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Tadeusz
Ratyński,
I Z-ca Prezesa Zarządu
WFOŚiGW
w Olsztynie
Co roku z pomocy finansowej
WFOŚiGW w Olsztynie korzysta
ponad tysiąc beneficjentów.
W znacznym stopniu są to
jednostki samorządu terytorialnego, jak też i organizacje
pozarządowe. Ponad dwa lata
temu rozszerzyliśmy swoją ofertę pomocy o osoby fizyczne.
Nasz program „Prosument na
Warmii i Mazurach”, który realizowaliśmy dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, cieszył się ogromną popularnością. W piątek 10 lutego
w Olsztynie podsumowaliśmy
jego dwie edycje. Z pomocy
skorzystało 361 beneficjentów.
Głównym założeniem programu było ułatwienie dostępu
mieszkańcom regionu do dofinansowań w zakresie energii
odnawialnej. Jak się okazuje,
zainteresowanie tym tematem
jest naprawdę duże. W dwóch
naborach w „Prosumencie”
do rozdysponowania było 15
mln zł. Dzięki tym środkom powstało 338 instalacji fotowoltaicznych, 36 instalacji pomp
ciepła, a także wymienionych
zostało 12 pieców opalanych
węglem na piece na biomasę.
Podsumowanie „Prosumenta”
było także doskonałą okazją
do oceny pracy zespołu doradców energetycznych, którzy od
kwietnia 2016 roku doradzają
w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej oraz odnawialnych
źródeł energii. Z ich pomocy
mogą korzystać samorządy z terenu Warmii i Mazur,
wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, osoby fizyczne oraz
firmy i przedsiębiorstwa. Jako
Fundusz postanowiliśmy jeszcze bardziej usprawnić obsługę
osób fizycznych. Jest to podyktowane m.in. wdrażanym przez
nas programem „EWA plus”
(E-nergia, W-oda, A-tmosfera).
Z tego względu zdecydowaliśmy się uruchomić punkt obsługi osób fizycznych w budynku
przy ul. Prostej 20d w Olsztynie,
gdzie osoba fizyczna będzie mogła uzyskać niezbędne informacje dotyczące dofinansowania
inwestycji
proekologicznych
w swoim domu. Nasi specjaliści
czekają na Państwa od poniedziałku do piątku w budynku
pomocniczym WFOŚiGW w Olsztynie przy ul. Prostej 20d
w godz. 7.30-15.30.

Czwarta edycja konkursu o nagrodę im. prof. Janiny Wengris

Nagroda dla wybitnych
Do 31 marca
2017 roku potrwa
nabór wniosków
zgłoszeniowych
do czwartej
edycji konkursu
o Nagrodę
Marszałka
Województwa
WarmińskoMazurskiego
im. prof. Janiny
Wengris.
W minionych
latach wyróżnienie
to otrzymali: Alicja
Szarzyńska, dr
Andrzej Krzywiński
i prof. Roch
Mackowicz.
— Atrakcyjność przyrodnicza
Warmii i Mazur jest znakiem
rozpoznawczym naszego regionu. Wyjątkowy krajobraz i bogata różnorodność biologiczna
są dobrem o niezaprzeczalnej
wartości, ale jednocześnie
bardzo delikatnym, dlatego
też Samorząd Województwa
już po raz czwarty organizuje
konkurs o Nagrodę Marszałka
Województwa Warmińsko-Mazurskiego im prof. Janiny
Wengris, by docenić wybitny
wkład we wspieranie postaw
proekologicznych i działania
przyczyniające się do zmniejszenia zagrożenia środowiska
naturalnego — mówi Sylwia
Jaskulska, Członek Zarządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Ubiegłoroczny
laureat

Dotychczas
wyróżnieni
nagrodą zostali: dr Andrzej
Krzywiński, Alicja Szarzyńska i prof. Roch Mackowicz.
Profesor Roch Mackowicz, zeszłoroczny laureat, leśnik, ornitolog i pedagog, został doceniony za rozległą i wieloletnią
działalność związaną z kształtowaniem postaw ekologicznych wielu pokoleń studen-

