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Dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska I Gospodarki Wodnej

Tadeusz
Ratyński,
I z-ca Prezesa
Zarządu
WFOŚiGW
w Olsztynie
Wyroby zawierające azbest
muszą zniknąć do 2032 roku.
Tak stanowi rozporządzenie
ministra gospodarki, pracy
i polityki społecznej. Od kilku
lat na Warmii i Mazurach realizowane są programy, które
mają pomóc rozwiązać problem azbestu. Choć do 2032
roku jeszcze sporo czasu, to
jednak istnieją uzasadnione
obawy, czy uda nam się oczyścić nasz kraj z groźnego minerału. Według zebranych
danych do unieszkodliwienia
w naszym regionie pozostało
jeszcze ponad 156 tys. ton
wyrobów zawierających azbest. Wśród zinwentaryzowanych wyrobów pozostałych do unieszkodliwienia
najwięcej jest pokryć dachowych - eternitu. Według szacunków na Warmii i Mazurach zalega go ok. 143 tys.
ton. Do całkowitego uprania
się z tym problem mamy właściwie tylko 16 lat. Piszę
„tylko” ponieważ rocznie na
Warmii i Mazurach usuwa się
kilka tysięcy ton azbestu. Jako
WFOŚiGW w Olsztynie co
roku uruchamiamy program
dotacyjny, który pozwala
uzyskać dofinansowanie do
85 proc. na usuwanie azbestu. Z tej pomocy w bieżącym roku skorzystało 90
gmin utylizując 5269 ton azbestu, co jest najlepszym wynikiem w pięcioletniej kampanii. Zachęcam mieszkańców
naszego regionu, aby mobilizowali włodarzy swoich gmin
do działania w tym zakresie
w kolejnym roku, ponieważ
w imieniu osób fizycznych
o dofinansowanie występuje
samorząd. Może presja społeczna pozwoli nam na dynamiczniejsze i efektywniejsze
działania związane z tym problem. Aby uporać się z azbestem do 2032 roku musimy usuwać ok. 1 tys. ton
rocznie. Często słyszymy, że
mieszkańcy nie mają pieniędzy na nowe pokrycia
dachowe. Olsztyński oddział BOŚ wspierany przez
WFOŚiGW w Olsztynie uruchomił preferencyjną linię
kredytową na działania
związane ze zmianą poszycia dachowego. Warto z korzystać z takiej oferty, aby
uwolnić nasz piękny region
z azbestu.

Podsumowanie piątej edycji konkursu „Eko- Sołectwo”

Królewo znów liderem
Sołectwo Królewo w gminie Morąg zwyciężyło w tegorocznej edycji konkursu „EkoSołectwo”, którego głównym organizatorem jest redakcja „Pulsu Regionu Magazyn
Samorządów Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Partnerem przedsięwzięcia
jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Laureaci tegorocznego konkursu wraz z zaproszonymi goścmi Fot. Grzegorz Siemieniuk
W piątek 20 listopada w siedzibie Polskiego Związku Łowieckiego w Olsztynie odbyło się podsumowanie V edycji konkursu „Eko-Sołectwo
2015”. Do tegorocznej akcji,
która polegała na zbiórce
elektroodpadów, zgłosiło się
65 sołectw z Warmii i Mazur.
Przez kilkanaście tygodni zebrano ponad 112 ton elektrośmieci. To znacznie więcej
niż udało się zebrać w 2014
roku. Wówczas to w konkursie wzięło udział 25 sołectw
i zebrano wówczas ponad 73
tony elektroodpadów. Wtedy
z wynikiem ponad 8 ton zwyciężyło sołectwo Królewo
w gminie Morąg.

