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Dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

Tadeusz
Ratyński,
I z-ca Prezesa Zarządu
WFOŚiGW
w Olsztynie
Koniec roku niejako obliguje
wszystkich nas do podsumowania minionych 12 miesięcy
pracy. WFOŚiGW w Olsztynie
nie jest w tej kwestii wyjątkiem. Mijający 2016 rok był
kolejnym ważnym rokiem pod
względem działań, których
głównym celem była ochrona
środowiska naturalnego
Warmii i Mazur. W minionym
okresie — Wojewódzki Fundusz, który jest sprawdzonym,
niezależnym od budżetu państwa mechanizmem finansowania zadań proekologicznych,
podjął wspólnie z partnerami
wiele cennych inicjatyw, które
będą kontynuowane w 2017
roku. Tradycyjnie na początku
każdego nowego roku ogłaszamy konkursy dotacyjne.
Rada Nadzorcza WFOŚiGW
w Olsztynie zatwierdziła
programy dotacyjne w działaniach: mikrogranty, edukacja
ekologiczna, bioróżnorodność,
ochrona przyrody, ochrona
powierzchni ziemi (usuwanie
azbestu), ochrona powietrza
(mała termomodernizacja),
adaptacja do zmian klimatu
(podnoszenie potencjału
technicznego służb ratowniczych). Wiele z tych działań
z powodzeniem realizowaliśmy w minionych latach,
dlatego też te formy będą
kontynuowane w 2017.
Nie zabraknie także nowych
inicjatyw, w tym m.in. programu dotacyjnego ukierunkowanego na likwidację siedlisk
barszczu Sosnowskiego czy
też konkursu mikrogranty dla
sołectw. Nabór wniosków
będzie odbywał się poprzez
konkursy ogłaszane na stronie
internetowej Funduszu, tablicy
ogłoszeń, prasie lub w formie
pozakonkursowej. Tak jak
w roku ubiegłym, aplikowanie
w danym konkursie będzie
odbywało się poprzez złożenie
elektronicznego wniosku o dofinansowanie. Wypełniając
dokument, trzeba postawić na
stuprocentową poprawność
oraz załączyć wszystkie wymagane dokumenty. Wszelkie
informacje dotyczące wniosku
elektronicznego niebawem
będą dostępne na stronie
internetowej www.wfosigw.
olsztyn.pl.
Życzę Państwu spełnienia
marzeń i samych sukcesów
w nadchodzącym 2017 roku!

Podsumowanie VI edycji konkursu „Eko-Sołectwo”

Gustaw
Marek
Brzezin,
marszałek
województwa

Lider z Królewa
Sołectwo Królewo
w gminie Morąg
zwyciężyło w VI
edycji konkursu
„Eko-Sołectwo”,
który polegał
na zbiórce
elektroodpadów.
W akcji
uczestniczyło 36
sołectw z Warmii
i Mazur.
Organizatorem konkursu
„Eko-Sołectwo” jest „Puls Regionu. Magazyn Samorządów
Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Partnerem
tego przedsięwzięcia jest
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Olsztynie. Idea akcji — skierowanej do mieszkańców małych miejscowości
naszego regionu — to wspólne działanie na rzecz ochrony
środowiska naturalnego. Przez
kilka miesięcy mieszkańcy
poszczególnych sołectw w naszym regionie gromadzili elektroodpady. Z kolei sołtysi, jako
liderzy społeczności lokalnych
podjęli się funkcji koordynatorów akcji w sołectwach. Musieli ogłosić w swoich miejscowościach informacje o zbiórce,
a następnie zorganizować
punkty, gdzie miałyby te odpady trafiać. Potem elektrośmieci
odbierała wyznaczona przez
organizatora konkursu firma.
Do tej pory w pięciu edycjach
akcji zebrano ponad 415 ton
elektroodpadów.

Sołectwo Królewo po raz trzeci zwycięzcą konkursu „Eko-Sołectwo”. Na zdjęciu sołtys Anna Erber
i Tadeusz Ratyński – I z-ca prezesa WFOŚiGW w Olsztynie Fot. Grzegorz Siemieniuk

