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Tadeusz
Ratyński,
I z-ca Prezesa Zarządu
WFOŚiGW
w Olsztynie
Chciałbym Państwa zachęcić
do aktywności ruchowej na
świeżym powietrzu. Okres
wiosny to doskonały czas, aby
zadbać o siebie, swoją kondycję i sylwetkę oraz zmienić nawyki żywieniowe i rozpocząć
przygodę ze sportem. W minionym roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
wraz z partnerami był współorganizatorem ekoSTARTu —
pikniku ekologiczno-sportowego dla mieszkańców naszego
regionu. Wówczas wydarzenie
to odbyło się w Nowej Wsi
w gminie Purda. Frekwencja
przerosła nasze najśmielsze
oczekiwania. Zachęceni tym
sukcesem
postanowiliśmy
kontynuować kolejną edycję
ekoSTARTu, który w tym roku
odbędzie się 21 maja na olsztyńskim lotnisku Dajtki podczas 13. Rotariańskiej Majówki Lotniczej. Zanim to jednak
nastąpi, mają Państwo okazję
uczestniczyć w szeregu spotkań
dotyczących zdrowego stylu
życia. Myślę tu o akcji „Obudź
borsuka”. Ofertę, którą przygotowaliśmy wraz z profesjonalistami z zakresu zdrowia
i aktywnego wypoczynku,
skierowaliśmy do tych, którzy
dopiero rozpoczynają swoją
przygodę z rekreacją ruchową.
Dajemy impuls, aby skutecznie
zrzucić zbędne kilogramy. Dodatkowo dajemy możliwość
kontaktu z przyrodą i ekosystemami. Nasza akcja skierowana jest do osób szukających
motywacji i wiedzy niezbędnej
do rozpoczęcia odchudzania
się. To właśnie dla nich ułożyliśmy dwumiesięczny cykl
bezpłatnych zajęć plenerowych
i wykładów, których finałem
będzie udział w krótkich trasach podczas ekoSTARTu na
olsztyńskim lotnisku. W chwili
zamknięcia tego wydania Głosu Eko do wspólnego działania w celu poprawy zdrowia
i kondycji fizycznej wyraziło
akces ponad 30 osób. Apeluję, aby nie czekać i zgłaszać jak
najszybciej swój udział w akcji
„Obudź borsuka”. Liczba miejsc
jest bowiem ograniczona do
50. Zajęcia prowadzą profesjonalni instruktorzy i specjaliści.
Zapisy dla profesjonalistów
ruszają 1 kwietnia na stronie
www.zmierzymyczas.pl.

Pomoc i wsparcie dla osób fizycznych na realizację przedsięwzięć proekologicznych

Doradzą i podpowiedzą
Od ponad dwóch
lat WFOŚiGW
w Olsztynie
prowadzi ofertę
pomocy osobom
fizycznym, które
zdecydują się
na rozwiązania
proekologiczne
w swoim domu.
Zespół
specjalistów
i doradców
energetycznych
przyjmuje
potencjalnych
beneficjentów
w filii Funduszu
przy ul. Prostej
27/28 w Olsztynie.
Od momentu wejścia Polski
do Unii Europejskiej i możliwości pozyskiwania przez
nasz kraj środków unijnych
powstała nisza w katalogu beneficjatów takiego wsparcia.
Programy kierowano głównie
do samorządów czy przedsiębiorców, pomijając przy tym
osoby fizyczne. WFOŚiGW
w Olsztynie, widząc potrzebę
takiego wsparcia, na przełomie 2014/2015 roku pozyskał
środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na
realizację programu „Prosument”, z którego pomocy mogły korzystać osoby fizyczne.
Jego realizacja zakończyła się
sukcesem. Fundusz podpisał
361 umów o dofinansowanie
zadań związanych z produkcją energii elektrycznej oraz
produkcją ciepła na potrzeby
własne gospodarstw domowych, plasując nasz region
w czołówce województw
wspierających osoby fizyczne.

Program „EWA plus”

Fundusz, widząc niesłabnące zainteresowanie takimi
działaniami, postanowił stworzyć własny, autorski program

Doradcy energetyczni i specjaliści WFOŚiGW w Olsztynie czekają na potencjalnych beneficjentów w filii
Funduszu przy ul. Prostej 27/28 w Olsztynie Fot. Grzegorz Siemieniuk

o nazwie „EWA plus”. Program
ten, podobnie jak „Prosument”,
wspiera osoby fizyczne, lecz
w znacznie szerszym zakresie.
Aby ułatwić przyszłym beneficjentom pozyskiwanie środków
zarząd WFOŚiGW w Olsztynie
podjął decyzję o zwiększeniu
bazy lokalowej. Pozostając
w centrum olsztyńskiej starówki, otwarte zostało biuro
obsługujące osoby fizyczne
przy ul. Prostej 27/28. Zadaniem zespołu zajmującego się
wdrażaniem programu „EWA
plus” jest udzielanie konsultacji w zakresie możliwości
finansowania poszczególnych
zadań oraz doboru najlepszych rozwiązań. Pracownicy
Funduszu mogą koordynować
wszystkie podejmowane przez
beneficjentów działania.

