Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

gazetaolsztynska.pl / dziennikelblaski.pl

PIĄTEK 27.05.2016

GŁOSEKO

3e

owo, czyli ekoSTART
p iec i deklaru je, że b ęd zie
biegał regularnie, gdyż bardzo
m u się to p odoba. — M ąż
biegn ie w główn ym wyścigu,
a ja jestem du m na z syn a. Po
raz pierwszy jesteśmy n a tak
dobrze zorgan izowan ej im prezie, gdzie n ikt się n ie n udzi i każd y zn ajdzie coś dla
siebie – przyzn aje Aleksandra
Leń ska z Olszt yn a, m am a
ośm iolatka.

Zawodnicy nie tylko
z Warmii i Mazur
Jedną ze specjalnych konkurencji był Bieg Borsuka.
Na zdjęciu najlepsze zawodniczki wraz z organizatorami Fot. Grzegorz Siemieniuk

Zkolei na dystansie 32 km ścigało się ponad 100
sportowców Fot. GrzegorzSiemieniuk

Najlepsi kolarze w kategorii mężczyzn

Wyścig biegaczy na dystansie 10 kilometrów w kategorii mężczyzn zczasem 32,08 sek. wygrał Kapsterau Jurij zBiałorusi Fot. Grzegorz Siemieniuk

Wśród zawodników rozlosowano atrakcyjne nagrody. Jedną znich był rower Fot. Grzegorz Siemieniuk

Najlepsze zawodniczki w wyścigu rowerowym

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
otrzymała 4 tys. zł Fot. Grzegorz Siemieniuk

Wśród zawodników nie zabrakło przedstawicieli
WFOŚiGW w Gdańsku Fot. Grzegorz Siemieniuk

Panie zsołectwa Przykop przygotowały zdrową,
domową i ekologiczną żywność Fot. GrzegorzSiemieniuk

więcej takich imprez — mówi
m am a 7-letn iej Mai, która
czekała w kolejce do biegów
dla dzieci. — Wcześn iej byłam na kon kursie przyrodn iczym . Trzeba było pokolorować wodę. Dostałam nagrodę
– ch wali się d ziewczyn ka.
Du żym zain t eresowan iem
wśród dzieci cieszył się kącik
p last yczn y p od n am iot em
W FO ŚiGW w Olszt yn ie.
Można było kolorować, ukła-

dać m egap uzzle oraz m alować wspóln y plakat.
Sp ort sp ortem , ale uciech y
pod n iebien ia, zwłaszcza n a
pikn iku, to przyjem ność nieodzowna. O stron ę kulin arną
im prezy zad bały gospodynie
ze wsi Przykop, o wdzięcznej
nazwie Poziom kowe Przykopian ki. — Przygotowałyśm y
żurek, swój ch lebek ze sm alcem i ogór kiem m ałosoln ym , b u kiet ciast , faworki,

p ier ogi o sześciu sm akach ,
d om owej r ob oty twarożek,
syrop z m n iszka lekarskiego.
Wszystko zd r owe, d om owe
i ekologiczn e. Tak jak kied yś
n a wsi b ywało — wylicza
Bożen a Ślu b owsk a, sołt ys
P rzykop u .
Zan im n a trasy wyjechali
kolarze, n a linię m ety wbiegali już biegacze. Najpierw ci,
którzy wystartowali w m n iej
m ęczącym dystan sie, czyli n a

Fot. Grzegorz Siemieniuk

Fot. Grzegorz Siemieniuk

trzy kilom etry. Jedn ak biorąc
po uwagę panujący upał, i tak
był to dla niektórych wyczerpujący bieg. Zm ęczon a, ale
szczęśliwa, d op in gowan a
p rzez koleżan ki, p rzecięła
m etę Mariola Poko z gm in y
Pu rda. — Mam 56 lat. Trzy
kilom etry w m oim wieku to
sukces. Jestem z siebie d um na. To mój pierwszy raz w zawodach . Byłam ciekawa, czy
dam radę. I dałam . Będę bie-

