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W 2014 roku rozpoczęliśmy 
pierwszy nabór wniosków 
w ramach programu „Pro-
sument”. Nasz Fundusz jest 
jednym z trzech w kraju, który 
zdecydował się na jego reali-
zację. Głównym założeniem 
„Prosumenta” jest promowa-
nie energetyki obywatelskiej, 
czyli najprościej mówiąc 
produkcji energii przez jej 
konsumentów. Innym celem 
było pobudzenie świadomo-
ści ludzi tak, aby przy pomocy 
nowych technologii aktywnie 
włączyli się w proces budowy 
tzw. energetyki rozproszonej, 
która jest oparta na źródłach 
odnawialnych. Wypada 
wspomnieć także o aspek-
cie ekonomicznym, który 
nierzadko był priorytetem dla 
naszych beneficjentów ubie-
gających się o środki w tym 
programie. Zarząd Funduszu 
dostrzegł szansę wzrostu 
ilości instalacji OZE w naszym 
województwie, w którym 
średnie zaludnienie wynosi 
60 osób/km kw. W pierw-
szej edycji „Prosumenta” 
do rozdysponowania było 
ponad 5 mln zł. Pierwszą 
umowę podpisaliśmy w mar-
cu 2015 roku. W sumie do 
zakończenia pierwszego 
naboru takich umów było 
jeszcze 113. Widząc tak duże 
zainteresowanie konkursem 
Zarząd WFOŚiGW w Olsztynie 
wystąpił do Narodowego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
o zwiększenie puli środków 
na wdrażanie „Prosumenta” 
w naszym regionie. Tym 
razem otrzymaliśmy 10 mln 
zł. Chcieliśmy, aby jak najwię-
cej osób mogło skorzystać 
z tej pomocy dzięki, której 
w gospodarstwach powstały 
małe elektrownie. Popu-
larność programu była tak 
duża, że 27 lipca tego roku 
musieliśmy wstrzymać nabór 
wniosków. Do tej pory pod-
pisaliśmy blisko 340 umów 
na realizację 170 projektów 
związanych z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii. 
Liczba ta zapewne ulegnie 
zmianie, ponieważ nasi 
specjaliści cały czas pracują 
nad dokumentacją złożonych 
wniosków. Prawdopodobnie 
niedługo po raz kolejny uru-
chomimy nabór w ramach 
„Prosumenta”. 

Sylwia Jaskul-
ska, Członek 
Zarządu 
Województwa 
Warmińsko-
-Mazurskiego

W dniach 22-24 września 
w Pörtschach am Wört-
hersee w Karyntii (Austria) 
odbyła się 12. Konferen-
cja Sieci ENCORE. Tym 
razem spotkanie zostało 
poświęcone roli regionów 
Europy w ograniczeniu 
zmian klimatu oraz tzw. 
zielonej gospodarce. 
Miałam przyjemność wraz 
z innymi przedstawicielami 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego uczestniczyć 
w tym ważnym wydarzeniu. 
Podczas posiedzenia nie 
tylko omawiano politykę 
Unii Europejskiej dotyczą-
cą zmian klimatu, zielo-
nej gospodarki oraz roli 
poszczególnych  regionów 
w jej realizacji, ale również 
podjęto kroki zmierzające 
do utworzenia Sojuszy Sieci 
ENCORE, które zrzeszałyby 
regiony Europy pod kątem 
określonych zagadnień 
z szeroko pojętego zakresu 
ochrony środowiska. To 
bardzo ważne zagadnienie, 
ponieważ Sojusze umożli-
wią wymianę doświadczeń 
i najlepszych praktyk, 
wypracowanie wspól-
nych stanowisk na temat 
regionalnej polityki ochrony 
środowiska oraz przyczynią 
się do ułatwienia współpra-
cy zmierzającej do realizacji 
celów Unii Europejskiej oraz 
udziału w projektach reali-
zowanych ze środków unij-
nych. Warmińsko-Mazurskie 
zaangażowane będzie 
w prace Sojuszy koncentru-
jących się na możliwościach 
i metodach usuwania 
i unieszkodliwiania azbestu 
oraz efektywnym zarządza-
niu ziemią i planowaniem 
przestrzennym sprzyjającym 
zachowaniu różnorodności 
biologicznej. 
Podczas Konferencji 
podpisana została tak-
że Deklaracja Karyncka, 
w której uczestnicy spotka-
nia wskazali na potrzebę 
ograniczenia zmian klimatu 
oraz wezwali do odważnej 
współpracy wszystkich 
krajów przy realizacji ambit-
nych celów klimatycznych, 
podkreślając jednocześnie 
wagę regionów euro-
pejskich jako pionierów 
w ochronie klimatu. 