Odpadów mniej,
zaangażowanie jest

Historia jednak lubi się powtarzać. W tegorocznej edycji po raz kolejny najlepsi
okazali się bowiem miesz-

kańcy sołectwa Królewo.
Tym razem zebrali ponad 6
ton elektrośmieci. Za zbiórkę w poszczególnych sołectwach odpowiedzialni byli sołtysi. To oni byli koordynatorami akcji — ogłaszali w swoich miejscowościach informacje o zbiórce, a następnie
zorganizowali punkty, gdzie
miałby te odpady trafiać. Potem elektrośmieci odbierała
wyznaczona przez organizatora konkursu firma.
— W minionym roku zebraliśmy więcej elektroodpadów niż w piątej edycji
konkursu — mówi z Anna
Ember, która od ponad 30 lat
jest sołtysem sołectwa Królewo. — Odpadów było teraz
znacznie mniej, ale cieszę
się, że zaangażowanie w akcję nie zmalało.
Główną nagrodą w konkursie „Eko-Sołectwo” było
1,5 tys. zł. Zwycięzcy już wie-

dzą jak wydadzą tę kwotę.
— Wygraną przeznaczymy
na zakup osprzętu do naszego sołeckiego ciągnika — deklaruje sołtys Ember. —
Mamy sporo terenów zielonych i zakupiony osprzęt pozwoli lepiej zadbać o naszą
wspólną zieleń.

Dbają o swoją
małą ojczyznę

Drugie miejsce w tegorocznej edycji konkursu zajęło
sołectwo Przykop w gminie
Purda, które zebrało ponad 5
ton elektroodpadów. Trzecie
miejsce przypadło sołectwu
Stulichy w gminie Węgorzewo, gdzie udało się zebrać
prawie 5 ton elektrośmieci.
Podczas uroczystego podsumowania konkursu w Olsztynie nagrodzono także te sołectwa, które od kilku lat aktywnie włączają się w akcję
związaną ze zbiórką elektro-

odpadów. Specjalne podziękowania do uczestników konkursu skierowała Sylwia Jaskulska — Członek Zarządu
Wojeówództwa WarmińskoMazurskiego.
— Serdecznie dziękuję
wszystkim uczestnikom konkursu „Eko-Sołectwo” za zaangażowanie w tą szczytną
akcję — mówiła podczas spotkania Sylwia Jaskulska. —
Cieszę się, że dbacie o swoje
małe ojczyzny, a na tych wspólnych działaniach zyskują
wszyscy mieszkańcy naszego
pięknego regionu, gdzie wspólnym dobrem jest środowisko
naturalne, a jego ochrona jest
naszym obowiązkiem.
Tradycyjnie nagrody dla najaktywniejszych uczestników
konkursu ufundował m.in.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Olsztynie.
Grzegorz Siemieniuk