Ubiegłoroczny laureat konkursu prof. Roch Mackowicz był gościem specjalnym obchodów „Dnia bociana
białego” organizowanych przez WFOŚiGW w Olsztynie Fot. Grzegorz Siemieniuk

tów i pracowników Akademii
Rolniczo-Technicznej i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz innych
mieszkańców województwa
warmińsko-mazurskiego.
Laureat ma niewątpliwe zasługi w zakresie propagowania
działań i rozwiązań zmierzających i przyczyniających się do
zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego naszego
regionu. Od 1970 r. do 2008
r. był członkiem Wojewódzkiej
Rady Ochrony Przyrody, a od
2008 r. jest członkiem Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Olsztynie, natomiast
już od 1957 r. jest członkiem
Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Wśród jego dokonań
warto wspomnieć o prowadzeniu badań i kierowaniu zespołami badawczymi m.in. w rezerwatach przyrody: Pogubie
Wielkie, jezioro Karaś, jezioro
Łuknajno, jezioro Iłgi, Zielony
Mechacz. Przez wiele lat pracy
dydaktycznej był wychowawcą
i opiekunem naukowym wielu
pokoleń zoologów, był promotorem 7 rozpraw doktorskich,
120 prac magisterskich i 80
prac licencjackich z zakresu
ornitologii, zoologii i ekologii.

Zgłoszenia do 31 marca

Podobnie jak w latach poprzednich udział w konkursie mogą wziąć osoby lub
zespoły osób, których dzia-

łalność jest ściśle związana
z kształtowaniem postaw
ekologicznych na obszarze
województwa warmińsko-mazurskiego.
Wnioski
o przyznanie nagrody mogą
składać koła i oddziały stowarzyszeń naukowo-technicznych, przedsiębiorstwa,
instytucje i organizacje
społeczne, których obszar
działania obejmuje teren
województwa warmińsko-mazurskiego, jak również
osoby fizyczne. Zgłoszenia
należy przesyłać do Departamentu Ochrony Śro-

dowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn) do 31
marca br.
Marcin Proniewicz

Regulamin konkursu
oraz formularz zgłoszenia
kandydata dostępne są na
stronie internetowej Wrota
Warmii i Mazur, w zakładce
„Środowisko – Nagroda im.
prof. Janiny Wengris”.

PROF. JANINA WENGRIS
Była znakomitym biologiem
entomologiem, cieszącym się
ogromnym szacunkiem wykładowcą uniwersyteckim oraz
autorką dziesiątków publikacji
naukowych: rozpraw, doniesień
i artykułów popularnonaukowych, a także opracowała dwa
filmy dokumentalne. Pod jej
kierunkiem napisano 4 habilitacje, 8 doktoratów oraz ok. 140
prac magisterskich. Za wybitne
osiągnięcia w pracy naukowej
i dydaktycznej profesor uhonorowana została licznymi odznaczeniami, takimi jak: Złoty
Krzyż Zasługi (1952 r.), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski (1960 r.), Złota Odznaka Ligi Ochrony Przyrody (1963
r.), Złota Odznaka Zasłużonym dla Warmii i Mazur (1969 r.)
i Medal Komisji Edukacji Narodowej (1978 r.).

Sylwia
Jaskulska,
Członek
Zarządu Województwa
Wojewódzki Fundusz w Olsztynie
istnieje od 1993 roku i jest samodzielną instytucją finansową,
której zadaniem jest kreowanie
i realizacja polityki ekologicznej
państwa poprzez współfinansowanie działań z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej.
Wspiera wszystkie podmioty, które chcą poprawić stan środowiska
naturalnego. Od ponad dwóch
lat z pomocy finansowej Funduszu korzystają też osoby fizyczne.
Program „Prosument”, w którym
do rozdysponowania było 15 mln
zł cieszył się ogromną popularnością. Świadczy chociażby o tym
liczba zrealizowanych inwestycji w
gospodarstwach domowych. Dziś
z perspektywy czasu śmiało można powiedzieć, że „Prosument”
od samego początku sprawdził
się w swoich założeniach, na czym
skorzystali mieszkańcy naszego regionu. Jego realizacja to nie tylko
inwestycje ekologiczne, ale także
realne oszczędności w gospodarstwach domowych. Zdajemy sobie sprawę, że potrzeby związane
z takimi inwestycjami są znacznie
większe. Stąd też pomysł, aby uruchomić kolejny program skierowany do osób fizycznych — „EWA
plus”. Będzie miał on odmienną
formę finansowania niż „Prosument”. Nie będą to już bezzwrotne dotacje, tylko pożyczki o stałym
oprocentowaniu 2 proc. w skali
roku. Przy czym pożyczka będzie
częściowo umarzalna. Warunek
— terminowo spłacone 90 proc.
należności i wykonanie zadania,
na które pozyskano środki. Program został podzielony na trzy
główne linie. Z linii „Energia” będzie można ubiegać się o środki
na budowę źródeł energii na potrzeby własne, zakup pojazdów o
napędzie elektrycznym oraz instalację stacji ładowania takich pojazdów. Linia druga to „Woda”. Tu
beneficjenci będą się mogli starać
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 lub
modernizacja indywidualnych
źródeł ciepła z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii,
kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych oraz
wymiana pokryć dachowych zawierających azbest.