Kolejna wspólna akcja przyrodników i myśliwych w powiecie szczycieńskim 

Pomagają naturze

Działania dotyczące wsied-
lania kuropatw podjęto, 
ponieważ od kilkunastu lat 
w zatrważającym tempie po-
pulacja tego ptaka polnego 
uległa zmniejszeniu. Według 
szacunków na Warmii i Mazu-
rach żyje mniej niż jedna para 
na sto hektarów pól i łąk. Po-
pulacje kuropatw drastycznie 
ograniczają drapieżniki łow-
ne, jak na przykład lisy, ale 
i te, pozostające pod ochroną 
gatunkową — ptaki z  rodzi-
ny jastrzębiowatych i  kru-
kowatych. Ogromne straty,  
sięgające miejscami blisko 
80 proc., notuje się podczas 
lęgów. Ponadto kuropatwy 
nie mają zbyt wielu dogod-
nych miejsc do gniazdowa-
nia, a dodatkowo chemizacja 
rolnictwa bardzo źle wpływa 
na lokalne stadka. Poważ-
nym zagrożeniem dla tych 
ptaków są  także zdziczałe 
psy i koty. Aby zahamować tą 
tendencję przyrodnicy i myśli-
wi w powiecie szczycieńskim 

zjednoczyli siły i postanowili 
pomóc naturze. W działaniach 
tych wsparł ich Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środo-
wiska i  Gospodarki Wodnej 
w Olsztynie.

— Bez pomocy Wojewódz-
kiego Funduszu nie bylibyśmy 
w  stanie sami sfinansować 
akcji – przyznaje Bolesław 
Woźniak, sekretarz Koła Ło-
wieckiego „Żbik” Szczytno 
i zarazem Łowczy Rejonowy 
Rejonu Szczytno. — Dota-
cja była dla nas impulsem 
do wspólnego działania, aby 
wzbogacić bioróżnorodność 
naszych łowisk. Mieliśmy co 
prawda dylemat, czy nasze 
działania nie zostały podjęte 
zbyt późno, ale chcieliśmy 
spróbować, aby pomóc zani-
kającej populacji. Dziś z per-
spektywy czasu śmiało można 
powiedzieć, że podjęte akcje 
przyniosły pożądany skutek. 
Mamy sygnały, że kuropatwy 
pojawiają się nie tylko w miej-
scach, gdzie je wsiedliśmy, ale 

także tam, gdzie ich już daw-
no nie widziano lub słyszano 
— dodaje z zadowoleniem.

Tegoroczna akcja, która była 
rekordowa pod względem ilo-
ści wpuszczonych kuropatw, 
zyskała kolejnych partnerów. 
Do grona kół: „Żbik” Szczyt-
no, „Jeleń” Szczytno, Ryś 
„Dźwierzuty”, „Sokół” Szczyt-
no i „Łoś” Olsztyn dołączy tak-
że „Rogacz” Świętajno i „Echo” 
Wielbark. 

W 2013 roku do kilku ob-
wodów w powiecie szczycień-
skim wpuszczono ponad 450 
kuropatw. Podobna liczbę 
ptaków udało się zakupić 
rok później. Rekordowym był 
2015, kiedy to w kilku miej-
scach powiatu wsiedlono 830 
sztuk. Bieżący rok był jeszcze 
lepszy. Dzięki odpowiednio 
wysokiej dotacji zostało za-
kupionych 1350 kuropatw.

— Wcześniej finasowanie 
z Funduszu wynosiło 50 pro-
cent, a obecnie aż 80 procent 
wartości projektu – wyjaśnia 

Bolesław Woźniak. — To po-
zwoliło na znaczne poszerze-
nie naszych planów. Niektóre 
koła, a dobrym tego przykła-
dem jest „Ryś” Dźwierzuty, 
wsiedliły na swoim terenie 
300 sztuk kuropatw — dodaje 
z satysfakcją. 

Młode kuropatwy przyje-
chały z hodowli spod Lęborka. 
Koszt zakupu jednej sztu-
ki oszacowano na ok. 38 zł, 
z czego koła łowieckie dołożą 
jedynie niewiele ponad 7 zł. 
W  akcji wsiedlania ptaków 
wzięli udział także uczniowie 
zaprzyjaźnionych szkół pod-
stawowych, dla  których to nie-
powtarzalna lekcja przyrody. 
Tradycyjnie myśliwi ze „Żbika” 
zaprosili uczniów Szkoły Pod-
stawowej w  Klonie, która od 
wielu lat współpracuje z  KŁ 
„Żbik. Słowo „tradycyjnie” nie 
jest tu przypadkowa. Dzieci 
i młodzież od kilku lat włączają 
się aktywnie w działania zwią-
zane z ochroną przyrody.

Grzegorz Siemieniuk

W kilkunastu miejscach powiatu szczycieńskiego w miniony wtorek wypuszczono 1350 
kuropatw. W działania te zaangażowali się członkowie Szczycieńskiego Towarzystwa 
Przyrodniczego i myśliwi z siedmiu kół łowieckich. Akcję po raz kolejny finansowo 
wsparł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 

W akcji wsiedlania kuropatw wzięli udział m.in. uczniowie SP w Klonie. Część ptaków wypuszczono w pobliżu ich szkoły Fot. Grzegorz Siemieniuk
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Zaproszenie na bezpłatne spotkania w Muzeum Przyrody w Olsztynie
Muzeum Przyrody w Olszty-

nie zaprasza na kolejne spot-
kania dotyczące środowiska 
naturalnego Warmii i Mazur. 
Wykłady i prezentacje odby-
wają się w środy w siedzibie 
muzeum przy ul. Metalowej 
w Olsztynie. Wstęp wolny.