W bieżącym roku do akcji
zgłosiło się 36 sołectw, które w sumie zebrały rekordową w historii akcji ilość
odpadów — ponad 124 tony.
W piątek 25 listopada w siedzibie WMODR w Olsztynie
najbardziej zaangażowani
w tegoroczną akcję otrzymali
nagrody i wyróżnienia. Szczególne podziękowania otrzymał
tegoroczny lider konkursu —
sołectwo Królewo w gminie
Morąg, którego mieszkańcy
zebrali 12,58 tony elektroodpadów. Nagrodę w Olsztynie
odebrała sołtys Anna Erber.
— To, że odbieram dziś tę
nagrodę, to przede wszystkim
zasługa osób zaangażowanych
w naszym sołectwie w tę akcję
— mówiła podczas podsumowania Anna Erber. — Chociaż
tegoroczną akcję zakończyliśmy, to już myślimy o przyszłym roku. Już zebraliśmy bowiem 2 tony elektroodpadów.
Podczas podsumowania zostało nagrodzonych jeszcze 14
sołectw z Warmii i Mazur. Do-

datkowo wyróżniono sołtysów,
którzy od kilku lat aktywnie
uczestniczą w kolejnych edycjach akcji.
— Serdecznie dziękuję państwu za pracę, jaką wykonaliście podczas tej akcji i w poprzednich edycjach konkursu
„Eko-Sołectwo” — mówiła
podczas spotkania Sylwia Jaskulska, członek zarządu województwa. — Propagujecie,
państwo, selektywną zbiórkę
odpadów i co ważne, robicie
to najlepiej. Świadczą o tym
chociażby ilości zebranych
elektroodpadów i liczba osób
zaangażowanych w akcję.
Wyróżnienie za sześciokrotny udział w konkursie „Eko-Sołectwo” odebrało dwóch
sołtysów: Maria Piekarska (Jesionowo, gmina Dobre Miasto)
i Beata Kłak (Dębówko, gmina
Szczytno). Z kolei nagrodę za
pięciokrotny udział w akcji odebrał Marcin Furtak z sołectwa
Stulichy w gminie Węgorzewo.
Wyróżnienia otrzymała także Dagmara Zajko z sołectwa

Choszczewo w gminie Sorkwity
i Bożena Ślubowska z sołectwa
Przykop w gminie Purda. Oba
sołectwa czterokrotnie brały
udział w tej akcji ekologicznej.
Grzegorz Siemieniuk

15 najlepszych sołectw: Królewo (gmina Morąg) – 12,58
tony, Bystry (gmina Giżycko)
— 10,56 tony, Jagodne
Wielkie (gmina Miłki) – 10,02
tony, Przykop (gmina Purda)
– 8,92 tony, Choszczewo
(gmina Sorkwity) – 8,08 tony,
Świętnik (gmina Lidzbark Warmiński) – 5,08 tony, Stulichy
(gmina Węgorzewo) – 5 ton,
Ługwałd (gmina Dywity) – 4,
86 tony, Nowa Wieś ( gmina
Purda) – 4,58 tony, Jegławki
(gmina Srokowo) – 4,4 tony,
Smolany-Żardowy (gmina
Janowiec Kościelny) – 3,87
tony, Ostrzeszewo (gmina
Purda) — 3,51 tony, Wieprz
(gmina Zalewo) — 3,32 tony,
Maldanin (gmina Pisz) –
3,08 tony, Krutyński Piecek
(gmina Piecki) — 2,94 tony.

Z OKAZJI NOWEGO ROKU ŻYCZYMY PAŃSTWU, ABY ROK
2017 BYŁ PRZEDE WSZYSTKIM PEŁEN WIELKIEJ WIARY
W SUKCESY, TRAFNIE PODEJMOWANE I ODWAŻNE
DECYZJE, A TAKŻE TEGO, CO W ŻYCIU NAJWAŻNIEJSZE SZCZĘŚCIA, ZDROWIA I POGODY DUCHA.
RADA NADZORCZA, ZARZĄD I PRACOWNICY
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

Swój głos w tym ekologicznym dodatku chcę poświęcić
na choćby krótkie omówienie planów samorządu
województwa względem
środowiska. W nowej edycji
pegionalnego programu
operacyjnego na środowisko
przyrodnicze i racjonalne
wykorzystanie zasobów
mamy ponad 105 mln euro.
To jedna z dwunastu osi
priorytetowych przyjętych do
realizacji w tym programie.
Pomoc udzielana w ramach
osi skupia się na ochronie
środowiska przyrodniczego,
które w naszym województwie stanowi unikatową
wartość turystyczną i wpływa na rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Fundusze
przeznaczone są na działania
zmierzające do ochrony
środowiska przyrodniczego
w obszarach stanowiących
największe zagrożenie degradacją lub wymagających
usunięcia istniejących zagrożeń: gospodarka odpadami,
gospodarka wodna oraz racjonalne wykorzystanie zasobów. W zakresie gospodarki
odpadami przewidujemy
realizację projektów, które
spowodują wzrost udziału
odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny
i zwiększenie możliwości
przerobowych w recyklingu
odpadów. Projekty dotyczące gospodarki wodnej mają
doprowadzić do zwiększenia
odsetka ludności korzystającej z nowoczesnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.
Natomiast w obszarze
racjonalnego wykorzystania
zasobów nacisk położony
jest na pełne wykorzystanie
potencjału funkcjonujących
na Warmii i Mazurach
parków krajobrazowych
i rezerwatów przyrody,
zwiększenie powierzchni
siedlisk o lepszym statusie
ochrony i ilości „zielonej”
infrastruktury. Dużo uwagi
poświęcamy też ochronie
przed zagrożeniami spowodowanymi wystąpieniem
zjawisk katastrofalnych lub
poważnych awarii. Liczę,
że te pieniądze znacząco wpłyną na dobrobyt
mieszkańców i środowiska
naturalnego.
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WFOŚiGW w Olsztynie w styczniu rozpocznie nabór wniosków w ramach programów dotacyjnych na 2017 rok