2e GŁOS EKO
Skorzystaj
z okazji —
usuń azbest!
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Ekologiczne zachowania pomagają chronić środowisko

Lepsze życie reklamówki
Reklamówki
wciąż wiodą prym
mimo, że torby
wielorazowego
użytku są coraz
popularniejsze.
W ciągu roku
Polak zużywa
ponad 400
reklamówek i jest
to dwa razy więcej
niż średnia unijna.

Bezpiecznym usuwaniem azbestu zajmują się wykwalifikowane
firmy Fot. Grzegorz Siemieniuk

W 2017 roku kontynuowane
są działania związane z usuwaniem azbestu z terenu
Warmii i Mazur. Tym razem
na ten cel przeznaczono blisko 1,7 mln zł, z czego prawie
700 tys. zł stanowią środki
z WFOŚiGW w Olsztynie.
Pozostała kwota — 1 mln zł
stanowi dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. O dotacje mogą starać się jednostki samorządu
terytorialnego, które przeprowadziły inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na
swoim terenie oraz posiadają
opracowany i przyjęty uchwałą rady odpowiedni program
usuwania azbestu i wyrobów
zawierających ten groźny minerał. Dotacje będą udzielane jednostkom samorządu
terytorialnego na usuwanie wyrobów zawierających
azbest z obiektów, których
właścicielami są: jednostki
samorządu terytorialnego
i Skarb Państwa, osoby fizyczne, rolnicy, Kościoły i związki
wyznaniowe, stowarzyszenia,
spółdzielnie mieszkaniowe,
wspólnoty mieszkaniowe,
rodzinne ogrody działkowe
będące we władaniu Polskiego Związku Działkowców,
jednostki sektora finansów
publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami
prawnymi, a także spółki prawa cywilnego i handlowego.
W programie przewidziano
dofinansowanie do 85 proc.
kosztów kwalifikowanych,
jednak cena za jedną tonę
usuniętych wyrobów azbestowych nie powinna być wyższa
niż 680 zł. Nabór wniosków
potrwa do 31 października
2017 roku. Szczegóły znajdą
Państwo na stronie www.
wfosigw.olsztyn.pl, w zakładce Portal beneficjenta/Środki
krajowe/Konkursy.
sem

Jak donosiła jakiś czas
temu „Rzeczpospolita”, Polska jest w europejskiej czołówce rankingu zużycia foliowych toreb. Tymczasem
w trosce o środowisko Unia
Europejska chce do 2019
roku zmniejszyć ich zużycie
nawet o 80 proc. Założenie
jak najbardziej słuszne, ponieważ nie od dziś wiadomo,
że masa wykorzystanych
foliówek zalegających na
śmietniskach to ogromny
problem ekologiczny. Wyrzucając do kosza codziennie
jedną czy dwie reklamówki,
nie myślimy o tym, że „zalewamy” świat plastikiem.
A gdyby tak zużytym reklamówkom, które mamy w domach, nadać lepsze życie?
Nie tylko wykorzystywać je
do segregowania domowych
odpadów, jak robią niektórzy, czy wyściełać nimi kubły
na śmieci, ale na przykład
wziąć je czasem ze sobą,
gdy idziemy na spacer do
lasu, nad rzekę, jezioro czy
do parku. Dlaczego? Powód
jest prosty: aby przy okazji
pozbierać do niej napotkane
po drodze śmieci.

nie będzie ich tam wyrzucał,
gdy stanie się dużym Janem.

Worki zamiast
reklamówki

Najczęściej śmieci w lesie zbierane są podczas zorganizowanych akcji. Może warto zabrać reklamówkę,
aby podczas spaceru zbierać do niej „napotkane” śmieci? Fot. archiwum

Z reklamówkami
na Łysicy

Właśnie taką akcję promował w ubiegłym roku
Wojciech Kotarba z Kielc
w jednym z portali społecznościowych. Oto fragmenty
wpisu pana Wojtka: … Jak
byłem z dziećmi na Łysicy

tłumaczyłem gdzie jesteśmy, dlaczego kupujemy
bilet do lasu, co to park
narodowy i jakie są tam
zasady. Po wejściu na
szczyt moja sześciolatka
zadała proste pytanie:
Tato, mówiłeś, że w parku narodowym nie wolno
śmiecić, więc czemu tu są
jakieś butelki i papierki… Ciężko wytłumaczyć,
ucząc dziecko szacunku
i tolerancji względem innych, że część ludzi nie

szanuje lasu.... Ustaliliśmy, że będziemy brali
na wycieczkę reklamówkę
i choć trochę posprzątamy
las, tak jak mieszkanie.
(…) Na górze było ponad

trzydzieści osób. Udało mi się
przekonać kilku dorosłych,
żeby pomogli posprzątać
szczyt Łysicy. Dzieci nie musiałem przekonywać, bo do
sprzątania ruszyły od razu,
jak powiedziałem, że te śmieci nie powinny tu być. To rodzice próbowali je hamować:
„nie ubrudź rączek”. Nie udało się, dzieci są boskie!

