, ale też
lepsza sprawność ruchowa
i dobre samopoczucie.
Masaże suche lub wodne,
sauna, muzykoterapia, dieta 1200 kcal oraz ćwiczenia
cztery razy dziennie po 40
minut to tylko przykłady
dziennego harmonogramu,
jakim objęci są podopieczni
oddziału. Mimo iż Narodowy
Fundusz Zdrowia nie refunduje pobytu na OLO i pacjent
za turnus musi zapłacić 1700
zł, przez dwanaście lat istnienia przewinęło się przez
oddział ponad 2400 osób. —
Skierowanie na oddział nie
jest potrzebne. Wystarczy
wola i trochę wolnego czasu
dla siebie — mówi Marek
Ciesielski, kierownik Działu
Marketingu MSZ w Olsztynie.
— Jaki jest czas oczekiwania na przyjęcie?
— W trakcie każdego roku
na Oddziale Leczenia Otyłości jest organizowanych ok.
22 turnusów, każdy maksymalnie dla 15 pacjentów.
Dostępność miejsc zależy
w dużej mierze od sezonu.
Wiosną i jesienią jest większe
zainteresowanie niż np. zimą.
Aby mieć gwarancję wolnego
miejsca w wybranym terminie
należy je zarezerwować możliwie wcześnie, np. w styczniu
zaraz po ogłoszeniu listy turnusów. Sprawdzenia dostępności miejsc i rezerwacji można dokonać telefonicznie pod
nr. 608 316 784.
— Jakie efekty można
uzyskać korzystając z usług
oddziału, czyli ile realnie
zrzucić kilogramów?
— Trzynaście dni turnusu
to zdecydowanie za krótko,
aby uzyskać spektakularny
wynik. Pobyt na oddziale
ma służyć przede wszystkim

nabraniu odpowiednich nawyków żywieniowych i ruchowych i uruchomieniu
motywacji. Niemniej jednak,
po trzynastu dniach kuracji
nasi pacjenci gubią od 3 do
nawet 7 kilogramów masy,
ale to dopiero początek, bo
prawdziwa praca czeka ich
w domu po powrocie. My
wskazujemy drogę, uczymy
i motywujemy.
— Czym się różni oddział
tego typu od np. turnusów
na wczasach odchudzających?
— OLO jest oddziałem szpitalnym, co oznacza, że cały
personel ma odpowiednie,
wysokie kwalifikacje. Ponadto
cały proces terapii przebiega
pod okiem lekarza specjalisty.
Grupy na turnusach są małe,
do 15 osób, co dodatkowo
pozwala na indywidualne
podejście. Podsumowując,
odchudzenie na OLO jest
bezpieczne, gdyż odbywa się
pod okiem specjalistów szpitalnych. Potwierdzeniem tego
jest fakt, że na OLO przyjmujemy pacjentów z różnymi
schorzeniami towarzyszącymi. Jedynym przeciwwskazaniem jest silna niewydolność
krążenia III i IV stopnia według Hyha.
— Jaka była geneza utworzenia takiego oddziału?
— Inspiracją powstania
OLO była przede wszystkim
chęć pomocy osobom otyłym.
Szpital dysponował odpowiednią bazą i specjalistami rozsianymi po różnych oddziałach.
Okazało się że zebranie specjalistów w jednym miejscu
przy dostępnych zasobach
pozwoli stworzyć świetną
usługę medyczną skierowaną do pacjentów z otyłością.
Chorobą, która trawi nasze
społeczeństwo. Innowacyjne
podejście dyrekcji szpitala
w połączeniu z zasobami — tak
powstał przepis na OLO.
— Ośrodki pomagające
pacjentom z nadwagą stają
się coraz powszechniejsze.
Jakie w związku z tym
oddział ma plany na przyszłość?
— W najbliższym czasie
planujemy rozwijać ofertę
OLO o turnusy dedykowane
pacjentom obciążonym dodatkowymi chorobami powiązanymi z otyłością. Myślimy
o kierunkach kardiologicznych i cukrzycowych. Jest
też brany pod uwagę obszar
geriatryczny. Wiele w tym
wypadku zależy od strategii
finansowania służby zdrowia
— chcielibyśmy wykonywać
więcej procedur finansowych
przez NFZ, czyli bezpłatnych
dla pacjentów.
— Dziękuję za rozmowę.
Wioletta Sawicka