Dotacje na ochronę środowiska
Edukacja ekologiczna

W 2017 roku w ramach działania „Edukacja ekologiczna”
można uzyskać dofinansowanie na organizację konkursów, olimpiad, warsztatów,
konferencji,
seminariów,
spotkań, kampanii i akcji.
Alokacja środków wynosi
200 tys. zł. Beneficjentami
środków mogą być jednostki
samorządu terytorialnego,
organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne Lasów
Państwowych, a także szkoły
wyższe. W konkursie można
pozyskać dotacje do 80 proc.
kosztów kwalifikowanych,
ale nie więcej niż 10 tys. zł.
Nabór wniosków potrwa do
30 czerwca 2017 roku. Z kolei
w konkursie „Mikrogranty”
można pozyskać dotacje na
działania o zasięgu lokalnym.
O środki te mogą ubiegać się
m.in.: organizacje pozarządowe, lokalne stowarzyszenia,
fundacje, ochotnicze straże
pożarne, parafie, sołectwa
(w imieniu sołectw beneficjentem jest gmina). W tym
przypadku dofinansowanie
może wynosić aż 80 proc.
kosztów kwalifikowanych,
nie więcej jednak niż 1 tys.
zł. Alokacja środków wynosi
100 tys. zł. Nabór wniosków
potrwa do końca 2017 roku.
W „Edukacji ekologicznej”
będzie można pozyskać środki na materiały dydaktyczne
(gry edukacyjne, komiksy,
książki, karty, gry komputerowe), a także filmy edukacyjne. Będzie to możliwe dzięki
uruchomieniu
programu
„Młody ekolog”. Alokacja
środków w tym konkursie
wyniesie 300 tys. zł, a o dotację mogą starać się jednostki
samorządu terytorialnego
i ich jednostki organizacyjne,
organizacje pozarządowe i jednostki organizacyjne Lasów
Państwowych. W konkursie
przewidziano dofinansowanie

w formie dotacji do 80 proc.
kosztów kwalifikowanych,
nie więcej niż 30 tys. zł na 1
projekt i 1 beneficjenta. Nabór potrwa do końca czerwca
2017 roku.

Ochrona przyrody

Środki można także pozyskać w działaniu „Ochrona
przyrody”. Umożliwia to program dotacyjny „Bioróżnoroność”, którego celem jest dofinansowanie działań z zakresu
ochrony przyrody zmierzających do zachowania różnorodności biologicznej oraz walorów krajobrazowych Warmii
i Mazur. Zgłaszane projekty
mogą dotyczyć m.in. ochrony
zagrożonych gatunków fauny
i flory, a także sporządzenia
uproszczonych planów urządzania lasów niepaństwowych
realizowanych przez starostwa
powiatowe. W tym przypadku
dofinansowanie może wynieść
do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż
15 tys. zł. Nabór wniosków
potrwa do 28 lutego. Alokacja środków wynosi 150 tys. zł.
Kolejnym programem ogłoszonym w tym działaniu jest
ten dotyczący dofinansowania
funkcjonowania ośrodków rehabilitacji zwierząt dziko żyjących. Beneficjent — jednostki samorządu terytorialnego
i ich jednostki organizacyjne,
organizacje
pozarządowe
i jednostki organizacyjne Lasów Państwowych — może
uzyskać maksymalnie 15 tys.
zł, jednak nie więcej niż 80
proc. kosztów kwalifikowanych. Alokacja wynosi 60 tys.
zł. Nabór wniosków potrwa
do 28 lutego 2017 roku.