Gustaw Marek
Brzezin,
Marszałek
Województwa
WarmińskoMazurskiego

Miło mi powrócić jeszcze na
chwilę do mediów, jako inspiratorów, a często i kreatorów masowej wyobraźni.
Lonely Planet — gigant
branży turystycznej, wydawnictwo i agenda BBC, ogłosił
niedawno informację, na
którą czekali podróżnicy na
całym świecie — gdzie wybrać się na wakacje w 2016
roku.
Wśród 10 wyróżnionych krajów, do odwiedzenia których
namawia turystów Lonely
Planet, po raz pierwszy znalazła się Polska. Eksperci,
którzy opracowali listę najciekawszych propozycji, zdecydowali, że Polska w pełni
zasłużyła na nagrodę „Best
in Travel 2016”. Pierwszą
wskazaną destynacją na mapie naszego kraju są Warmia
i Mazury:
„Żegluj po Wielkich Jeziorach
Mazurskich. W północnowschodniej Polsce spotkacie
nieodkrytą sieć rzek i jezior.
Od pierwszych dni wiosny
(kiedy pojawią się pączki na
drzewach) aż po jesień, żeglarze (miłośnicy wody) próbują swoich sił na jeziorach
Śniardwy lub Niegocin —
lub podróżują kajakiem malowniczą Krutynią. Miasta Giżycko i Mikołajki stanowią
najlepszą bazę do rozpoczęcia swojej przygody na żaglach, rowerem lub kajakiem.”
Oczywiście każdy z nas ma
swoje ulubione miejsca na
Warmii i Mazurach i sposoby
spędzania tu wolnego czasu.
Podlegamy światowym trendom tzw. turyzmu, zgodnie
z którymi we własnym miejscu zamieszkania chętnie zachowujemy się jak turyści
i korzystamy z udogodnień
pomyślanych dla podróżujących. I bardzo dobrze. Warmia i Mazury są też dla nas,
tu mieszkających. Samorząd
województwa wchodzi zaś
na nową ścieżkę rozwoju regionu, w której do dyspozycji
mamy ponad 1,7 mld euro.
Duża część tych środków zostanie przeznaczona nie tylko
na udogodnienia turystyczne, poprawę infrastruktury, wizerunku naszych
miast i wsi, ale także na
ochronę środowiska, czyste
technologie i ekologię.
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Rozrasta się Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie, który prowadzony jest przez Fundację Albatros. Niedawno wybudowano bowiem nowa wolierę dla ptaków. — Nowy, ciekawy architektonicznie obiekt w Ptasiej Akademii został zajęty przez pięć
puszczyków mieszkających tu na stałe z powodu ich trwałych urazów — mówi Ewa Rumińska z Fundacji Albatros. — Budowa nowej woliery współfinansowana była ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
i Urzędu Gminy w Dywitach. Jest to kolejny etap rozwoju infrastruktury Ptasiej Akademii — części edukacyjnej naszego ośrodka —
dodaje.
Ptasia Akademia zaprasza dzieci i młodzież (szkoły i przedszkola) na zajęcia przyrodnicze o ptakach i nie tylko. Oferta na stronie
www.falbatros.pl. Budowa woliery została dofinansowana m.in. ze środków Funduszu.
siem

Fot. Archiwum Fundacji Albatros

Podsumowanie V edycji etapu regionalnego konkursu „Młodzież w lasach Europy” YPEF 2014/2015

Nagrodzono najlepszych
W izbie edukacyjnej Nadleśnictwa Parciaki odbyło się
podsumowanie V edycji międzynarodowego konkursu
„Młodzież w lasach Europy YPEF 2014/2015”, którego
organizatorem jest Towarzystwo Przyjaciół Lasu we
współpracy z Lasami Państwowymi. Partnerem finansowym
przedsięwzięcia był Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Spotkanie podsumowujące
konkurs odbyło się 27 października w izbie edukacyjnej
Nadleśnictwa Parciaki w Budziskach.
Uczestniczyli
w nim m.in: Andrzej Kawalec, wiceprezes Towarzystwa
Przyjaciół Lasu, Paweł Artych, z-ca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, a także osiem najlepszych zespołów uczniowskich wraz
z opiekunami. Towarzyszyli
im przedstawiciele nadleśnictw: Ciechanów, Dwukoły, Górowo Iławeckie, Lidzbark i Ostrołęka, z którymi
placówki biorące udział
w konkursie współpracowały.

— Serdecznie wam gratuluję tak dużej wiedzy dotyczącej lasów i leśnictwa
w krajach Europy i Polski —
mówił podczas spotkania dyrektor Paweł Artych. —
Szczególnie, że wiedzę tą musieliście poprzeć dodatkowo
bardzo dobrą znajomością
języka angielskiego. Poprzeczka konkursowa w tym
roku została więc ustawiona
znacznie wyżej niż w latach
poprzednich i dziś spotykamy
się, aby nagrodzić najlepszych w naszym regionie.
Konkurs „Młodzież w lasach Europy YPEF” przeznaczony jest dla uczniów
szkół gimnazjalnych i ponad

gimnazjalnych. Jest to konkurs wiedzy o lasach i leśnictwie w Polsce i w Europie,
który jest jednym z wielu
działań uzupełniających leśną edukację i promocję właściwego zachowania w lesie,
w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej, przynoszącym wymierne efekty w estetyce lasu. W bieżącym roku,
na etapie regionalnym najlepszy okazał się, zespół
uczniowski z Zespołu Szkół
Ogólnokształcącego w Mławie uzyskując w regionie najlepsze wyniki testu. WFOŚiGW w Olsztynie ufundował
nagrody dla dwóch placówek z naszego regionu, któ-