19 października, godz. 17.30 
„przyroda Nietlickich 
Bagien” (Marian 
Szymkiewicz – Muzeum 
przyrody w Olsztynie)
Nietlickie Bagna położone 

są na pograniczu powiatów 
giżyckiego i piskiego w gmi-
nach Miłki i Orzysz. Sercem 
Nietlickich Bagien jest roz-
legle liczące ok. 550 ha po-
wierzchni, silnie uwodnione 

i trudnodostępne torfowisko 
niskie z resztkami zanikające-
go j. Wąż. Torfowisko otacza-
ją silnie podmokłe i zarasta-
jące łąki oraz lasy bagienne. 

Jest to jeden z największych 
i najlepiej zachowanych ob-
szarów bagiennych w  woj. 
warmińsko-mazurskim. 
Wysokie walory przyrodnicze 

były podstawą utworzenia 
w  2003 r. rezerwatu „Niet-
lickie Bagno” o powierzchni 
1142,3 ha, a wraz z przyległy-
mi łąkami i terenami bagien-
nymi utworzono tu Ostoję 
Ptasią w ramach sieci Natu-
ra 2000 „Bagna Nietlickie” 
o powierzchni 4080,8 ha oraz 
Specjalny Obszar Ostoi Sied-
lisk „Mazurskie Bagna” o po-
wierzchni 1569,3 ha. Spośród 
rzadkich gatunków roślin 
występują tu, między innymi: 
brzoza niska, goździk pyszny, 
storczyki: kruszczyk błotny, 
listera jajowata. Nietlickie 
Bagna to przede wszystkim 
miejsce występowania wielu 
rzadkich gatunków ptaków, 
w tym bielika, orlika krzykli-

wego, zielonki, kropiatki, ry-
bitwy czarnej i białoskrzydłej, 
nieregularnie wodniczki i do 
niedawna także cietrzewia.

26 października, godz. 17.30  
– „Nietoperze Warmii 
i Mazur” (dr Joanna 
Duriasz – Olsztyn)
Nietoperze należą do naj-

bardziej tajemniczych i jesz-
cze wciąż słabo poznanych 
grup zwierząt. Szacuje się, że 
na świecie żyje ok. 1000 gat. 
nietoperzy. W Polsce stwier-
dzono dotychczas 26 gatun-
ków, a na Warmii i Mazurach 
16 taksonów tych ssaków. 
W granicach regionu, oprócz 
gatunków rozpowszechnio-
nych i  częstych, takich jak 

mroczek późny, karliki: ma-
lutki i  większy czy borowiec 
wielki, występują gatunki 
rzadkie, umieszczone na 
kartach „Polskiej czerwonej 
księgi zwierząt”, jak i w Załącz-
niku II Dyrektywy Siedlisko-
wej. Należą do nich: mopek, 
nocek łydkowłosy, mroczek 
pozłocisty i  mroczek posre-
brzany. W  regionie znajdują 
się także ważne w skali kraju 
zimowiska nietoperzy, spośród 
których najbardziej znane są 
bunkry w Mamerkach k. Wę-
gorzewa. Na wykładzie zosta-
ną scharakteryzowane gatunki 
występujące na Warmii i Ma-
zurach, a także główne prob-
lemy związane z  badaniami 
i ochroną tych ssaków.  Sem

19 października w Muzeum Przyrody w Olsztynie  będzie można 
dowiedzieć się wielu ciekawostek na temat Bagien Netlickich 
Fot. Marian Szymkiewicz

pOtróJNa pętla MazurSka
Zdrowy tryb życia i promo-
cja aktywności na świeżym 
powietrzu w otoczeniu 
unikalnej mazurskiej przyrody 
— takie cele postawiło sobie 
Mazurskie Centrum Edukacji 
Ekologicznej działające przy 
Fundacji Ochrony Wielkich 
Jezior Mazurskich w Giżycku 
podczas organizacji Potrójnej 
Pętli Mazurskiej. Tym razem 
rywalizowano na dystansach: 

5 km (Bieg Perkoza), 10 km 
(Bieg Czapli) i 15 km (Bieg 
Żurawia). Jednocześnie na 
polanie leśnej — odnowio-
nej i dobrze przystosowanej 
do tego typu imprez przez 
Nadleśnictwo Giżycko — od-
bywał się piknik ekologiczny 
z atrakcjami dla dzieci, gdzie 
swoje stoisko miał Mazur-
ski Związek Międzygminny 
Gospodarka Odpadami. Dla 
przybyłych przygotowano 

wiele atrakcji, m.in. warsztaty 
z tworzenia eko-lampionów, 
czy zabawy z bańkami 
mydlanymi. Najmłodsi mogli 
też wziąć udział w zabawach 
biegowych, a nieco starsi 
spróbować swoich sił w grze 
przygotowanej przez słucha-
czy Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Giżycku. W biegach 
głównych wzięli udział przede 
wszystkim przedstawiciele 
Polski północno-wschodniej 