Energetyka obywatelska na Warmii i Mazurach

EWA plus dla każdego
Dwadzieścia milionów złotych — tyle do rozdysponowania ma Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w programie pożyczkowym
„EWA plus”. W czwartek 13 kwietnia podpisano pierwszą umowę w tym działaniu.
Od grudnia 2014 do listopada 2016 roku w naszym
regionie wdrażany był program związany z energetyką
obywatelską „Prosument na
Warmii i Mazurach”. Kontynuacją tych działań jest autorski program WFOŚiGW
w Olsztynie — „EWA plus”,
który skierowany jest do
osób fizycznych, które chcą
np. wykonać termomodernizację swojego budynku lub
też zmienić piec centralnego
ogrzewania na bardziej ekologiczny. Głównym założeniem
programu jest pobudzenie
świadomości mieszkańców
Warmii i Mazur, aby przy pomocy dostępnych technologii
aktywnie włączyli się w proces
budowy tzw. energetyki rozproszonej, która jest oparta
na źródłach odnawialnych.

Trzy linie

Nowy program ma odmienną formę finansowania niż
„Prosument”. Nie są to już
bezzwrotne dotacje, tylko pożyczki o stałym oprocentowaniu 2 proc. w skali roku, które
można wziąć maksymalnie
na 5 lat. Przy czym pożyczka
może być częściowo umorzona. Warunkiem jest terminowa spłata 90 proc. należności i wykonane zadanie.
Priorytetowym celem programu „EWA plus” jest dofinansowanie zadań z zakresu
ochrony środowiska. To m.in.
ograniczenie zanieczyszczeń
powietrza poprzez promocję
e-mobilności, zwiększenie
produkcji energii ze źródeł
odnawialnych, ochrona wód
gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniami, racjonalne
korzystanie z zasobów wodnych, a także ograniczenie
negatywnego oddziaływania
azbestu. Program został podzielony na trzy główne linie.
O pożyczki z linii „Energia”
można ubiegać się na budowę źródeł energii na potrzeby własne, zakup pojazdów
o napędzie elektrycznym
oraz instalację stacji ładowania takich pojazdów. W linii
„Woda” beneficjenci mogą
starać się o dofinansowanie
takich działań jak budowa,
przebudowa czy modernizacja indywidualnych oraz
grupowych instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych,
budowa systemów retencji
wody, studni i ujęć wody na
potrzeby bytowe. Trzecia linia — „Atmosfera” obejmie
takie działania jak budowa

W czwartek 13 kwietnia podpisano umowę z pierwszym beneficjentem w programie „EWA plus”. Na zdjęciu
od lewej: Adam Krzyśków, Prezes Zarządu WFOŚiGW, Wojciech Piątek, beneficjent oraz Tadeusz Ratyński,
I Z-ca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie. Fot. archiwum funduszu

lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła z wykorzystaniem odnawialnych
źródeł energii, kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych oraz
wymiana pokryć dachowych
zawierających azbest. Zadania w poszczególnych liniach
można ze sobą łączyć. Na dofinansowanie Fundusz przeznaczył łącznie 20 mln zł.

Pierwsza umowa

Nabór wniosków w programie „EWA plus” rozpoczęto
w marcu tego roku. Do tej
pory złożono 11 wniosków
o dofinansowanie, z czego
cztery uzyskały pozytywną

ocenę formalną oraz merytoryczną. Pozstała część jest
sukcesywnie uzupełniana.
Jak podkreślił Adam Krzyśków: — Póki co zdecydowaną
popularnością cieszą się instalacje związane z wymianą źródeł ciepła: pompy ciepła i kotły
na biomasę i taką właśnie inwestycję będzie realizował nasz
pierwszy beneficjent, z którym
w czwartek 13 kwietnia podpisaliśmy umowę w tym programie. Pieniądze z programu
„EWA plus” trafią do Elbląga
na zakup i montaż głębinowej
pompy ciepła o mocy 11,7 kW.
Nowe źródło ciepła będzie
ogrzewało nowo powstały budynek mieszkalny o powierzch-