Ochrona powietrza

Ochrona powietrza —
„Mała termomodernizacja”
to kolejne działanie, dzięki
któremu można pozyskać
środki z WFOŚiGW w Ol-

sztynie. Głównym założeniem
programu jest upowszechnienie dobrych praktyk z zakresu
efektywności energetycznej
i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Dotację
można pozyskać na zakup
i montaż instalacji nowoczesnych kotłów opalanych
biomasą, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, instalacji
odzysku ciepła z instalacji
wentylacyjnych, ocieplenie
przegród budowlanych (ściany, dachy, poddasza), a także
wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej. Alokacja w tym
programie wynosi 500 tys.
zł, a beneficjent może uzyskać maksymalnie 80 proc.
kosztów kwalifikowanych,
ale nie więcej niż 20 tys. zł
na 1 projekt i 1 beneficjenta.
O środki mogą ubiegać się
organizacje pozarządowe,
kościoły, kościelne osoby
prawne i ich stowarzyszenia
oraz inne związki wyznaniowe. Nabór wniosków potrwa
do 10 marca 2017 roku.

Usuwanie azbestu

W 2017 roku kontynuowane będą działania związane
z usuwaniem azbestu na Warmii i Mazurach. Tym razem
na te działania 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.

Barszcz Sosnowskiego

Nowością w przyszłym roku
będą działania związane
z usuwaniem barszczu Sosnowskiego. Beneficjentami
środków mogą być jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne
Lasów Państwowych. Środki można pozyskać na usługi
związane z wykonaniem zabiegów likwidacji barszczu
Sosnowskiego, zakup środków chemicznych, oprysków,
komponentów umożliwiających realizację zabiegów,
a także na zabezpieczenie
miejsca wykonywania prac.
Na ten cel Fundusz przeznaczy 300 tys. zł. 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 łącznej powierzch-

Fot. archiwum

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w styczniu rozpocznie nabór wniosków
na dofinansowanie działań związanych z ochroną środowiska Warmii i Mazur. Tym razem aplikować można o środki
aż w dziesięciu programach dotacyjnych. Alokacja środków wynosi ponad 3,7 miliona złotych.

W 2017 roku na walkę z barszczem Sosnowskiego
WFOŚiGW w Olsztynie przeznaczy 300 tysięcy złotych

ni, z której zostanie usunięta
roślina). Nabór wniosków
potrwa do 28 kwietnia 2017
roku.

Nadzwyczajne zagrożenia

wić maksymalnie 80 proc.
kosztów kwalifikowanych.
Nabór wniosków potrwa do
28 kwietnia 2017 roku.

Mikrogranty sołeckie

Podnoszenie
potencjału
służb ratowniczych poprzez
wspieranie zakupów i modernizację specjalistycznego sprzętu ratowniczego to
główny cel konkursu działania „Zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom
środowiska”. Na ten cel zarezerwowano 300 tys. zł.
Beneficjenci — jednostki
samorządu terytorialnego
ich jednostki organizacyjne, jednostki OSP, a także
organizacje pozarządowe,
mogą pozyskać pieniądze
na doposażenie służb ratowniczych w drobny sprzęt
lub wyposażenie uzbrojenie
osobiste strażaka ratownika,
tj. ubrania specjalne, buty,
rękawice, hełmy strażackie,
latarki, kominiarki strażackie, sygnalizatory bezruchu, aparaty powietrzne,
rzutki ratownicze, boje SP
ratownicze, zestawy „ABC
do nurkowania” oraz kolce
do ratownictwa lodowego.
Na ten cel można pozyskać
do 10 tys. zł, co może stano-

Kolejny program dotacyjny
— „Mikrogranty sołeckie” —
skierowany jest do jednostek
samorządu terytorialnego
— gminy działającej w imieniu sołectwa. Dotację można
otrzymać na działania o zasięgu lokalnym na organizację konkursów, olimpiad,
warsztatów, kampanii, akcji,
zielonych lekcji, wykładów
i spotkań o tematyce ekologicznej. Alokacja środków
wynosi 100 tys. zł. Każdy
beneficjent może otrzymać
dofinansowanie do 80 proc.
kosztów kwalifikowanych,
jednak nie więcej niż 5 tys.
zł. Nabór potrwa do końca
2017 roku.

poddziałania 1.3.3 programu
operacyjnego infrastruktura
i Środowisko.
Formularz zgłoszeniowy
należy przesłać na adres
mailowy:
b.kowalska@
wfosigw olsztyn.pl do 5 stycznia 2017 roku. Informujemy,
że w związku z ograniczo-

ną liczbą miejsc (100 osób)
o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.
Dodatkowe informacje można
uzyskać pod nr. tel. 089 52202-38. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie
www.fundusz.olsztyn.pl, w zakładce Aktualności. sem

Przypominamy, że wnios-ki należy składać wyłącznie
elektronicznie w informatycznym systemie generowania
wniosków (System Wnios-ków), dostępnym na stronie
internetowej www.fundusz.
olsztyn.pl (zakładka Portal
beneficjenta).
Grzegorz Siemieniuk