(m.in. z Węgorzewa, Olecka, 
Mrągowa, Pisza, Orzysza, 
Ełku, Grajewa, Łomży, Łap, 
Białegostoku, Rajgrodu, 
Giżycka), ale także goście 
z Litwy. Wydarzenie zostało 
dofinansowane ze środków 
WFOŚiGW w Olsztynie.   sem

trWa NaBór WNiOSkóW 
W raMach rpO WWM

WFOŚiGW w Olsztynie infor-
muje, że 31 sierpnia rozpoczął 

się nabór w ramach trzech 
konkursów Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Warmińsko-Ma-
zurskiego na lata 2014-2020. 
Tym razem alokacja środków 
wynosi ponad 465 mln zł. 
Beneficjenci mogą ubiegać się 
o dofinansowanie z zakresu: 
Osi Priorytetowej 4 Efektyw-
ność energetyczna Działanie 
4.1 Wspieranie wytwarzania 
i dystrybucji energii pochodzą-

cej ze źródeł odnawialnych, 
Osi Priorytetowej 5 Środowi-
sko przyrodnicze i racjonalne 
wykorzystanie zasobów, 
a także Osi Priorytetowej 4 
Efektywność energetyczna 
Działanie 4.2 Efektywność 
energetyczna i wykorzystanie 
OZE w MŚP. Szczegółowe 
informacje dotyczące konkur-
sów znajdują się na stronie 
www.fundusz.olsztyn.pl.

sem

skrótem

Na ponad 1,2 miliona złotych oszacowano realizację projektu dotyczącego kompleksowej modernizacji energetycznej 
budynków Hotelu Joseph Conrad w Piszu. Zadanie to zostanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

W  piątek 9 września 
w  Ośrodku Szkoleniowo-
-Wypoczynkowym „Gu-
zianka” k. Rucianego-Nidy 
podpisano pierwszą umowę 
dotyczącą realizacji projektu 
w ramach Osi Priorytetowej 4 
„Efektywność energetyczna” 
Działanie 4.2 – „Efektywność 
energetyczna i wykorzystanie 
OZE w  MŚP” Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego na lata 2014-
2020. Beneficjentem środ-
ków jest właściciel Ośrodka 
Żeglarstwa i Turystyki Wod-
nej Camp-Pisz położonego 
na obrzeżach Pisza nad je-
ziorem Roś. Koszt inwestycji 
oszacowano na ponad 1,2 mln 
zł, z czego 833 tys. zł to unij-
ne dofinansowanie.

— Realizacja tego projek-
tu pozwoli o  około połowę 
ograniczyć koszty związane 
z  eksploatacją budynków — 
mówi z zadowoleniem Marek 
Łachacz, właściciel ośrodka. — 

Oczywiście ważnym elemen-
tem jest tu też ekologia, która 
w naszym wypadku jest dodat-
kowo instrumentem marke-
tingu. Znaczną część naszych 
gości stanowią bowiem tury-

ści niemieccy, którzy chętnie 
wypoczywają w  miejscach, 
w których wykorzystywane są 
rozwiązania służące ochronie 
środowiska naturalnego.

Realizacja projektu będzie 

dotyczyła kompleksowej 
modernizacji energetycznej 
budynków Hotelu Joseph 
Conrad w Piszu, tj.: ocieple-
niu budynku hotelowego 
i  budynku wielofunkcyjne-

go, likwidacji kotła c.o. na 
ekogroszek i  zastąpienia go 
zestawem dwóch pomp cie-
pła „powietrze - woda” (moc 
2x35kW) i kotłem na biomasę 
(moc 100 kW). Ponadto za-
planowano wymianę grzej-
ników na niskotemperatu-
rowe, czyli przygotowane do 
pracy z pompą ciepła, a także 
wprowadzenie technologii 
energooszczędnych: montaż 
kolektorów do przygotowa-
nia ciepłej wody użytkowej, 
a także montażu paneli foto-
woltaicznych o mocy 15 kWp.

— W ramach zadania zosta-
nie także wymienione oświet-
lenie - z tradycyjnego na ledo-
we — dodaje Marek Łachacz. 
— Zmodernizujemy też wen-
tylację mechaniczną, gdzie zo-
stanie zastosowana instalacja 
odzysku energii w  budynku 
hotelowym. Sam system za-
rządzania energia będzie ob-
sługiwany z poziomu recepcji.

Według wstępnych szacun-
ków realizacja projektu, która 

już się rozpoczęła, zakończy 
się w sierpniu 2017 roku.

Przypominamy, że Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w  Olsztynie jest Instytucją 
Pośredniczącą Regionalnym 
Programem Operacyjnym 
Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego na lata 2014-
2020 (osie priorytetowe 4 
i  5). W  nowej perspektywie 
finansowej przewidziano aż 
206 mln euro na środowisko 
przyrodnicze oraz efektyw-
ność energetyczną. Dofinan-
sowanie można otrzymać na 
projekty dotyczące: odnawial-
nych źródeł energii (ok. 100 
mln euro, w tym 40 mln euro 
na budowę infrastruktury 
elektroenergetycznej), po-
prawę efektywności energe-
tycznej w  sektorze MŚP (20 
mln euro), gospodarkę odpa-
dami (ponad 20 mln euro), 
gospodarkę wodno-ściekową 
(ponad 20 mln euro).