gać. Nie dam się strzykaniu, że
tu m nie boli, tam m nie boli.
Będę biegać — deklaruje stan owczo. Równ ie zm ęczon y
trasą o takim sam ym dystansie był 8-letn i Olek. Minął linię m ety w czołówce biegaczy
i run ął spocony, ale zadowolony n a trawę. — Zm ęczon y?
— Baaaard zo. Pierwszy raz
biegłem trzy kilom et ry n a
zawodach . Wcześn iej trenowałem z tatą — m ówi ch ło-
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Wyścig biegaczy n a dystan sie 10 kilom etrów w kategorii m ężczyzn z czasem 32,0 8
sek. wygrał Kapsterau Ju rij
z Białoru si. — Częst o biegam , przyjeżdżam n a zawody
do Polski, ale tu jestem po raz
pierwszy. Zobaczyłem w in tern ecie, że są takie zawody
i przyjechałem specjaln ie na
n ie. Trasa bardzo p iękn a, ale
biegło się d ość trud n o, b o
bardzo gorąco – kom en tuje
zwycięzca. Wśród pań po najwyższy laur sięgn ęła również
Białorusin ka, Olga Krawcowa, która przecięła linię m ety
z czasem 36.58 sek. Z kolei
rowerową rywalizację n a dystan sie 32 kilom etrów wśród
panów wygrał Bartosz M ęziń ski z Olsztyn a, u zyskując
czas p rzejazdu 1.13.26 sek.
— Bardzo dobrze się jechało,
ch oć trasa była bardzo wymagająca fizycznie. Po drodze
n awet podziwiałem jej uroki.
Oby ta im preza była cykliczn a — m ówi z n ad zieją w głosie zwycięzca.
Na jszyb szą zawo d n iczką
wśród kolar zy ok azała się
Izabela Pod pirko z Olsztyna.
– Na takim długim dystan sie
jeszcze n ie jech ałam . N ie
było lekko, ale terasa przyjem n ie urozm aicon a. Sam a
idea im prezy jest rewelacyjn a. Pan u je wsp an iała atm osfera, a połączenie biegu z rower am i kon ieczn ie t rzeba
u trzym ać i zarazić tym in n ych — pod su m owu je.
Wym iern ą korzyść z ekoSTARTU będą m ieć też dzieci
z Niepu blicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. Pien iąd ze — 4 tys. zł zebran e
z wpisowego od zawodn ików
zasiliły bowiem kon to placówki. Jak deklaruje dyrekcja
szkoły, pieniądze zostaną przeznaczone n a zakup sprzętu
sportowego. Wioletta Sawicka
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OGÓLNOPOLSKI SYSTEM
DORADZTWA W ZAKRESIE
EFEKTYWNOŚCI
ENERGETYCZNEJ ORAZ OZE

Fot. archiwum WFOŚiGW w Olsztynie

28 kwietn ia p odczas Kon wen tu Prezesów Wojewódzkich Fun duszy Ochron y Środowiska i Gospodarki Wodn ej w Solcu-Zdroju n astąpiło podpisan ie umowy o partn erstwie n a rzecz realizacji
projektu „Ogóln opolski system wsparcia doradczego dla
sektora publiczn ego, m ieszkan iowego oraz p r zed siębiorstw w zakresie efektywn ości en ergetyczn ej ora z
OZE” w ram ach p od d ziałan ia 1.3.3 Program u Op eracyjnego Infrastruktura i Środowisko 20 14 – 20 20 . Um owa została zawarta pom iędzy Narodowym Fun duszem
Och ron y Środowiska i Gosp od arki Wodn ej a 14 Wojewód zk im i
Fu n d u sza m i
Och ron y Środowiska i Gosp od a r k i Wo d n ej i Wo jewód zt wem
L u b elsk im .
Głównym celem Projektu jest
wsparcie działań przyczyn iających się do realizacji pakietu
klim atyczno-en ergetyczn ego
UE 20 / 20 / 20 .
sem
W OLSZTYNIE
ROZMAWIANO
O ODPADACH
W dniach 5-6 m aja w Olsztyn ie odbyło się XVII Sam orząd owe Foru m Ekologiczn e, p oświęcon e gosp od arce
odpadam i, w tym m.in . zmian om , kt óre wp rowad za ją
nowe przepisy prawne na poziom ie unijnym i krajowym .
Podczas spotkania poruszan e
były tem aty związan e m .in .
z krajowym program em zapobiegania powstawaniu odpadów czy m etod ami zap obiegania powstawaniu odpadów oraz planem gospodarki
odpadami dla województwa
warmińsko-m azurskiego n a
lata 20 16-20 22. Wśród gości
znaleźli się też przedstawiciele
M in ist erstwa Śr od owiska,
Generalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska, organizacji Zero
Waste Europe, Un iwersytetu
War m iń sko -M a zu r sk iego,
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiej Stacji Sanitarn oE pid em iologiczn ej, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska czy Wojewódzkiego
Fun d uszu Och ron y Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie.
oprac. Sem