Bezpłatne doradztwo

Beneficjent w budynku przy
ul. Prostej 27/28 może także

skorzystać z bezpłatnych porad doradców energetycznych. Jest to możliwe dzięki
projektowi realizowanemu
przez NFOŚiGW. W olsztyńskim funduszu powołano
zespół doradców energetycznych, który świadczy nieodpłatne usługi doradcze
w zakresie działania na rzecz
rozwoju gospodarki niskoemisyjnej z zachowaniem
zasad zrównoważonego rozwoju oraz wspierania realizacji pakietu energetyczno-klimatycznego UE 3 x 20 przez
Polskę. Działania skierowane
są do instytucji publicznych,
przedsiębiorców, wspólnot,
spółdzielni mieszkaniowych
oraz osób fizycznych.
Doradcy energetyczni realizują
usługi
doradcze
na obszarze województwa
warmińsko-mazurskiego
i są przygotowani m.in. do
wsparcia działań urzędów

gmin, starostw powiatowych,
urzędu marszałkowskiego oraz
organizacji pozarządowych,
przedsiębiorstw i osób fizycznych realizujących zadania
służące poprawie efektywności energetycznej obiektów
i zwiększeniu wykorzystania
odnawialnych źródeł energii.
Usługa doradcza może mieć
formę spotkania informacyjnego, porady telefonicznej,
odpowiedzi na zapytania e-mailowe, konsultacji, doradztwa indywidualnego, szkolenia,
konferencji lub seminarium
bądź też webinarium (seminarium zrealizowanego on-line).
Oprac. sem

Dodatkowe informacje dotyczące programu „EWA plus”
znajdą Państwo na stronie
www.wfosigw.olsztyn.pl
w zakładce Portal beneficjenta/Środki krajowe/Program
priorytetowy EWA plus.

Marcin
Kuchciński,
Członek
Zarządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
Bardzo mnie cieszy upowszechniająca się moda na
aktywny i zdrowy styl życia.
Właściwie trudno wyobrazić
sobie współczesność bez sportu, który zresztą ma wpływ
nie tylko na nasz stan zdrowia i ducha. Jest on jednym
z kluczowych elementów życia społecznego. W obecnych
czasach prawie wszyscy go
uprawiają i to nie tylko dla
zdrowia i kondycji fizycznej,
lecz dla przyjemności i relaksu. Nie ulega wątpliwości, że
uprawiając sport, wdrażamy
wartości takie jak tolerancja
i siła charakteru, nawet jeśli
czynimy to nieświadomie. To
właśnie z tej przyczyny sport
stanowi niezastąpione narzędzie edukacyjne. Przede
wszystkim jednak jest to niezwykła przygoda, która uczy
umiejętności pokonywania
własnych ograniczeń i słabości oraz szacunku dla innych.
Znakomitą okazją, aby rozpocząć przygodę ze sportem,
jest projekt składający się
z dwóch etapów. Pierwszy to
akcja „Obudź borsuka”, skierowany do wszystkich chcących zadbać o swoją formę.
Wystarczy się tylko zgłosić!
Aby tego dokonać, należy
wypełnić specjalny formularz,
który jest dostępny na stronie www.wfosigw.olsztyn.
pl w zakładce: „aktualności”,
a następnie przesłać go na
adres e-mail: ekostart@fundusz.olsztyn.pl.
Projekt zakłada szereg bezpłatnych działań motywacyjnych, np. spotkania w formie treningów, zarówno
biegowych, rowerowych, jak
i ogólnorozwojowych oraz
przystępne wykłady na temat
zasad zdrowego odżywiania.
Zajęcia poprowadzą profesjonalni instruktorzy. Każdy
z pewnością znajdzie coś
dla siebie.
Drugi etap to aktywny udział
„borsuków” w imprezie „ekoSTART” w niedzielę 21 maja
na olsztyńskim lotnisku Dajtki, podczas 13 Rotariańskiej
Majówki Lotniczej. Uczestnicy
będą mieli do wyboru trasę
biegową lub rowerową przygotowaną specjalnie dla nich.
Z pewnością będzie to prawdziwa przygoda i pozytywne
wyzwanie. Gorąco polecam.
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Miasteczko w Kortowie będzie jeszcze bardziej zielone