Grzegorz Siemieniuk

Podpisano pierwszą umowę w ramach Osi 4 Działania 4.2.  RPO WWM na lata 2014-2020 

Ekologiczny hotel nad Rosiem

Umowę podpisano 9 września w Guziance k. Rucianego-Nidy Fot. Grzegorz Siemieniuk
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Zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka programu „W służbie natury” w każdy weekend w TVP 3 Olsztyn

Praca bobra pod kontrolą
Drzewa temperują jak 
ołówki, a lasy i łąki zamie-
niają w rozlewiska. Bobry to 
bardzo pracowite zwierzęta. 
Prawie żadna przyrodnicza 
przeszkoda im nie straszna, 
a ich rewiry praktycznie nie 
mają granic – m.in. o takich 
ciekawostkach będzie można 
dowiedzieć się w kolejnym 
odcinku „W służbie natury. 

Na północy Warmii i Mazur 
niedaleko Srokowa leży praw-
dziwe królestwo tych zwierząt, 
które w  kolejnym odcinku 
programu „W służbie natury” 
zwiedzi prowadzący Marcin 
Młynarczyk. Tutejsi leśnicy 

naliczyli już 500 rodzin bobro-
wych, co wskazuje, że te tere-
ny zamieszkuje przynajmniej 
3000 bobrów. Jeszcze w latach 
siedemdziesiątych tych zwie-
rząt było niewiele, ale dzięki 
programowi restytucji ich 
liczebność znacząco wzrosła. 
Obecnie te największe euro-
pejskie gryzonie nie mają żad-
nego naturalnego wroga, więc 
ich populacja nie jest w żaden 
sposób redukowana. W progra-
mie pokażemy mazurską kra-
inę bobra, ale i przedstawimy 
kilka sposobów, jak ograniczać 
rozlewiska, które powodują te 
zwierzęta. Premiera odcin-

ka w  sobotę 15 października 
o godz. 18.15, powtórki w nie-
dzielę 16 października o godz. 
18.15 i w czwartek 20 paździer-
nika również o  godz. 18.15. 
Nasz program od 8 paździer-
nika będzie można zobaczyć 
w regionalnej telewizji w cyklu 
cotygodniowym — premiera 
w każdy trzeci weekend miesią-
ca, a wszystkie ostanie odcinki 
powtarzane będą w pozostałe 
soboty i niedziele miesiąca — 
zawsze o godz. 18.15 — to nasza 
stała pora programu. Do zoba-
czenia!

Aniela U. Smoczyńska, 
autorka programu Bobry łąki zamieniają w rozlewiska Fot. Karol Zalewski/Archiwum WFOŚiGW w Olsztynie

— Jest pan fit, czy fat?
— No niestety kolejność 

trzeba odwrócić. Jestem 
jeszcze fat. Fit dopiero będę. 
Dzięki Bogu powolutku spa-
dam z wagi i nie chcę na tym 
poprzestać.  

— No to tak odważnie, ile 
pan waży?
— Zszedłem poniżej 130 

kilogramów, a  ważyłem 138. 
Przy moim wzroście powinie-
nem ważyć jakieś 95. 

— Kiedy przyszedł ten 
impuls, że trzeba trochę 
zrzucić?  
—  Chyba z wiekiem pojawiła 

się świadomość, żeby jednak 
pozbyć się tych kilogramów, 
bo ich nadmiar jest jednak dla 
mnie problemem. Nie chodzi 
wyłącznie o wygląd czy dobrą 
kondycję. Nadwaga wiąże się 
z  całym szeregiem chorób, 
których można uniknąć, je-
żeli zmienimy dietę i będzie-
my trochę bardziej aktywni. 
Wybór jest oczywisty. Z dru-
giej strony jest jakiś dyktat 
na bycie fit, czego przykład 
mieliśmy podczas naszego 
eko-Startu, który odbył się 
w  maju w  Nowej Wsi. Przy-
jechali sportowcy o żylastych, 
umięśnionych ciałach, którzy 
stawiają się zawsze i wszędzie 
na każde wezwanie do podob-
nych akcji. Natomiast więk-
szość ludzi jest fit okazyjnie. 
Taki normalny, przeciętny 
człowiek w dodatku z nadwa-
gą, który nie biega, mógł tam 
poczuć się nieswojo. 