Kto jak nie my?

Oczywiście porządkowanie
terenów należy do obowiązków ich administratorów,
ale trudno oczekiwać, by
np. w lesie czy parku krajo-

brazowym nad czystością
czuwały sprzątaczki. A skoro
od niektórych ludzi trudno
wymagać kultury i poszanowania środowiska, a chcemy
mieć je czyste, więc zamiast
oglądać się na innych albo
przejść obojętnie, możemy
schylić się i podnieść rzucony papierek czy pustą
butelkę, wrzucić do reklamówki, a później do kosza.
Być może taką postawą
rozzuchwalimy śmiecących,
ale może też choć trochę
damy im do myślenia. A już
na pewno damy dobry przykład dzieciom jeśli będą nam
pomagały uprzątnąć czasem
otaczające środowisko, które
jest przecież naszym wspólnym dobrem. Mały Jaś,
który z rodzicami zbiera po
innych śmieci w lesie, raczej

— Kilka razy z własnej inicjatywy oczyszczałem olsztyński las miejski ze śmieci i nie
były to reklamówki, ale duże
wory — mówi Mirosław Arczak ze Stowarzyszenia Aktywności Społecznej Młyn
z Olsztyna. — Jestem wyczulony na czystość środowiska.
Pozostałości, które spotykam
na szlakach po turystach,
wędkarzach w postaci puszek,
plastikowych butelek, resztek
po grillowaniu przeszkadzają
mi, więc je podnoszę. Najgorzej jest w okolicach wsi, gdzie
w lasach ludzie porobili składowiska śmieci z budów czy
popsutego sprzętu AGD. Tego
problemu jednak nie rozwiążemy chodząc z reklamówką
w kieszeni — tłumaczy. — Ale
w skali mikro, możemy choć
minimalnie przyczynić się
do tego, że będzie nieco czyściej, gdy weźmiemy ze sobą
coś, w co pozbieramy śmieci.
— To prawda, dlatego nasze
stowarzyszenie poprzez różne
grupy aktywności, na przykład spacerowiczów, może
promować takie rozwiązania.
Warto też zaapelować przy
okazji o obywatelską odwagę, nie bać się zwracać uwagi
tym, którzy śmiecą — dodaje.
Tak więc paradoksalnie
mała reklamówka, która
sama w sobie nie jest przyjazna środowisku, może się trochę zrehabilitować i posłużyć
temu, by było ono czystsze.
Wystarczy zabrać ją czasem
ze sobą. Zaś podniesienie
śmieci po innych nie stanowi ujmy na honorze, tylko
świadczy o naszej dojrzałości
ekologicznej. Wioletta Sawicka

W 2017 roku WFOŚiGW w Olsztynie przeznaczył 300 tys. zł na doposażenie strażaków i ratowników

Środki dla służb ratowniczych
W środę 1 marca rozpocznie
się nabór wniosków w programie dotacyjnym „Adaptacja
do zmian klimatu — podnoszenie potencjału technicznego służb ratowniczych”. Tym
razem do rozdysponowania
jest 300 tys. zł.
Podnoszenie
potencjału
służb ratowniczych poprzez
wspieranie zakupów i modernizację specjalistycznego sprzętu ratowniczego to
główne założenie konkursu
„Adaptacja do zmian klimatu — podnoszenie potencjału
technicznego służb ratowni-

czych”. Na ten cel w 2017 roku
zarezerwowano 300 tys. zł.
Beneficjentami
środków
mogą być jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne, jednostki OSP, a także organizacje
pozarządowe. Dotację można pozyskać na doposażenie
służb ratowniczych w drobny sprzęt lub wyposażenie-uzbrojenie osobiste strażaka
ratownika, tj. ubranie specjalne, buty, rękawice, hełmy
strażackie, latarki, kominiarki
strażackie, sygnalizatory bezruchu, aparaty powietrzne,

Dotacje Funduszu dają możliwość zakupu np. hełmów strażackich
Fot. Grzegorz Siemieniuk

rzutki ratownicze, boje SP
ratownicze, zestawy „ABC
do nurkowania” oraz kolce
do ratownictwa lodowego.
Każdy beneficjent ma szansę otrzymać dofinansowanie
do 10 tys. zł, co może stanowić maksymalnie 80 proc.
kosztów kwalifikowanych.
Nabór wniosków potrwa do
28 kwietnia 2017 roku. Regulamin konkursu dostępny
jest na stronie www.wfosigw.
olsztyn.pl w zakładce Środki
krajowe/ Portal beneficjenta/
Konkursy.
sem
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Wojewódzki Fundusz w Olsztynie podsumował „Prosumenta” i rusza z programem „EWA plus”