Na ratunek przyrodzie
Podczas gdy w kraju pod topór poszły tysiące drzew,
w Kortowie będą dosadzać nowe i pielęgnować stare.
Projekt wzbogacania roślinności w miasteczku akademickim
dofinansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski na rewitalizację zabytkowego parku w Kortowie
otrzyma ponad 3 mln zł.
Dwudziestego ósmego lutego
Adam Krzyśków, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, razem z Marią
Sokoll, zastępcą prezesa, i prof.
Ryszardem Góreckim, rektorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego — podpisali
umowę w sprawie dofinansowania programu rewitalizacji
zabytkowego parku w Kortowie. Rzecz dotyczy dwóch
uniwersyteckich projektów
złożonych w Regionalnym Programie Operacyjnym „Warmia
i Mazury” na lata 2014-2020.
Pierwszy, opiewający na ok. 2
mln zł, otrzyma ponad 1,4 mln
zł dofinansowania. Drugi, o tej
samej wartości — ponad 1,6
mln zł. Na co zostaną wydane pieniądze?

Nowa roślinność
i „hotele” dla owadów

Szczegółowe plany ochrony
bioróżnorodności parku wy-

glądają imponująco i obejmą
całe stare Kortowo. Zostanie
posadzonych 490 drzew, 1650
krzewów oraz kilkanaście tysięcy okazów roślin ozdobnych, jak również dziko rosnących. Nasadzenia te będą
wkomponowane w istniejące
układy zieleni z zachowaniem
zaleceń konserwatora zabytków.
Odnowa obejmie 30,5 tys.
m kw. trawników. Zmodernizowanych zostanie ok. 1,5 tys.
m kw. ścieżek prowadzących
do kolekcji roślin. W sumie
zabiegom pielęgnacyjnym zostanie poddanych 288 drzew.
Poza tym zgodnie z założeniami rewitalizacji opieką będą
otoczone owady, dla których
powstaną „hotele”. Optymalne warunku bytu zyskają także bezkręgowce, płazy, gady,
a także kortowskie nietoperze.
Projekt rewitalizacji kortowskiego parku nie pomija
również innych atrakcji dla

W ostatnich tygodniach w Polsce pod topór poszło wiele drzew,
w tym także w Olsztynie Fot. Grzegorz Siemieniuk

mieszkańców olsztyńskiego
kampusu. Dla nich zostanie
stworzona mała architektura,
ławki oraz tablice edukacyjne.
Warto przypomnieć, że kortowski park założono na przełomie XIX i XX wieku. Jego
powierzchnia wynosi prawie
7 hektarów. Prace przy rewitalizacji potrwają do 2018
roku. Jednak ze względu na
materię inwestycji, jaką są organizmy żywe, efekty zainwestowanych unijnych pieniędzy
będą się powiększały wraz ze
wzrostem roślinności.

Jedni sadzą, drudzy tną

Jak Polska długa i szeroka
przez ostatnie tygodnie na
masową skalę ruszyła wycinka drzew. Nowelizacja przepisów o ochronie przyrody
sprawiła, że od 1 stycznia
2017 r. prywatni właściciele nieruchomości mogą bez
zezwolenia wyciąć drzewa
na swoich posesjach. Jest
jednak warunek — usunięcie drzew czy krzewów nie
może być związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zgodnie z dotychczas
obowiązującymi przepisami,
chcąc wyciąć drzewo na swojej posesji, należało wystąpić
do wójta, burmistrza czy prezydenta miasta o zezwolenie
na takie działanie. Według
autorów nowelizacji stanowiło to nadmierną i nieuzasadnioną ingerencję w moż-

Umowę w sprawie dofinansowania programu rewitalizacji zabytkowego parku w Kortowie podpisano
28 lutego. Na zdjęciu od lewej: Adam Krzyśków, prezes WFOŚiGW w Olsztynie i Ryszard Górecki, rektor
UWM Fot. Grzegorz Siemieniuk

liwość wykonywania prawa
własności nieruchomości.
Zdaniem posłów stosowanie
tak restrykcyjnych przepisów
nie spełniało swojej roli, gdyż
i tak niemal wszystkie decyzje, które wydawały stosowne
organy, były pozytywne i zezwalały na usunięcie drzewa
czy krzewu.