Paweł Artych, z-ca dyrektora RDLP w Olsztynie wręcza nagrody uczestnikom konkursu Fot. sem
re wyróżnione zostały na etapie regionalnym. Nagrody
dla szkół z terenu województwa mazowieckiego
ufundowały nadleśnictwa:

Ciechanów, Dwukoły i Ostrołęka. Po wręczeniu nagród
uroczystość uświetnił występ
kurpiowskiego zespołu młodzieżowego „ Jutrzenka”,

a laureatom fanfary odtrąbili sygnaliści z zespołu „Leśna
Brać”. Spotkanie zakończyło
się wspólnym posiłkiem.
Oprac. sem

W Szkole Podstawowej w Małdytach odbyło się podsumowanie konkursu ekologicznego

Ogrody przeszłości Warmii i Mazur
W środę 18 listopada w Szkole
Podstawowej w Małdytach
odbyło się spotkanie
podsumowujące Wojewódzki
Konkurs „Ogrody przeszłości
Warmii i Mazur”. Spotkanie
było okazją do nagrodzenia
autorów najlepszych
zgłoszonych prac.
Głównym tematem konkursu były stare, zapomniane aleje, przydworskie, przypałacowe parki i ogrody. Zgłoszone
prace mogły mieć formę krótkich filmów, prezentacji multimedialnych lub zdjęć. Na
konkurs wpłynęły 33 prace
z 19 placówek oświatowych.
Kapituła konkursu nagrodziła siedem z nich w kategorii
szkół ponadpodstawowych
i aż dwanaście w kategorii
szkół podstawowych. Świadczy to o ich wyrównanym, ale
i wysokim poziomie. Pierwsze
miejsca w kategorii szkół pod-

stawowych zdobyły: Aleksandra Lendzion ze Szkoły Podstawowej w Słoneczniku oraz
Ewelina Rudnicka i Julia Zdunek ze Szkoły Podstawowej
w Małdytach. Natomiast zwycięzcami wśród szkół ponadpodstawowych zostali: Gabriel
Józefowicz, Sandra Sołobodowska, Katarzyna Szczepańska z Gimnazjum w Hartowcu, Emilia Milewska
z Gimnazjum w Małdytach
i Marta Wasilewska, Natalia
Abram z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Karolewie. Sponsorem nagród w konkursie był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie i Urząd Gminy
w Małdytach. Prace konkursowe można obejrzeć na stronie internetowej SP w Małdytach.
Dariusz Łuczak, SP Małdyty

Pamiątkowe zdjęcie uczestników podsumowania konkursu „Ogrody przeszłości Warmii i Mazur” Fot. Archiwum
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Są jeszcze środki na plany działań dotyczących jezior Warmii i Mazur

Ochrona i rekultywacja
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Podsumowanie konkursu
„Eko-Sołectwo” w obiektywie

Do końca roku można składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie wnioski w konkursie dotacyjnym „Program
ochrony jezior Polski Północnej – jeziora Warmii i Mazur”. Dofinansowanie można
uzyskać na ochronę i rekultywację zbiorników wodnych.
Podsumowanie konkursu odbyło się w siedzibie PZŁ
w Olsztynie Fot. Grzegorz Siemieniuk

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Tadeusza Ratyńskiego – I z-cy prezesa WFOŚiGW w Olsztynie Fot. Siemieniuk