Nowy program, nowe możliwości
Rozdysponowane 15 milionów złotych i podpisane 361
umów z beneficjentami to
efekt dwuletniego wdrażania na Warmii i Mazurach
„Prosumenta”. — Realizacja
tego programu wpisuje się
w tendencje państw Unii
Europejskiej, które poszukują
recepty na rozwój w zgodzie
z naturą i ochroną środowis-ka — mówi Adam Krzyśków,
Prezes Zarządu WFOŚiGW
w Olsztynie.
Głównym założeniem programu, który oficjalnie podsumowano 10 lutego w Centrum Wdrażania i Promocji
Innowacji w Olsztynie, było
ułatwienie
mieszkańcom
regionu dostępu do finansowania inwestycji związanych
z odnawialnymi źródłami
energii. Dwuletnia realizacja
„Prosumenta” pokazała, jak
dużym zainteresowaniem
cieszy się w naszym województwie ten temat. Dzięki
rozdysponowanym środkom
w regionie powstało 338 instalacji fotowoltaicznych, 36
pomp ciepła, a także wymienionych zostało 12 pieców
opalanych węglem na piece
na biomasę. — „Prosument”
był szansą i nadzieją dla
mieszkańców Warmii i Mazur.
Możemy mówić o sukcesie,
ponieważ z dofinansowania
skorzystało 361 beneficjentów. Realizacja ich projektów
to nie tylko inwestycje ekologiczne, ale też oszczędności
w gospodarstwach domowych
— mówiła podczas konferencji Sylwia Jaskulska — Członek Zarządu Województwa.

„Prosument” i co dalej?

Jak przyznaje prezes
Adam
Krzyśków
choć
w kontekście wydatkowania
pieniędzy „Prosument” oka-

zał się sukcesem, to jednak
pozostaje pewien niedosyt.
— Można było na przykład
wydać więcej. Nie 15, a 50 milionów, jak to zrobiono w zachodniopomorskim. Dlatego
powstał nasz pomysł uruchomienia programu regionalnego „EWA plus”. Liczę, że i on
zakończy się sukcesem, ponieważ oceniając w tej chwili
warunki jakie określa rynek
bankowy myślę, że pożyczka
w wysokości dwóch procent
z premią w postaci umorzenia może stanowić atrakcyjną ofertę — tłumaczy. Nowy
program, który jest skierowany do osób fizycznych,
będzie się opierał na systemie atrakcyjnych pożyczek.
Odmiennie niż w przypadku
„Prosumenta”, gdzie podstawę
finansowania stanowiły bezzwrotne dotacje. W autorskim
programie „EWA plus”, opracowanym przez Wojewódzki
Fundusz w Olsztynie, osoby
zainteresowane
otrzymaniem pożyczki będą mogły ją
zaciągnąć na pięć lat. Prócz
wspomnianego już stałego
oprocentowania w wysokości 2 proc. w skali roku beneficjenci będą musieli posiadać
10 proc. wkładu własnego,
niezależnie od kwoty pożyczki. Jednak w przypadku
terminowej spłaty 90 proc.
należności reszta na wniosek pożyczkobiorcy zostanie
umorzona.
E-nergia, W-oda, A-tmosfera. To nazwy trzech głównych
linii programu, z inicjałów
których wziął on swoją nazwę.
Każda z nich przewiduje pożyczki na inne działanie. I tak:
o pożyczki z linii „Energia” będzie się można ubiegać na budowę źródeł energii na potrzeby własne, zakup pojazdów
o napędzie elektrycznym

Od lewej: Adam Krzyśków — Prezes Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie,
Sylwia Jaskulska – Członek Zarządu Województwa i Tadeusz Ratyński – I Z-ca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie

Janusz Pabich – doradca
energetyczny w WFOŚiGW
w Olsztynie podsumował wdrażanie programu „Prosument”
w naszym regionie

oraz instalację stacji ładowania takich pojazdów. Z linii
„Woda” beneficjenci będą
się mogli starać o dofinansowanie takich przedsięwzięć
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 lub
modernizacja indywidualnych
źródeł ciepła z wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii, kompleksowa termomodernizacja budynków

W spotkaniu dotyczącym podsumowania „Prosumenta” i nowego
programu „EWA plus” wzięło udział ponad 100 osób

Doradcy energetyczni i specjaliści z WFOŚiGW w Olsztynie Fot. Grzegorz Siemieniuk (4)

mieszkalnych oraz wymiana
pokryć dachowych zawierających azbest. Co ważne, zadania w poszczególnych liniach
programu „EWA plus” można
ze sobą łączyć. Maksymalna
kwota pożyczki, jaką będzie
można dzięki temu uzyskać,
to 300 tys. zł.