Fotowoltaika – proces inwestycyjny krok po kroku

Zapraszamy na bezpłatną konferencję
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Olsztynie wraz
z Zespołem Doradców
Energetycznych zaprasza
do udziału w bezpłatnej
konferencji ,,Fotowoltaika –
proces inwestycyjny krok po
kroku”, która odbędzie się

10 stycznia 2017 w hotelu HP
Park w Olsztynie.
Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem, zarówno
przedstawicieli samorządów,
sektor MŚP oraz potencjalnych
prosumentów. Rynek instalacji
fotowoltaicznych w Polsce, po-

mimo ciągłego rozwoju, jest
stosunkowo młody i niestety
często można spotkać niewłaściwie zaprojektowane lub wadliwie wykonane instalacje fotowoltaiczne. Konferencja jest
próbą odpowiedzi, jak uchronić
się przed ryzykiem związanym
z powstaniem inwestycji wypo-

sażonej w nieprawidłowo funkcjonujący system fotowoltaiczny. Spotkanie finansowane jest
z projektu ,,Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla
sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw
w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” w ramach
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Podsumowanie pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Czym żyliśmy w 2016 roku
Koniec roku skłania
do podsumowań.
Dlatego też
zrobiliśmy przegląd
najważniejszych
wydarzeń, które
miały miejsce
w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony
Środowiska
i Gospodarki
Wodnej
w Olsztynie
w mijającym roku.
„Maksimum środków i maksimum efektów w ochronie
środowiska” to nasze motto,
które najlepiej obrazuje to
w czym uczestniczył i w co angażował się Fundusz w ciągu
minionych 12 miesięcy. Spotkania informacyjne i szkolenia dotyczące regionalnego
programu
operacyjnego,
później przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków w kolejnych konkursach, ochrona
przyrody, a także realizacja
programów edukacyjnych,
które temu służą, promocja
zdrowego i ekologicznego stylu życia to zaledwie wycinek
naszej aktywności w mijającym roku.

Środki unijne i krajowe

Zacznijmy od RPO. W 2016
roku do WFOŚiGW w Olsztynie jako instytucji pośredniczącej w przyznawaniu
środków unijnych wpłynęło
ponad 700 wniosków o dofinansowanie inwestycji z RPO,
co w efekcie skutkowało podpisaniem ponad 100 umów.
— Te 100 umów to jednak
trochę mało — przyznaje
Maria Sokoll, z-ca prezesa WFOŚiGW w Olsztynie.
— Stało się tak dlatego, że
zmieniły się zasady, jest wyżej
ustawiona poprzeczka. Poza
tym wnioski zawierały błędy, dlatego nie przeszły, choć
chcielibyśmy, aby wszystkie,
które trafiają do nas, były jak
najlepsze. Trzeba dokładnie
czytać regulamin konkursu
i nie do końca polegać tylko
na doradcach, którzy sporządzają wniosek. Należy sprawdzić go samemu, ponieważ
zdarzają się błędy tego rodzaju, że do jednych wniosków
są przeklejane treści z innych
— dodaje.
— Istotne jest to, że te konkursy w ogóle ruszyły. 2016
był pierwszym rokiem kon-

W maju zorganizowaliśmy EkoStart, w którym wzięło udział prawie tysiąc osób

31 maja przed siedzibą WFOŚiGW w Olsztynie obchodziliśmy „Dzień bociana”

Fot. Grzegorz Siemieniuk

Fot. Grzegorz Siemieniuk

9 września podpisano pierwszą umowę z „Regionalnego programu operacyjnego
województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020” Fot. Grzegorz Siemieniuk

W mijającym roku szczególną popularnością cieszył się program „Prosument na Warmii
i Mazurach”. 19 października podpisano 300. umowę Fot. Grzegorz Siemieniuk

kretnego wdrażania RPO
dla Warmii i Mazur, więc
tak naprawdę nabiera dopiero rozpędu. Jednak ten
rok, konkursy, wnioski i konkretne umowy, wszystko to
razem pokazało, że nie tylko przedsiębiorcy, ale i pozostali mieszkańcy Warmii
i Mazur są zainteresowani
sprawami ekologii i ochrony
środowiska — dodaje Adam
Krzyśków, prezes WFOŚiGW
w Olsztynie.
Za przykład niech posłuży program „Prosument na
Warmii i Mazurach”, który
cieszył się w tym roku dużą
popularnością, a finansowanie którego odbywało się ze
środków krajowych. Z tych
pieniędzy łatwiej niż z unijnych mogli skorzystać zwykli
ludzie, którzy zdecydowali się
na budowę instalacji wykorzystującej odnawialne źródła
energii. Najwięcej wniosków
dotyczyło sfinansowania
instalacji fotowoltaicznej,
czyli takiej, która zamienia
energię słoneczną na prąd.
Prócz fotowoltaiki benefi-

cjenci ubiegali się o dotacje
bądź pożyczki z Funduszu
na elektrownie wiatrowe czy
kotły na biomasę.