W ramach konkursu można pozyskać środki na sporządzenie dokumentacji, aby później podjąć fizyczne działania rekultywacyjne jeziora Fot. Grzegorz Siemieniuk
Alokacja środków w tym
programie dotacyjnym wynosi 200 tys. zł. Beneficjentami programu mogą być jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne, przedsiębiorcy, działający w imieniu i na rzecz
jednostek samorządu terytorialnego, a także podmioty
posiadające osobowość praw-

ną. Maksymalna kwota bezzwrotnej pomocy to do 50
proc. kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 20
tys. zł na jeden projekt i jednego beneficjenta. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których efektem będzie opracowanie planów
działań ochronnych i/lub rekultywacyjnych dla obszaru
zlewni jezior znajdujących

się na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego.
Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie w informatycznym systemie generowania wniosków (System Wniosków), dostępnym
na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu w Olsztynie www.wfosigw.olsztyn.pl.
Warto skorzystać z dotacji, ponieważ w nowej perspektywie

finansowej Unii Europejskiej na lata 2016-2020
przewidziano środki na rekultywację jezior. Jednak,
aby można było starać się
o środki unijne, potrzebne
są specjalne opracowania
dotyczące planowanych
działań ochronnych, czy też
rekultywacyjnych zbiorników.

Nagrodę główną Annie Ember- sołtys Królewa wręczyła Sylwia Jaskulska – Członek Zarządu Województwa. Na zdjęciu
pierwsza z lewej Bożena Ślubowska – sołtys Przykopu (zdobywca drugiego miejsca) Fot. Grzegorz Siemieniuk

Grzegorz Siemieniuk

Co nowego w kolejnym odcinku „W służbie natury“

Martwe znaczy żywe!
Zapraszamy do obejrzenia
kolejnego odcinka „W służbie
natury”, gdzie będzie można
o rozsądnym wyważeniu
między gospodarką leśną,
a ochroną środowiska.
Jeżeli chodzi o martwe drewno w lesie, to wbrew pozorom
życia tu ogrom. Czy to drzewa
wywrócone do góry korzeniami, czy zalegające na ściółce
kłody, albo gałęzie i konary wszystko to od razu porasta
mchem, pojawia się bez liku
grzybów, porostów, owadów,
ptaków i wiele innych organizmów, dla których pożywieniem i schronieniem staje się
właśnie gnijące lub próchniejące drewno. Według najnowszych wyliczeń - martwego
drewna w polskich lasach jest

ponad 2 procent całej zasobności drewna, to porównywalnie tyle co w Szwecji. Nie
jest to ani za dużo, ani za
mało. Trzeba wiedzieć, że
większość lasów w Polsce to
tak zwane drzewostany gospodarcze, a martwe drewno
jest niestety również siedliskiem wielu chorób i pasożytów, które mogą w znacznym
stopniu zagrażać zdrowym
drzewom. Plusów przemawiających za pozostawianiem
martwego drewna jest jednak
wiele. To nie tylko środowisko
życia wielu organizmów, to
również malownicze elementy krajobrazu leśnego i różne
formy naturalnych urządzeń
hydrotechnicznych - martwe
drewno znacząco zatrzymuje

wodę w lasach. Ponadto to
gwarant powrotu do gleby
ważnych pierwiastków występujących w drzewach za życia,
których nie powinno się nadmiernie usuwać z lokalnego
ekosystemu. O rozsądnym wyważeniu między gospodarką
leśną a ochroną środowiska
powiemy w nowym odcinku
programu „W służbie natury“. Emisja na antenie TVP
Olsztyn 5 grudnia w sobotę
o godz. 18:15, 6 grudnia w niedzielę o godz. 18:15 i 10 grudnia w czwartek również o godz.
18:15! Wszystkie archiwalne
odcinki dostępne są na stronie
internetowej www.wszluzbienatury.pl.
Aniela U. Smoczyńska,
autorka programu

Grzegorz Drozdowski – dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska wręcza nagrodę Ewie Dulnej – przedstawicielowi sołectwa Krutyński Piecek Fot. Grzegorz Siemieniuk

O martwym drewnie w lesie
opowie Marcin Młynarczyk
ący program „W służbie natury“ Fot. Alan Pyrczak