Opowiedzą mieszkańcom
o „EWA plus”

Do Centrum Wdrażania
i Promocji Innowacji w Olsztynie na pierwsze spotkanie
informacyjne dotyczące nowego programu przyjechało
wielu przedstawicieli gmin
z całego województwa. Choć

program jest skierowany do
osób fizycznych, to samorządowcy chcą przekazać o nim
informacje swoim mieszkańcom. — Często pytają nas
o możliwości sfinansowania
np. wymiany pokryć dachowych, usunięcia azbestu czy
termomodernizacji. Z tego, co
już się dowiedziałem, będzie
to możliwe w tym programie.
Dlatego tu przyjechałem,
żeby później udzielić naszym
mieszkańcom jak najszerszych informacji — mówi
Hubert Sadownikow z Urzędu Gminy w Pieckach. —
Jako gmina jesteśmy bardzo
ciekawi nowych programów

uruchamianych w naszym regionie. Dlatego chcę się o nim
jak najwięcej dowiedzieć. Na
pewno będę szeroko informował naszych mieszkańców
o możliwościach jakie stwarza
program „EWA plus” — deklaruje też Ryszard Kozyro —
Wójt Gminy Barciany.
Nabór wniosków do programu „EWA plus”, którego
priorytetowym celem jest finansowanie zadań z zakresu
ochrony środowiska, ruszy
prawdopodobnie w pierwszym kwartale 2017 roku.
Do rozdysponowania jest 20
mln zł.
Wioletta Sawicka

28 kwietnia mija termin składania wniosków o dotację na usuwanie groźnej rośliny

Są pieniądze na walkę z barszczem Sosnowskiego
300 tysięcy złotych przeznaczył w tym roku Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na działania związane
z usuwaniem barszczu Sosnowskiego. Nabór wniosków
potrwa do 28 kwietnia.
Barszcz Sosnowskiego to
roślina, którą w okresie PRL
sprowadzono z ZSRR jako tanią paszę dla zwierząt. Miała
pomóc rolnikom, a okazało się,
że tylko zaszkodziła wszystkim Polakom. Wydzielane
przez barszcz Sosnowskiego
substancje stwarzają bowiem

naprawdę bardzo poważne
niebezpieczeństwo dla naszego
zdrowia. A otrzeć się o barszcz
możemy zupełnie nieświadomie podczas wycieczki za miasto czy nawet pikniku w parku.
W najlepszym wypadku kontakt z nim skończy się wysypką, której ostatnie ślady mogą
zniknąć po kilku miesiącach,
przy gorszym scenariuszu wylądujemy w szpitalu z oparzeniem III stopnia, czyli takim,
w którym pojawia się otwarta rana i pękające pęcherze.
WFOŚiGW w Olsztynie postanowił przeznaczyć 300 tys.

zł na walkę z tą niebezpieczną
rośliną. Jest to możliwe dzięki programowi dotacyjnemu
„Ochrona przyrody — likwidacja barszczu Sosnowskiego”. O środki mogą starać się
jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.
Pieniądze można pozyskać na
usługi związane z wykonaniem
zabiegów likwidacji barszczu
Sosnowskiego, zakup środków
chemicznych, oprysków, komponentów umożliwiających
realizację zabiegów, a także
na zabezpieczenie miejsca wy-

konywania prac. Beneficjent
może pozyskać do 100 proc.
kosztów kwalifikowanych nieprzekraczających 2 tys. zł za 1
ha obszaru, z którego zostanie
usunięty barszcz Sosnowskiego (1 ha rozumie się jako sumę
powierzchni, z której zostanie
usunięta roślina). Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu konkursu znajdują
się na stronie www.fundusz.
olsztyn.pl, w zakładce Portal
beneficjenta/Środki krajowe/
Konkursy. Nabór wniosków
potrwa do 28 kwietnia 2017
roku. sem