ni ok. 300 mkw. Dodatkowo
zapewni ciepłą wodę użytkową
w gospodarstwie domowym.
Koszt projektu oszacowano na
prawie 65 tys. zł, z czego blisko
58 tys. zł będzie stanowiła pożyczka z WFOŚiGW w Olsztynie. Instalacja ma zostać uruchomiona do końca czerwca
bieżącego roku.
Więcej informacji dotyczących programu „Ewa plus”
uzyskają Państwo telefonicznie (89 522 02 05) lub
na stronie www.wfosigw.
olsztyn.pl w zakładce Portal
beneficjenta. A także osobiście w punkcie obsługi klienta
przy ulicy Prostej 27/28 w Olsztynie. Grzegorz Siemieniuk
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Pierwsza zielona klasa już gotowa
Zaledwie pół roku trwała budowa
Ośrodka Edukacji Ekologicznej
w Kwiedzinie koło Kętrzyna przez Koło
Łowieckie „Kaczor”. Jest to pierwsza
tego typu inwestycja zrealizowana
z programu „Zielona Klasa”.
Zespół kontrolny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Olsztynie zweryfikował na miejscu końcowe
rozliczenie inwestycji. Koszt
zadania wyniósł ponad 210
tys. złotych, w tym pożyczka
wojewódzkiego
funduszu
z programu „Zielona Klasa”
100 tys. złotych; należy zaznaczyć, że pożyczka może
być umorzona w 30 proc.
Z faktu zakończenia inwestycji zadowolony jest Janusz Bieniek, prezes Koła
„Kaczor”. — To było duże
wyzwanie dla naszego koła,
od dawna nosiliśmy się z zamiarem rozbudowy domku
myśliwskiego w Kwiedzinie, początkowo myśleliśmy
o skromniejszej wiacie, ale,
jak to mówią, apetyt rośnie

w miarę jedzenia, skończyło
się na tym obiekcie, który
możemy dziś podziwiać —
powiedział.
Faktycznie, obiekt doskonale wpisał się w istniejącą
zabudowę domku myśliwskiego, który powstał na
fundamentach z początku
XX wieku. Ponad 140 m kw.
sali edukacyjnej, z zapleczem
sanitarnym, dużą kaflową
kuchnią i nowoczesnym systemem wentylacyjnym. Zaplecze techniczne obiektu jest
równie imponujące. Działa tu
system wentylacji i ekologicznego ogrzewania.
Sprawne poprowadzenie
budowy było możliwe dzięki dobremu przygotowaniu
inwestycji i zabezpieczeniu
środków finansowych, o które na co dzień dba w kole pan

Budynek Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Kwiedzinie wraz z salą edukacyjną Fot. archiwum Funduszu

Po lewej Prezes Koła Łowieckiego „Kaczor” pan Janusz Bieniek i skarbnik Władysław Krawiec z dumą
prezentują Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Kwiedzinie k./Kętrzyna Fot. archiwum Funduszu

Zapraszamy na kolejny odcinek programu „W służbie natury” w TVP 3 Olsztyn

Z kamerą na pomoc zającom
W kolejnej odsłonie odcinka
programu „W służbie
natury” o kiedyś pospolitym, a obecnie zagrożonym
przedstawicielu zwierzyny
drobnej — zającu. O odnowienie jego populacji
od wielu lat walczą m.in.
koła łowieckie.
Środowisko krajobrazu rolniczego w ostatniej dekadzie
przeżywa kryzys różnorodności biologicznej. Obserwuje się spadek liczebności
wielu gatunków zwierzyny
drobnej, ptaków polnych,
gadów, płazów i owadów.
Jednym z rodzimych gatunków, o który warto, a nawet
trzeba walczyć, jest zając.
Na szczęście znajduje się on
na liście zwierząt łownych
i o obudowę jego lokalnych
populacji z powodzeniem
w całej Polsce walczą koła
łowieckie. Od wielu lat w zachodniej i północno-wschodniej części kraju praktycznie