ZGOK w Olsztynie uczestnikom konkursu ufundował kosze do
segregacji odpadów Fot. Grzegorz Siemieniuk
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Przyznano „Zielone Serca Przyrodzie”
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie i jej emerytowany dyrektor Jan Karetko otrzymali „Zielone Serca Przyrodzie”. To najwyższe wyróżnienie przyznawane przez Ligę Ochrony Przyrody. Wręczenie
21 listopada w Centrum Konferencyjnym Kopernika w Warszawie odbyło się wspólne posiedzenie Rady Krajowej Ligi
Ochrony Przyrody i Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody. Była to też okazja do wyróżnienia osób i instytucji szczególnie zaangażowanych w ochronę przyrody. Statuetki „Zielone Serce Przyrodzie” otrzymała tego dnia Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych w Olsztynie i jej emerytowany dyrektor Jan Karetko. – Zawsze mówię, że mam zieloną krew. Nie sposób więc, by moje serce miało kolor inny niż zielony – powiedziała odbierając pamiątkową statuetkę Małgorzata Błyskun,
dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.
„Zielone Serce Przyrodzie“ jest najwyższym wyróżnieniem LOP i zarazem jedną z czterech znaczących w Europie nagród przyznawanych osobom o szczególnych zasługach dla ochrony przyrody, popularyzacji tych idei, a także w sposób znaczący wspierających działalność organizacji i stowarzyszeń proekologicznych działających na rzecz ochrony przyrody.

Wśród wyróżnionych znalazł się emerytowany dyrektor RDLP
Jan Karetko Fot. Paweł Ulaniuk

Adam Pietrzak, RDLP w Olsztynie

WFOŚiGW w Olsztynie ponownie Instytucją Pośredniczącą Regionalnego Programu Operacyjnego

Unijna kasa na środowisko
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego podpisał
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Olsztynie porozumienie w sprawie realizacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W nowej
perspektywie finansowej przewidziano 206 mln euro na
środowisko przyrodnicze oraz efektywność energetyczną.
Podobnie jak w perspektywie
finansowej 2007-2013 Wojewódzki Fundusz będzie pełnił
funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WiM 2014-2020.
To w siedzibie Funduszu będą
składane wnioski o dofinansowanie, rozpatrywane oraz
wdrażane i kontrolowane projekty. Wspierane będą projekty dotyczące: odnawialnych
źródeł energii (ok. 100 mln
euro, w tym 40 mln euro na
budowę infrastruktury elektroenergetycznej), poprawa
efektywności energetycznej
w sektorze MŚP (20 mln
euro), gospodarka odpadami
(ponad 20 mln euro), gospodarka wodno-ściekowa (ponad 20 mln euro). Podpisanie
porozumienia pomiędzy Urzędem
Marszałkowskim,
a WFOŚiGW w Olsztynie odbyło się w poniedziałek 26
października. W spotkaniu

wzięli udział ze strony Instytucji Zarządzającej RPO WiM
Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa, Anna
Wasilewska, Członek Zarządu,
a ze strony Instytucji Pośredniczącej RPO WiM: Adam
Krzyśków – Prezes Zarządu
WFOŚiGW w Olsztynie i Maria Sokoll – Z-ca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie.
— Dziękujemy za zaufanie
i za powierzenie nam funkcji
Instytucji Pośredniczącej —
mówił podczas uroczystego
podpisywania porozumienia
prezes Adam Krzyśków. —
W nowej perspektywie finansowej przewidziano do realizacja zadania, które są duże
i skomplikowane technicznie.
Szczególnie te dotyczące efektywności energetycznej. Jesteśmy jednak dobrze przygotowani na wdrażanie projektów środowiskowych w na-

szym regionie.
Powierzenie kolejnej puli
środków RPO WiM nie było
przypadkowe. WFOŚiGW
w Olsztynie ma bowiem duże
doświadczenie w tego rodzaju
programach. W poprzedniej
edycji RPO Wojewódzki Fundusz w Olsztynie dzielił pomiędzy beneficjentów blisko.
100 mln euro.
— Środki z RPO to nie są
pieniądze łatwe — mówił podczas spotkania marszałek Marek Gustaw Brzezin. — WFOŚiGW w Olsztynie ma jednak
doświadczenie we wdrażaniu
trudnych projektów i odpowiednio przeszkolonych pracowników. Nabór wniosków
rozpocznie się najprawdopodobniej w pierwszy kwartale
przyszłego roku.
Nowym priorytetem w perspektywie 2014-2020 jest bioróżnorodność, na którą prze-