Energia, woda, atmosfera

Łącznie w 2016 roku rozdysponowaliśmy ponad 10 mln
zł jako dotacje i 105 mln zł
w formie atrakcyjnych pożyczek. Program „Prosument”
właściwie się już skończył,
co dalej? — Idziemy za ciosem w te dziedziny, które
cieszą się zainteresowaniem.
Pracujemy nad przygotowaniem programu regionalnego, który ma roboczą nazwę
EWA (energia — woda —
atmosfera). Nowym polem
aktywności będą właśnie
osoby fizyczne, które są coraz bardziej zainteresowane
ocieplaniem domów, budową przydomowych oczyszczalni ścieków czy wymianą
źródła ciepła. Pieniądze na
ten program będą pochodziły ze źródła krajowego, więc
łatwiej będzie po nie sięgnąć,
z tym że nie będzie takich dotacji wprost, tylko niskoopro-

centowane i częściowo umarzalne pożyczki — wyjaśnia
prezes Adam Krzyśków.
Tyle tytułem planów na następny rok. Wróćmy jeszcze
do podsumowań mijającego.
Dzięki wsparciu Funduszu
rok 2016 był rekordowy, jeśli
chodzi o usuwanie azbestu
z dachów budynków. Akcja
prowadzona jest od pięciu lat.
Zgodnie z dyrektywą unijną
do 2032 roku azbest powinien być całkowicie usunięty.
— W tym roku udało nam się
zdjąć około 5,5 tysiąca ton takich pokryć. W 85 procentach
środki na te przedsięwzięcia
pochodzą z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
i Wojewódzkiego Funduszu
w Olsztynie. Resztę dokładają
samorządy lub indywidualni
beneficjenci. Do 2032 roku
musi zostać usunięte jeszcze
około 300 tysięcy ton takich
pokryć dachowych w naszym
województwie — mówi Tadeusz Ratyński, I z-ca prezesa
Wojewódzkiego Funduszu
w Olsztynie.

Od sadzenia
do drzwi otwartych

Warto wspomnieć, że pomoc finansowa, którą realizowaliśmy w 2016 roku, to
nie tylko duże programy, ale
też atrakcyjne mikrogranty
skierowane m.in. do sołectw,
czy parafii na działania proekologiczne. Jak wskazuje nazwa „mikro”, w tym przypadku kwoty nie szły w setki czy
dziesiątki, a najwyżej w tysiące złotych. Jednak czerpanie
małymi łyżkami też przynosi
pożądane efekty, aby zrealizowane przedsięwzięcia w małych społecznościach przyczyniały się do podniesienia
świadomości ekologicznej.
Prócz dzielenia pieniędzy
na inicjatywy służące ochronie środowiska naturalnego
w mijającym roku Wojewódzki Fundusz organizował też
kampanie edukacyjne w terenie. Warto wymienić choćby
EkoStart, duże wydarzenie
plenerowe w gminie Purda, gdzie rywalizowali ze
sobą rowerzyści i biegacze.
Wspieraliśmy też finansowo

nadleśnictwa, które organizowały podobne biegi na swoich
terenach, a wszytko po to, by
promować zdrowy styl życia
i walory przyrodnicze Warmii
i Mazur.
Tak więc biegaliśmy, sadziliśmy lasy, organizowaliśmy
olimpiady wiedzy ekologicznej, informowaliśmy o naszej działalności, a także dosłownie otworzyliśmy drzwi
Funduszu i na jeden dzień
przenieśliśmy nasze biuro
na ulicę. Przyjmowaliśmy
też gości. Na przykład przedszkolaki, które zaprosiliśmy
do siebie z okazji „Dnia bociana”, by przy wspólnej zabawie mogły się jak najwięcej
dowiedzieć o tym ptaku, który jest też w logo Funduszu.
Gościliśmy też kilkudziesięciu dziennikarzy z Ukrainy
na festiwalu „Kalinowe mosty”, którzy mogli zobaczyć
w praktyce, jak u nas dbamy
o środowisko naturalne, by
potem poprzez uświadamianie społeczeństwa zaszczepiać to u siebie.
Wioletta Sawicka
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Warmia i Mazury – ciekawe miejsce na mapie Polski