przestano polować na te
zwierzęta, aby dodatkowo
nie ograniczać ich populacji.
Ponadto co roku na terenie
wielu kół regularnie prowadzone są akcje reintrodukcyjne – czyli akcje wsiedlania. W kolejnym odcinku
programu powiemy o tym,
jak ważnym gatunkiem jest
zając i jak służy on naturze.
Premiera, jak zwykle w trzeci
weekend miesiąca tj. w sobotę 20 maja o godzinie 18.15,
w niedzielę 21 maja również
o godzinie 18.15 oraz powtórka w czwartek 25 maja o godzinie 18.15. Odcinki z poprzednich sezonów można
oglądać w każdy pozostały
weekend miesiąca o tych samych godzinach. Można też
skorzystać z archiwalnych
odcinków na stronie internetowej www.wsluzbienatury.pl
i www.mysliwiecz.pl. Bądźcie
z nami!
Aniela U. Smoczyńska
autorka programu

Od kilku lat m.in. w okolicach Dźwierzut prowadzona jest akcja wsiedlania zajęcy Fot. Roman Gałeczko

Weź udział w bezpłatnym szkoleniu
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zaprasza beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińskiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu, które odbędzie się w dniach 8-9 maja w Kromerowie koło Olsztyna. Tematyka
spotkania obejmie m.in. przygotowanie wniosku o dofinansowanie, jak też i prawidłowe wypełnianie wniosku o płatność. Szkolenie poprowadzą specjaliści
WFOŚiGW w Olsztynie i Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Swój udział w spotkaniu należy zgłaszać poprzez formularz dostępny na stronie Funduszu
w zakładce: aktualności. Liczba miejsc ograniczona!

Władysław Krawiec, skarbnik koła.
Według pana Władysława
nic nie przychodzi łatwo,
trzeba się było trochę nagimnastykować z papierami, ale
najważniejsze, że wszystko
udało się szczęśliwie rozliczyć.
Najbliższe plany zarządu
koła przewidują organizację
izby pamięci na poddaszu
domku myśliwskiego, aby
w ten sposób wzbogacić ofertę
edukacyjną ośrodka i utrwalić
w pamięci mijający czas i odchodzących ludzi.
Ośrodek w Kwiedzinie jest
malowniczo położony, w miejscowości o bogatej historycznej przeszłości. Z Kętrzyna
można tutaj dotrzeć chociażby rowerem . Miejsce to może
stać się ważnym ogniwem na
edukacyjnej mapie regionu.
Oficjalne otwarcie planowane jest jeszcze przed
wakacjami. Ambitnym „Kaczorom” z Kętrzyna wypada
życzyć dalszych równie udanych pomysłów i tradycyjnego
Darz Bór!
Grzegorz Siemieniuk

Bezpłatne
doradztwo
dla osób
fizycznych
Chcesz wymienić stary piec na
nowoczesny? A może planujesz
wybudować małą instalację
fotowoltaiczną i w przyszłości
produkować energię elektryczną niemal za darmo? Masz
pomysł, ale nie wiesz, jak
się do tego przedsięwzięcia
odpowiednio przygotować?
Powinieneś odwiedzić filię
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie przy
ul. Prostej 27/28 w Olsztynie,
gdzie możesz skorzystać z konsultacji w zakresie możliwości
finansowania poszczególnych
zadań oraz doboru najlepszych
ekologicznych rozwiązań dla
twojego domu. Pracownicy
Wojewódzkiego Funduszu
mogą koordynować wszystkie
podejmowane w tym zakresie
przez beneficjentów działania.
Beneficjent w budynku przy ul.
Prostej 27/28 może także skorzystać z bezpłatnych porad doradców energetycznych, którzy
świadczą nieodpłatne usługi
doradcze w zakresie działania
na rzecz rozwoju gospodarki
niskoemisyjnej. Filia WFOŚiGW
w Olsztynie przy ul. Prostej
27/28 czynna jest w poniedziałek w godz. 8-16, a od wtorku
do piątku w godz. 7.30-15.30.
Serdecznie zapraszamy! sem