— Z tym się zgadzam. 
Rzeczywiście na eko-Start, 
przybyli wytrawni biegacze 
i rowerzyści, a tych „bor-

suczków” z nadwagą była 
garsteczka. Nawet chyba 
wstydzili się startować na 
swoim dystansie, ponieważ 
przy tych wysportowanych 
zawodnikach wpadali 
w kompleksy.  
— I to jest właśnie wyzwa-

nie. Również dla nas jako 
Wojewódzkiego Funduszu, 
ponieważ obiecaliśmy sobie, 
że zrobimy następną tego typu 
imprezę. Zastanawiamy się, 
jak ustalić warunki, aby za-
chęcić do udziału w niej więcej 
tych „borsuków”. Okazało się 
bowiem, że nawet wysoka na-
groda, jaką można było zdo-
być w maju, nie była w stanie 
przyciągnąć wielu zaintere-
sowanych. Właśnie z tych po-
wodów o których mówiliśmy 
przed chwilą. Mało tego, pod-
czas samej imprezy w Nowej 
Wsi, kiedy typowaliśmy po-
tencjalnych zawodników, to 
słyszało się odpowiedzi typu; 
„nie będę w tym uczestniczył, 
bo jestem za gruby”, „bo je-
stem chory”, „bo źle się czuję”. 
Czas to zmienić.

Może tego typu imprezy 
należałoby bardziej ukierun-
kować na „borsuków”, aby 
wstali z foteli?
— Jestem jaki najbardziej 

na tak. Warto taką imprezę 
organizować, aby promować 
korzyści płynące ze zdrowego 
stylu życia. Odchudzając się, 
czyli dbając o  siebie, dbamy 
również o środowisko. Mniej 
jemy, więc mniej wydalamy. 
Coraz więcej ludzi deklaruje 
wegetarianizm, bądź nawet 
weganizm. Mięso przestaje 
być na szczycie najbardziej 

pożądanych produktów, 
a  odżywianie bez mięsa jest 
ekologiczne. Zaś mniejsze 
zapotrzebowanie na mięso, 
wiąże się ze spadkiem jego 
produkcji, co też jest korzyst-
ne dla środowiska. Ponieważ 
świńska ferma może bardziej 
zatruć atmosferę niż mała fa-
bryczka. Poza tym z większą 
aktywnością, wiąże się zmia-
na sposobu życia, czyli mniej 
samochodu, więcej roweru 
i  chodzenia. Efektem tego 
jest mniejsza emisja spalin do 
środowiska. Co więcej, kiedy 
już zmieniamy tryb życia na 
aktywny, zmienia się również 
nasza świadomość ekologicz-
na. Używamy wielokrotnych 
opakowań, szukamy żywności 
nieprzetworzonej, produktów, 
które nie są obarczone całą 
plejadą E, konserwantów, 
chemii i Bóg wie czego jeszcze.

— I zrobił się z tego praw-
dziwy łańcuszek. Chcę być 
szczuplejszy, to więcej się 
ruszam, nie jadę samocho-
dem, wybieram rower lub 
publiczny środek transportu, 
dzięki czemu jest mniejsza 
emisja spalin. Promowaniu 
takich postaw służy m.in. 
Europejski Tydzień Zrówno-
ważonego Transportu, który 
tradycyjnie przypada na 
wrzesień?  
—  Oczywiście. Ale, co jest 

jeszcze fajne w  tym wszyst-
kim, to to,  jeżeli ten sposób 
na życie, staje się coraz po-
wszechniejszy, wytwarzają 
się szczególne powiązania 
społeczne między ludźmi. To 
nie jest ten wariat, który je-
dyny w bloku wkłada krótkie 

spodenki i biega, tylko że już 
biega pół tego bloku. Nawią-
zują się nowe znajomości, lu-
dzie przestają być anonimowi, 
przekazują sobie jakieś rady, 
nowinki, poprzez portale 
społecznościowe zwołują się 
na akcje wspólnego biegania 
czy rajdy rowerowe. A  jak 
już razem działają, to czują 
się silniejsi, aby np. wywrzeć 
presję na władzy lokalnej by 
zainwestowała w siłownię, czy 

naprawiła ścieżkę rowerową. 
To też jest ważny przejaw ak-
tywności, ta świadomość, że 
można zrobić coś wspólnie, 
co jest dużo lepsze niż to fat 
przed telewizorem i  zagry-
zanie stresu słodyczami, czy 
zapijane go piwem.  

— A jak z pana aktywnoś-
cią? Biega pan?
— Staram się poświęcać 

dziennie od 45 minut do go-
dziny aktywności. Wygląda to 

różnie. Raz jest to rower zwy-
kły, raz stacjonarny. Mam też 
zestaw ćwiczeń fitness i trene-
ra w telewizorze. 

— Ma pan jakiś założony 
plan? O ile mniej będzie pan 
ważył za rok o tej porze?  
— (śmiech) Mniej niż obec-

nie. W wieku 25 lat ważyłem 
w granicach stu kilogramów 
przy wzroście 190 cm. To moje 
marzenie, aby do tej wagi 
wrócić. Moi synowie, którzy 
są w podobnym wieku, jak ja 
wówczas, ważą po osiemdzie-
siąt parę kilo i wydają mi się 
strasznymi chudzielcami. Sam 
się dopinguję do tego odchu-
dzania. Co roku uczestniczę 
w dwutygodniowych, oczysz-
czających seansach i  diecie 
warzywnej. Tracę wówczas 
od 4 do 5 kilogramów i  na-
bieram dobrych nawyków. 
Najbardziej pomagają mi 
w odchudzaniu właśnie takie 
wyjazdy. Tam nikt nikogo do 
niczego nie zmusza. Ale obok 
jest sklep, gdybym był głod-
ny, mógłbym pójść do niego 
i kupić coś do jedzenia. Jed-
nak nikt z  nas, uczestników 
turnusu odchudzającego, nie 
chodził, ponieważ była gru-
powa mobilizacja na cel — 
schudnąć! I widać było tego 
efekty. 