Podpisanie porozumienia w ramach RPO WiM odbyło się 26 października w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie Fot. Grzegorz Siemieniuk
znaczono ponad 40 mln euro.
Z tej dziedziny wspierane będą
projekty dotyczące ochrony
gatunków i siedlisk. Unijne
środki także trafią do parków
krajobrazowych oraz na inne
projekty związane np. z ochroną starych parków, zakładaniem nowych i terenów zielo-

nych. Głównymi odbiorcami
środków związanych z bioróżnorodnością będą organizacje pozarządowe i samorządy.
Według przyjętych wskaźników, poprzez realizację projektów, do 2023 roku powinno udać się osiągnąć blisko 60
MW mocy z OZE, 400 km sie-

ci elektroenergetycznych,
37 km kanalizacji (ponad 15
tys. osób podłączonych do nowej sieci kanalizacji). Z kolei
z bioróżnorodności m.in. 8
tys. ha powierzchnia siedlisk
wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu.
Grzegorz Siemieniuk

Piłkarskie turnieje i wystawa w Górowie Iławeckim

Było sportowo i ekologicznie
Turnieje piłki nożnej,
wystawa prac plastycznych
”Sport i ekologia” to
wydarzenia, które
zorganizowano w Górowie
Iławeckim w ramach projektu
„Eko-Akademia”. Zadanie to
zostało dofinansowane ze
środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Olsztynie.
Pierwszy turniej piłkarski
młodzików „Niepodległościowy Turniej Piłki Nożnej” w ramach „Eko- Akademii” rozegrano 11 listopada w hali spor-

towej Szkoły Podstawowej nr 2
w Górowie Iławeckim, który
jednocześnie rozpoczął cykl
rozgrywek piłkarskich, dla
chłopców w kilku kategoriach
wiekowych. Organizatorem
rywalizacji była Akademia Piłkarska „Cresovia”2015. Spotkanie rozpoczęło się od okolicznościowych przemówień
i odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego. chwile później
przyszedł czas na rywalizację
sportową. W turnieju o „Puchar Eko-Akademii” zagrały
trzy drużyny: DKS Dobre
Miasto (pierwsze miejsce), AP

„Cresovia” 2015 — (drugie
miejsce) i MKS Polonia Lidzbark Warmiński (trzecie miejsce). Każdy zespół piłkarski
wystawił w turnieju po dwa zespoły.
Oprócz rozgrywek sportowych na hali prezentowane
było jednocześnie prace plastyczne dzieci ze SP nr 2 w Górowie Iławeckim zatytułowane „Sport i Ekologia”. Kolejnym wydarzeniem w ramach
„Eko-Akademii” był halowy
turniej piłki nożnej dla „Skrzatów”, który odbył się w sobotę 14 listopada w Górowie Iła-

weckim. Tym razem w rywalizacji wzięły udział kluby
„Granica” Kętrzyn, „Polonia”
Lidzbark Warmiński oraz gospodarz turnieju AP „Cresovia”
2015, którzy reprezentowani
byli przez najmłodszych adeptów piłki nożnej z rocznika
2009 i młodsi. Po zakończeniu
emocjonujących rozgrywek
sportowych, wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe statuetki i medale. Warto zaznaczyć, że dla większości zawodników było to pierwsze takie spotkanie z rówieśnikami
z innych klubów. Oprac. sem

W sobotę 14 listopada odbył się turniej piłkarski „Skrzatów“
Fot. Archiwum