W 2017 roku na walkę z barszczem Sosnowskiego przeznaczono
300 tys. zł Fot. archwium
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Obudzić w sobie borsuka
Podnieść się z kanapy, wygrzebać z ciepłego koca i zacząć się ruszać. Nie między
kuchnią a pokojem w domowej krzątaninie czy w drodze
do pracy, ale na sportowo. Bo
to służy naszemu zdrowiu, poprawia samopoczucie itd. Nie
wiem, ile napisałam tekstów
zachęcających do większej aktywności. Bez wątpienia było
ich sporo, ponieważ nie brakowało imprez promujących
zdrowy styl życia, które organizował Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Choćby ubiegłoroczny majowy Eko START w Nowej Wsi,
podczas którego popularyzowaliśmy aktywność fizyczną.
W biegu na długim dystansie
przez piękne lesiste tereny
gminy Purda wystartowało
wówczas wielu wytrawnych
zawodników. Natomiast tylko
garstka wzięła udział w „Biegu borsuka”. Dystans do pokonania był w nim o wiele krótszy. Chcieliśmy tym biegiem,
poprzez atrakcyjne nagrody,
poderwać do aktywności
„kanapowców” i zachęcić ich
do zmiany stylu życia. Ja też
zachęcałam, ale czysto… teoretycznie. No cóż, prócz jazdy
rowerem od czasu do czasu
byłam do niedawna „kanapowcem”. Owszem, podziwiałam i zazdrościłam ludziom,
którzy uprawiają jogging, ale
żeby samej zacząć biegać?
Nie, na to byłam za leniwa,
za bardzo zmęczona, zapracowana, za stara... Jednym
słowem same wykręty. Aż naraz, zupełnie niespodziewanie
przyszedł impuls, że spróbuję.
Dlatego w sobotni wieczór 6
stycznia wstałam z kanapy
i poszłam do parku pobiegać.
Po przebiegnięciu może ze stu
metrów myślałam, że używając kolokwializmu, „wypluję
płuca”. Nogi mogły jeszcze
trochę biec, ale oddech „nie

wchodził” do końca. Dopiero
wtedy przekonałam się, jaką
mam fatalną kondycję. Owszem, nie mam dwudziestu
lat, ani nawet trzydziestu. Jestem w wieku, w którym sto
lat temu zyskałabym miano
szacownej matrony. No, ale
bez przesady, wiek jak i czas
są pojęciem względnym.
Uważam, że nigdy nie jest
za późno, aby coś w sobie
zmienić, jeśli się chce. Po tym
pierwszym biegu czy raczej
marszobiegu, przekonałam
się, że chcę: poprawić kondycję, ujędrnić ciało, poczuć się
w nim lepiej, ćwiczyć charakter. Tak, tak, wbrew pozorom
dla mnie ten ostatni aspekt
był najtrudniejszy. Po pierwszym treningu, który bardziej
przeszłam, niż przebiegłam,
narzuciłam sobie schemat, że
biegam w poniedziałki, środy i piątki, a weekendy mam
wolne. Bez względu na pogodę, warunki, zmęczenie, wciąż
się trzymam tego schematu.
Przez pierwsze dwa tygodnie
łączyłam marsze z podbieganiem i nie ukrywam, że marszów było więcej. Ostatecznie
nie musiałam nikomu niczego
udowadniać ani robić z siebie
bohaterki. Mój organizm sam
podpowiadał mi, na ile mogę
sobie pozwolić. Jednak z każdym kolejnym treningiem
czułam, jak rodzi się moja
kondycja.
Pokonywałam truchcikiem
coraz dłuższe dystanse. Po
miesiącu upartego trzymania
się schematu „poniedziałek
— środa — piątek” przyszedł
czas, że już nie maszerowałam tylko biegłam. Biegam
wieczorami w parku, przy
którym mieszkam. Od jednego końca do drugiego ma
on około kilometra długości.
Pamiętam, że tamtego styczniowego dnia, kiedy wyszłam
po raz pierwszy na trening,
marzyłam o takim dojściu do

Pierwszy „Bieg borsuka” odbył się 22 maja 2016 roku podczas EkoSTARTu w Nowej Wsi w gminie Purda. Na zdjęciu najlepsi uczestnicy tej
rywalizacji wraz z organizatorami Fot. Grzegorz Siemieniuk

wprawy, że przebiegnę całą
długość bez przerwy. Założyłam sobie, że w moim wieku
i przy mojej kondycji na wiosnę osiągnę ten cel. Jakież było
moje zdumienie i gigantyczna
radość, gdy 17 lutego po raz
pierwszy nie tylko bez wysiłku
przebiegłam ten dystans, ale

okrążyłam cały park! Razem
ze dwa kilometry! Naprawdę
byłam z siebie dumna i przeszczęśliwa! Polubiłam bieganie i myślę, że zaprzyjaźnię
się z nim na dłużej. Daje mi
ono dużo więcej, niż mogłam
się spodziewać. Mam lepszą
kondycję, moja cera stała się

bardziej natleniona, budzę
się wypoczęta, mam więcej
energii i krążących endorfin,
dlatego częściej się uśmiecham, pokonuję własnego lenia, no i jestem lżejsza o dwa
kilogramy. Wartością dodaną
jest też to, że rzuciłam palenie, ponieważ ten krótki od-

dech podczas biegu to jednak
sprawka tych papierosów, niestety. Tak więc teraz już jako
początkujący praktyk mogę
z podniesionym czołem zachęcać innych „kanapowców” do
zmiany stylu życia. Obudźmy
w sobie borsuka. Naprawdę
warto! Wioletta Sawicka