Dbamy o siebie, bo chcemy 
się dobrze czuć, chcemy być 
zdrowi. Młodości co prawda 
nie przywrócimy, ale możemy 
być aktywni do później jesieni 
życia. W zdrowym ciele, zdro-
wy duch. To hasło wciąż jest 
bardzo aktualne. 

— Dziękuję za rozmowę. 
Wioletta Sawicka 

Nasza rozmowa z Adamem Krzyśków, Prezesem Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie

W zdrowym ciele, zdrowy duch 
Zdrowe ciało, to ciało szczupłe. Bycie fit, a nie fat, stało się modne. Nie tylko dla urody i zdrowia warto zadbać o sylwetkę.  
— Odchudzając się pomagamy też środowisku — mówi  Adam Krzyśków Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, który sam walczy z nadwagą.  

— W zdrowym ciele, zdrowy duch. To hasło wciąż jest bardzo aktualne 
— mówi Adam Krzyśków- Prezes Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie
Fot. Archiwum WFOŚiGW w Olsztynie
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Kto lubi poranne bądź popo-
łudniowe korki? Raczej nikt. 
Są one zmorą wszystkich kie-
rowców. Nie dość, że stojąc 
w nich narażamy się na stres 
(konia z rzędem temu, kto cza-
sem nie złorzeczył w nerwach, 
na kierowcę przed sobą), to 
jeszcze wdychamy toksyny 
z  naszych aut, „racząc” też 
trującymi oparami powie-
trze. Stanie w  korkach bywa 
też nieekonomiczne czaso-
wo. Niejednokrotnie do celu 
moglibyśmy dotrzeć prędzej 
pieszo, rowerem, czy komuni-
kacją publiczną, zamiast prze-
suwać się żółwim tempem od 
świateł do świateł. Właśnie to 
miał uświadomić odbywający 
się w dniach 16 – 22 września 
Europejski Tydzień Zrówno-
ważonej Mobliności.  Pod tą 
urzędniczą i  sformalizowaną 
nazwą, kryje się proste prze-
słanie. Jeśli, choć od czasu do 
czasu, zamiast samochodu wy-
bierzemy rower czy autobus, 
to korzyści odniesie nie tylko 
nasze zdrowie i środowisko, 
ale też gospodarka. 

Zmiana 
stylu życia
Hasło tegorocznej edycji 

tej ogólnoeuropejskiej akcji 
brzmi: „Inteligentny trans-
port. Silna gospodarka”. Co 
ma piernik do wiatraka? 
Okazuje się, że całkiem spo-
ro. Więcej pasażerów komu-
nikacji miejskiej, to większe 
zapotrzebowanie na autobu-
sy, czy tramwaje. W Unii Eu-
ropejskiej zakłady transportu 
publicznego zatrudniają po-
nad 2 mln osób, które rocznie 
wnoszą około 150 miliardów 
euro do unijnej gospodarki. 
Poza tym nie trzeba wielkiej 
wyobraźni, by uzmysłowić 
sobie, jak poprawi się jakość 
powietrza, którym oddycha-
my jeśli np. trzydziestu kie-
rowców z osiedla, wsiądzie do 
jednego autobusu, który i tak 
jedzie w tym samym kierun-
ku, a samochody zostaną na 
parkingach. 

Nie od dziś wiadomo, że 
ruch oznacza zdrowie. Choć 
coraz więcej osób regular-
nie uprawia jakiś sport, to 
jednak znaczna część z  nas, 
to typowi kanapowce. Przej-
ście z domu do samochodu, 
czy z  samochodu do pracy, 
to zdecydowanie za mało, 
aby zapewnić sobie dobrą 
kondycję na długie lata. Ale 
jeśli do pracy pójdziemy pie-
szo, bądź przejedziemy kilka 
przystanków autobusem i da-
lej się przejdziemy, to będzie 
duży krok w kierunku zmiany 
stylu życia na aktywny.

Inną alternatywą dla sa-
mochodu jest rower. Bada-
nia naukowe dowodzą, że 
rowerzyści żyją średnio dwa 
lata dłużej, rzadziej chorują, 
a przez to mniej przebywają 
na zwolnieniach lekarskich. 
Warto też wspomnieć, że 
to właśnie piesi i  rowerzy-
ści wspierają miejscowych 
przedsiębiorców, gdyż mając 
„po drodze”, częściej zagląda-

ją do lokalnych sklepików, 
niż pędzący do marketów 
kierowcy. 

„Zielone biuro” 
na Starym Mieście
Mniej samochodu, to czyst-

sze środowisko, nasza większa  
aktywność fizyczna, za którą 
idzie lepsze zdrowie. A mniej 
chorób, to oszczędności w służ-
bie zdrowia. W  UE rocznie 
wynoszą one ponad 80 miliar-
dów euro. Aby uświadomić ko-
rzyści płynące z ograniczenia 
w używaniu aut, 22 września 
kończący Europejski Tydzień 
Zrównoważonej Mobliności 
został ogłoszony Dniem bez 
Samochodu. 