WWelskim Parku Krajobrazowym realizowany jest ciekawy projekt edukacyjny

Młodzi strażnicy przyrody
Już od grudnia 2014 roku w Welskim Parku Krajobrazowym funkcjonuje drużyna Junior Ranger
– czyli grupa młodych ludzi czynnie interesujących się przyrodą i jej ochroną. W zajęciach,
oprócz dzieci, biorą udział również ich rodzice.
Na całym świecie parki n arod owe i organ izacje takie
jak Federacja Europark, zrzeszają m iłośn ików przyrody
w drużyny Junior Ranger. Do
WPK pom ysł dotarł z Niem iec z partn erskiego Parku
Krajobrazowego w Dröem ling. Zajęcia odbywają się co
m iesiąc przez cały rok szkoln y, łączn ie jest to 8 zajęć
warsztatowych i terenowych
oraz ostatn ie spotkan ie podsum owujące w czerwcu. Do
pierwszej edycji zgłosiły się 32
osoby, natomiast kolejna edycja, rozpoczęta w listopad zie
20 15 roku, poszerzyła gron o
u czestników do 40 osób, co
wym u siło podział n a d wie
grupy zajęciowe. W zajęciach,
oprócz dzieci, biorą u dział
równ ież rodzice, czynnie włączając się i wspierając dzieci
w zadan iach.
Podczas spotkań warsztatowych poruszan e są zagadnienia związane z przyrodą region u i jej ochroną, pojawiają się także tem aty z wiedzy
ogólnej i specjalistycznej: ichtiofaun a, orn itologia, en tom ologia. Do prowadzen ia zajęć zapraszani są również naukowcy i specjaliści, w m aju był
to entomolog Bartłomiej Bujn ik z Parku Krajobrazowego
Wysoczyzny Elbląskiej. Ważn ym celem zajęć jest zain teresowanie i zachęcen ie m łod ych lu dzi do wyjść terenowych. Bezpośrednie obcowa-

n ie z n aturą inspiru je do obserwacji i rozwija postrzegan ie zm ysłowe. Pielęgn owan ie więzi człowieka z przyrod ą jest szczególn ie ważn e,
d lat ego p racown icy p arku
jako przewodn icy pokazu ją
uczestn ikom najbliższą przyr od ę i t łu m aczą zjawiska
w n iej zach odzące. Ostatnie
zajęcia terenowe odbyły się na
terenie użytku ekologiczn ego
Koszelewki, gdzie uczestn icy
zostali zapoznani z gatun kami ptaków występującym i na
odwiedzanym obszarze, technikami obserwacyjnymi, specyfiką pracy orn itologa oraz
tym , co jest szczególn ie ważn e, czyli etyką obserwatora.
Kr ót k i wst ęp t eor et yczn y
przygotował dzieci do sam odzielnych obserwacji za p om ocą lorn etek, lun ety i nasłu chu. Dzieciom udało się
zau wa żyć wiele gat u n ków
ptaków, m iędzy inn ym i dud ka i kobuza.
Id ea system atycznej pracy
z jedn ą gru pą przez dłuższy
czas daje znacznie lepsze efekty dyd aktyczn e i edukacyjn e,
dlatego dotychczasowy sukces
projektu i zainteresowan ie ze
stron y u czestn ików m otywu je do jego kon tyn uacji i planowania kolejnej edycji, o której szczegółach Welski Park
Krajobrazowy będzie inform ował n a swojej stron ie internetowej już po wakacjach.
Izabela Redman-Zalewska

Drużyna Junior Ranger zrzesza młodych ludzi czynnie interesujących się przyrodą i jej ochroną
Fot. archiwum WPK

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

Towarzyski borsuk w programie telewizyjnym
Borsuk jest bardzo rodzinnym
zwierzęciem — para rodziców
mieszka wspólnie w norze,
którą zdecydowanie można
nazwać domem, o kilku
kondygnacjach, zwieloma
pokojami.
Borsuki mają również własn ą toaletę, która zlokalizowan a jest poza norą — to
tak zwana latryn a. Te zwierzęta z rodziny łasicowatych
bardzo lubią swoje towarzystwo, nawzajem pielęgnu ją
sobie sierść i zgodnie żyją.
Co ciekawe, bywa, że ich
n ory są wielopokolen iowe,
przekazywan e jak m ajątki

rodzin ne, z pokolenia na pokolenie. Zdumiewające jest
też to, jak rozm aita jest dieta borsuków — jedzą praktyczn ie wszystko — owady,
płazy, m ałe ssaki, ptaki, zboża i owoce. To powoduje, że
nie straszn y im brak pożywienia. Marcin Młyn arczyk,
prowadzący program, przyjrzy się dokładnie kon strukcji borsuczej n ory i pozna
kilka ciekawych zwyczajów
tych zwierząt. Jak zwykle
przygotuje w plenerze coś
sm acznego i naturalnego do
zjedzen ia i po raz kolejny
zdradzi kilka zapisków ze

swojego dzien nika przyrodn iczego obserwatora. Pierwszy, letni odcin ek będzie
m ożn a zobaczyć n a an tenie
TVP 3 Olsztyn w sobotę 18
czerwca o godz. 18:15, w niedzielę 19 czerwca o godzinie
18:15 i w czwartek 23 czerwca, równ ież o godzinie 18:15.
Każdy program publiczn ej
telewizji region aln ej m ożna
oglądać równ ież w telefon ach i na tabletach dzięki
aplikacji TVP Stream, bez
względu na to, gdzie się
przebywa. Do zobaczen ia!
Aniela U. Smoczyńska,
autorka programu

Borsuki lubią się nawzajem pielęgnować Fot. Rafał Węglarczyk
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