Piękne latem, urokliwe zimą
Myli się ten, kto sądzi, że kiedy jeziora
skuje lód, Warmia i Mazury zapadają
w zimowy sen, a turyści skazani są na
nudę. U nas zima też jest atrakcyjna.
Kto powiedział, że na narty
trzeba jechać w góry? Nasze
wyciągi narciarskie w niczym
nie ustępują tym z południa
Polski. Aby się o tym przekonać, wystarczy wybrać się do
leżącego u progu Mazurskiego Parku Krajobrazowego
Mrągowa na Górę Czterech
Wiatrów. Amatorzy białego szaleństwa mają tam do
dyspozycji pięć tras zjazdowych i trzy wyciągi. Poszaleć
można też na Pięknej Górze w Gołdapi. Tam, prócz
pięciu wyciągów, pasjonaci
zimowych zjazdów zastaną
dwa kilometry dobrze przygotowanych tras. Należy też
wspomnieć o Górze Chrobrego w Elblągu, gdzie w całorocznym ośrodku rekreacji
trasy monitoruje GOPR.
Okolice stolicy regionu,
czyli Olsztyna, również dysponują urokliwym miejscem
na narty. Pagórkowata, położona w dolinie rzeki Łyny
warmińska wieś Ruś, która
krajobrazowo przypomina
małe Bieszczady, jest chętnie odwiedzana przez entuzjastów szusowania.

Narty, kajaki,
chłodna kąpiel

A jeśli nie przepadamy za
pędem w dół i wyginaniem
ciała na boki, można przypiąć
narty biegowe i wyruszyć po
przygodę. Mamy osiem parków krajobrazowych, piękne
lasy, puszcze. Zimą nikt nie
zamyka ich na klucz. Można
je podziwiać, sunąc na nar-

tach. A świat pod zimową
kołderką i drzewa w białych
czapkach wyglądają baśniowo. Warto to zobaczyć na
własne oczy, choćby udając
się do Puszczy Piskiej, gdzie
na narciarzy czeka sześć szlaków o łącznej długości 40 km.
A może wyprawa na kajaki?
Nie wszyscy wiedzą, że nasze
z rzadka zamarzające rzeki
spławne są także zimą. Wystarczy ciepłe, nieprzemakające ubranie, gorąca herbata
i wcale nie trzeba czekać do
lata, by wynająć kajak i np.
z Rucianego-Nidy czy Pisza
rozpocząć zimowy spływ.
Nazywamy się Krainą Tysiąca Jezior. Od wiosny do jesieni jest na nich gęsto od żagli.
Ale jeziora przyciągają też
zimą i to nie tylko bojerowców. Coraz powszechniejsze
stają się kąpiele w przerębli,
gdyż jak powszechnie wiadomo, chłód konserwuje i uodparnia. Morsy mają u nas
prawdziwy raj. Nie powinni
też narzekać pasjonaci wędkarstwa. Jeśli tylko wystarczająco zamarznie jezioro,
połowy pod lodem ucieszą
niejednego hobbystę.
Czy może być lepsza zimowa przygoda niż pyszna sanna? Kuligi stają się niemal
obowiązkowym programem
zimowych wyjazdów. Przejażdżka zaprzężonym wozem
po warmińsko-mazurskich
lasach, dźwięk janczarów,
mróz malujący policzki, a potem ognisko z kiełbaskami
i wypicie grzańca to nieza-

W naszym regionie coraz powszechniejsze stają się kąpiele w przerębli Fot. Archiwum

pomniana zabawa zimową
porą.

Gdy nie ma śniegu

Co jednak tu robić, gdy
nie ma śniegu? Spacerować,
kontemplować prawie nieskażoną naturę, wdychać
krystalicznie czyste powietrze, skosztować regionalnych przysmaków, poznać
lokalny folklor i odwiedzić
ciekawe miejsca. Na Warmii
i Mazurach jest ich naprawdę
sporo. I nie chodzi wyłącznie
o zamki, jak te w Rynie, Resz-lu, Lidzbarku Warmińskim
czy Olsztynie.
Warte odwiedzenia są zabytkowe mosty w Stańczykach,
zwane akweduktami Puszczy
Rominckiej, które należą do
najwyższych w Polsce. Do
ciekawych miejsc na pewno
zalicza się Gierłoż —niegdyś
Wolfsschanze, czyli Wilczy
Szaniec, gdzie mieściła kwatera główna Adolfa Hitlera.
Warto odwiedzić Giżycko,
nie tylko ze względu na przepiękną panoramę nad Niegocinem i urok miasta, ale aby

zobaczyć twierdzę Boyen, jeden z najlepiej zachowanych
zabytków architektury militarnej dawnych Prus Wschodnich. Wśród ciekawych miejsc
wartych poznania wymieńmy
też Grunwald z najbardziej
znanym polem bitwy czy
wreszcie leśniczówkę Pranie,
w której znajduje się Muzeum Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego.
„A w tych lasach warmińskich dobrze z psami wędrować…” — pisał mistrz
Konstanty. Nasze lasy słyną
ze swego piękna. Zmęczeni
codziennym zabieganiem
znajdą w nich wytchnienie.
Zaś miłośnicy fotografii na
pewno zastaną u nas przepiękne, godne uwiecznienia
krajobrazy. Nie tylko zimowe.
Kiedy jesień maluje naturę na
złoto, na Warmii i Mazurach
ten pejzaż wabi całą paletą
jesiennych barw.
Każdy turysta, zarówno
ten wymagający wysokiego
standardu, jak i preferujący
surowsze warunki, znajdzie
tu coś odpowiedniego dla