Również Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej w  Ol-
sztynie, aktywnie wspierał 
ETZM. Już pierwszego dnia, 
przed siedzibą Funduszu 
przy ul. św. Barbary, zorga-
nizowano Park (ing) Day. Na 
świecie ta inicjatywa, w której 

na jeden dzień w roku, par-
king zamienia się w  biuro, 
kawiarnię czy park, przepro-
wadzana jest od 2005 roku. 
W  Olsztynie zorganizowa-
no ją po raz pierwszy.  Od 
godz. 9.00 do 14.00 miejsce 
parkingowe przed siedzibą 
Funduszu, stało się zielonym 
i ekologicznym biurem, gdzie 
przyjmowani byli interesanci. 
—To była bardzo udana akcja. 
Zarówno dla naszych klien-
tów, gości, jak i dla pracowni-
ków. Wszystkim się podobało, 
że można wyjść przed firmę 
i  normalnie przy tym pra-
cować. Nasze jednodniowe 
biuro było bardzo kolorowe 
i chętnie odwiedzane. Niektó-
rzy przychodzili by załatwić 
swoje sprawy, drudzy z  cie-
kawości, aby zobaczyć, jak 
taka praca przed firmą wy-
gląda. Tego dnia od naszych 
gości z Zarządu Dróg Zieleni 
i  Transportu, otrzymaliśmy 
też dobrą informację, że jest 
zgoda na zamontowanie przy 

naszej drugiej siedzibie przy 
ul. Lelewela kolejnych stoja-
ków rowerowych — opowiada 
Beata Kowalska z WFOŚiGW 
w Olsztynie. — Jaki był cel, by 
urządzić biuro na parkingu? 
— Przede wszystkim eduka-
cyjny. Chcieliśmy pokazać nie 
tylko ideę włączenia parkin-
gów w przestrzeń publiczną, 
ale też unaocznić działalność 
ekologiczną Funduszu i  od-
hermetyzować nasze biuro 
— tłumaczy.

Fundusz 
na rowerach
To nie jedyna inicjatywa 

podjęta przez WFOŚiGW 
w Olsztynie w ramach ETZM. 
22 września pod siedzibą Fun-
duszu spotkali się zwolennicy 
rowerów. Najpierw była część 
teoretyczna, czyli wykład pro-
wadzony przez Mirosława 
Arczaka oficera rowerowego 
Olsztyna, jak bezpiecznie po-
ruszać się rowerem w  ruchu 
ulicznym. Później uczestnicy 

przystąpili do części praktycz-
nej, czyli przejazdu rowerami 
ulicami Śródmieścia. 

Aby jeszcze lepiej promować 
idee zrównoważonego trans-
portu, pracownicy Funduszu, 
przeprowadzili ekologiczną 
grę wewnątrz firmy, której 
celem była zmiana nawyków 
na korzystne dla zdrowia i śro-
dowiska. Chętni, którzy wzięli 
udział w zabawie (1/3 pracow-
ników firmy), przez czas trwa-
nia tygodnia poświęconego 
zrównoważonemu transpor-
towi, skrupulatnie odnoto-
wywali i zbierali punkty m.in. 
za to czym dotarli  do pracy, 
ile czasu poświęcili na aktyw-
ność fizyczną, ile wypili wody, 
kawy, czy zjedli cukierków. — 
Ktoś mógłby powiedzieć, że 
to tylko zabawa, ale wszystko, 
a zwłaszcza zmianę nawyków  
trzeba zaczynać od własnego 
podwórka. Dopiero wówczas 
stajemy się wiarygodni — do-
daje Beata Kowalska.  

Wioletta Sawicka

W dniach 16-22 września odbył Europejski Tydzień Zrównoważonej Mobliności 

Rowerzyści żyją zdrowiej i dłużej 
To jeden z powodów, 
dla których warto 
częściej zostawiać 
samochód 
w domu, a do pracy 
pojechać rowerem, 
autobusem lub 
przejść się pieszo. 
Mniej samochodu, 
oznacza więcej 
zdrowia i czystsze 
powietrze. 

16 września „zielone biuro” odwiedziła m.in. Sylwia Jaskulska — Członek Zarządu Województwa. Na zdjęciu z Tadeuszem Ratyńskim — I z-cą prezesa WFOŚiGW w Olsztynie  
i Januszem Pabichem doradcą energetycznym w WFOŚiGW w Olsztynie Fot. Beata Kowalska

22 września cześć pracowników Funduszu wzięła aktywny udział w Europejskim Dniu bez Samochodu 
Fot. Grzegorz Siemieniuk

Przed siedzibą WFOŚiGW w Olsztynie zorganizowanwo rowerowy 
happening. Od lewej: Marta Hernat-Grabowska (WFOŚiGW  
w Olsztynie), Beata Kowalska (WFOŚiGW w Olsztynie)i oficer  
rowerowy Olsztyna Mirosław Arczak