AKCJA „OBUDŹ BORSUKA”
Pamiętacie ubiegłoroczny EkoSTART, który odbył się w Nowej Wsi w gminie Purda? W tym roku mamy dla was kolejną
niespodziankę związaną z ruchem na świeżym powietrzu i dobrą zabawą. EkoSTART odbędzie się 21 maja, a jednym z jego
elementów jest miniakcja „Obudź borsuka”, której celem jest popularyzacja i upowszechnianie zdrowego stylu życia połączonego
z ekologią – zachęcenie do aktywności, zdrowego odżywiania i zmian nawyków.
„Obudź borsuka” rozpocznie się 21 marca i potrwa do 21 maja 2017 roku. Akcja będzie podzielona na dwie części: pierwsza – to
treningi, szkolenia, motywacyjne działania, które będą organizowane na terenie Olsztyna – od marca do maja. Uczestnicy spoza
Olsztyna mogą sami we własnym zakresie „podjąć walkę z widoczną nadwagą” i potwierdzić to np. poprzez zdjęcia, pieczątki
z miejsc aktywności fizycznej i inne, które udowodnią zaangażowanie uczestnika. Druga część to finał, który zaplanowano na
21 maja 2017 roku podczas wspólnej imprezy plenerowej pn. EkoSTART. W tym dniu chętni uczestnicy akcji „Obudź borsuka”
pobiegną, przejdą lub w inny sposób pokonają wyznaczoną trasę finałową (ok. 2 km – tzw. Bieg borsuka). Uczestnikiem akcji
może być osoba pełnoletnia, z widoczną nadwagą, której BMI* wynosi powyżej 25 (wskaźnik masy ciała – współczynnik powstały
przez podzielenie masy ciała podanej w kilogramach przez kwadrat wysokości podany w metrach) i nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tym wydarzeniu.
Aby wziąć udział w akcji, wystarczy: pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronach internetowych
organizatorów: www.fitniefat.pl, a także www.wfosigw.olsztyn.pl (zakładka Aktualności). Zgłoszenia przyjmowane będą w
pierwszej połowie marca. Liczba miejsc ograniczona! Organizatorami kampanii są Wydawca Olsztyn Sp. z o.o. oraz Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Ruszamy w połowie marca! sem

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

Lis — rudy cudak
Lis to jeden z najpospolitszych
drapieżników w Polsce. Jego
główne menu stanowi mięso,
ale nie pogardzi też pokarmem roślinnym. W kolejnym
odcinku programu „W służbie
natury” zaprezentujemy wiele
ciekawostek dotyczących lisa.
Lis, jaki jest, każdy widzi —
smukły, ruda kita, nieco skośne
oczy. Wiemy też, że lubi myszkować i jak pisał Jan Brzechwa
,„Srebrny Lis niezwykle szczwa-

ny, Lis Mikita spod Oszmiany,
Lis Telesfor farbowany, niebezpieczny i zawzięty...”. O tych psowatych powstało wiele bajek,
legend i opowiadań, a w nich
bez liku porównań charakteru
tego zwierzęcia do człowieka.
I coś w tym jest. Lisy są bardzo
inteligentne i sprytne i co wielu
może zdziwić, nie są wyłącznie
drapieżnikami. Mają swoje
ulubione smakołyki, są na
przykład amatorami ptasich

i żółwich jaj, a ich polowania
na myszy bywają bardzo widowiskowe. W kolejnym odcinku
programu „W służbie natury”
postaramy się oddzielić fakty
od mitów na temat tych zwierząt. Spróbujemy też ocenić,
jaką rolę w przyrodzie pełni lis
i dlaczego czasami określa się
go mianem szkodnika. Premiera programu w sobotę 18 marca o godzinie 18.15, a powtórki
w niedzielę 19 marca o godzi-

nie 18.15 i w czwartek 23 marca, również o godzinie 18.15.
Odcinki archiwalne naszego
programu można zobaczyć na
stronie www.wsluzbienatury.pl.
Od marca zapraszamy również
do TVP 3 Olsztyn na audycje
publicystyczne na temat środowiska Warmii i Mazur pt.
„Pora na przyrodę”. Szczegóły
już wkrótce. Do zobaczenia!
Aniela U. Smoczyńska,
autorka programów

Lis to jeden z najpospolitszych drapieżników w Polsce
Fot. Lech Pietraszko