siebie. Od ekskluzywnych
zamkowych hoteli, pałacyków
czy dworków po zacisznie położone gospodarstwa agroturystyczne, gdzie przy kominku, ciepłej herbacie i dobrej
książce można się wyciszyć
i naładować akumulatory.

Coś dla ciała

A jeśli zapragniemy odnowić nie tylko ducha, ale też
ciało, to Warmia i Mazury są
do tego najlepszym adresem.
Prócz nowoczesnych centrów
sportowych, jak choćby w Olsztynie nad jeziorem Ukiel,
na gości w regionie czekają
aquaparki i ośrodki SPA, czyli
„sanus per aquam” , co oznacza „zdrowie przez wodę”.
Zaletą części z nich, prócz
świadczonych zabiegów, jest
wyborne położenie, w otoczeniu lasów i z dala od zgiełku.
Po pobycie w zewnętrznym
gorącym jacuzzi, kiedy na
dworze mrok, mróz i śnieg,
zastrzyk pozytywnej energii
gwarantowany.
To zaledwie cząstka tego, co
zimą oferuje region Warmii

Zapraszamy na kolejny odcinek „W służbie natury” w TVP3 Olsztyn

Ptaki w miejskiej dżungli
Według najnowszego „Ptakoliczenia”, akcji organizowanej
cyklicznie przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony
Ptaków, wynika, że najliczniejszymi gatunkami ptaków
w Polsce są kaczka krzyżówka,
gawron i wróbel.
Te zwierzęta już od dawna obserwuje się nie tylko
w krajobrazie rolniczym,
gdzie naturalnie występują.
Zdecydowanie odpowiada im
też miejski styl życia. Warto
poznać je bliżej, ponieważ te
z rodziny krukowatych, do
których zalicza się właśnie
gawron, to zwierzęta bardzo

inteligentne, które doskonale
radzą sobie w każdej miejskiej
dżungli. Co ciekawe, wśród
20 najczęściej występujących ptaków w Polsce aż pięć
gatunków to ptaki z rodziny
krukowatych.
Wszystkie bardzo łatwo zaobserwować, ponieważ żyją
licznie wśród domów, w parkach i na skwerach.
W kolejnym programie
„W służbie natury” w TVP 3
Olsztyn powiemy, dlaczego te
ptaki radzą sobie tak dobrze
w środowiska przekształconym przez człowieka i jaki
mają wpływ na inne gatunki

zwierząt. Premiera odcinka
nowego sezonu programu
w sobotę 21 stycznia o godz.
18.15, a powtórki w niedzielę 22 stycznia o godz. 18.15
i w czwartek 26 stycznia
,również o godzinie 18.15. Co
tydzień, w każdy wtorek na
antenie TVP3 Olsztyn można obejrzeć program publicystyczny „Pora na przyrodę”, w którym poruszane
są najważniejsze problemy
przyrodnicze regionu. Audycje goszczą na antenie zawsze o godzinach 7.30, 17.45
i 19.30. Do zobaczenia!
Aniela U. Smoczyńska

Gawron dobrze czuje się także w mieście Fot. Rafał Węglarczyk

i Mazur. Przyjeżdżając tu,
koniecznie trzeba zwiedzić
urokliwe miasteczka. Choćby
tak przyjazne żeglarzom Mikołajki, spięte trzema mostami, zwane Wenecją Północy.
Nieopodal w Popielnie jest
rezerwat koników polskich
— potomków tarpanów.
Również w pobliżu znajduje się Park Dzikich Zwierząt. Zwłaszcza dzieciom
wyprawa do Kadzidłowa,
bo o nim mowa, dostarczy
wielu wrażeń. Zobaczyć na
własne oczy wilka czy żubra
to dopiero będzie przeżycie. A skoro już widzieliśmy
w zimowej szacie największe
jezioro w Polsce, jakim są
Śniardwy, warto odwiedzić
Iławę, by zobaczyć najdłuższe jezioro w Polsce, czyli Jeziorak. Znajduje się na nim
aż 16 wysp.
Zwiedzanie, spacery, narty,
sanki, kuligi, ogniska, relaks
w ciepłych basenach — zimą
na Warmii i Mazurach nikt
nie będzie się nudził, jeśli
tego nie chce.
Wioletta Sawicka