Był las, będzie inwestycja

Wiadomo, że drzewa w naszym otoczeniu poprawiają
jakość powietrza, redukują
stres i stabilizują mikroklimat. Dlatego ich ochrona
leży w interesie społecznym.
Jednak bywa i tak, że przyroda, zwłaszcza w świetle zmienionych przepisów, przegrywa z interesem inwestorów.
Ewidentnym tego przykładem jest Łeba, gdzie w dwa
dni wycięto 4 ha chronionego lasu, by zrobić miejsce pod
luksusowy hotel. Również
w Olsztynie przetrzebione
z drzew zostały tereny między

np. Zatoką Miłą a ul. Sielską
czy na Pieczewie. — Chyba
za dużo jest tego wycinania
— uważa Ryszard Górecki
profesor nauk rolniczych.
— Pewne wycinania są potrzebne, jednak powinna być
przeprowadzona gruntowna
analiza i dokładny program
w odniesieniu do nowych
regulacji prawnych. Gdyby
wszystko było uzgadniane
i kontrolowane, wtedy nikt
by nie zarzucał, że wycina się
drzewa w nieuzasadnionych
przypadkach — tłumaczy.
Dosadniej sprawę komentuje Adam Krzyśków, prezes
WFOŚiGW w Olsztynie.
— Mądrego prawa nie tworzy się chybcikiem. I właśnie
mści się sposób jego wprowadzania. To, że poprzednie było niedoskonałe, zbyt
surowe jest poza dyskusją.
Potrzebny jest kompromis.
Temu służy procedowanie
z uwzględnieniem opinii środowisk zainteresowanych.

Nie może być tak, że projekt
ustawy rodzi się 9 grudnia,
a 16 grudnia, bez żadnej dyskusji, jest uchwalony. Jakość
tworzenia prawa pozostawia
wiele do życzenia — kończy.

Nowe prawo do poprawki

Widać ustawodawca nie
przewidział skali, z jaką, dzięki zmienionym przepisom,
będą padać drzewa w Polsce.
Dlatego już zapowiedział
stosowne poprawki. Kolejna
nowelizacja ma uszczelnić
system. Projekt przewiduje
m.in. to, że jeżeli na nieruchomości zostaną usunięte
drzewa, właściciel nie będzie
mógł jej zbyć na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą przez pięć
lat. Niedotrzymanie tego nakazu ma skutkować karą administracyjną. Ponownie nad
sprawą drzew posłowie mają
się pochylić na najbliższym
posiedzeniu Sejmu.
Wioletta Sawicka

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

Owady w oku kamery
W kolejnym odcinku programu telewizyjnego „W służbie
natury” między innymi o fascynującym świecie owadów
rodzimej, lokalnej przyrody.
Jak się okazuje, wiele z tych
gatunków ma zwyczaje, które
dla scenarzystów filmowych
mogą być dobrym materiałem
na dreszczowiec.
Świat zwierząt jest brutalny
i panują w nim bezwzględne
i okrutne prawa. Niestety,
przyrody nie da się pogłaskać ani z nią zaprzyjaźnić,
chociaż bardzo by się chciało. Zwierzęta nie żyją ze sobą

w przyjaźni, jak jest to często
pokazywane w bajkach. Życie
owadów może wydawać się
wręcz przerażające, warto
więc się nim zainteresować.
Przy odrobinie szczęścia
i cierpliwości można te stworzenia z powodzeniem obserwować na własnym podwórku. Szczerklina piaskowa to
sporej wielkości pospolity
owad podobny do osy. Żywi
się nektarem i pyłkiem kwiatów, ale tuż przed rozrodem
poluje na znacznie większą
od siebie gąsienicę. Samica wciąga ją do wykopanej

w piasku jamki, gdzie żywić
się nią będą larwy szczerkliny zaraz po wykluciu.
Na premierę kolejnego
odcinka „W służbie natury” zapraszamy w sobotę 15
kwietnia o godzinie 18.15
i w niedzielę 16 kwietnia
o tej samej porze. Kolejna
emisja odcinka w czwartek
20 kwietnia również o godzinie 18.15. W pozostałe
weekendy i czwartki miesiąca można obejrzeć odcinki
z poprzednich sezonów programu. Archiwum dostępne
jest też na stronie interne-

towej www.wsluzbienatury.
pl. Zapraszamy również do
wysłuchania rozmów przyrodniczych w studiu TVP
3 Olsztyn z cyklu „Pora na
przyrodę”, nowych odcinków premierowych, jak
i ubiegłorocznych nagrań.
Można je oglądać w telewizji regionalnej w każdy wtorek o godzinach 7.30, 17.45
i 19.30, w środy o godzinach
7.30 i 17.45 i w piątki o godzinie 19.30. Do zobaczenia!
Aniela U. Smoczyńska
autorka programów

Szczerklina piaskowa wraz ze swoją ofiarą Fot. Rafał Węglarczyk
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Ekologicznie, sportowo, rodzinnie

Ruszyły przygotowania
do ekoSTARTu 2017
Po ubiegłorocznym sukcesie festynu Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie po raz
drugi zdecydował się wesprzeć przedsięwzięcie, którego celem
jest promowanie zdrowego stylu życia. 21 maja odbędzie się
druga edycja tej wyjątkowej imprezy.
Na ekoSTART 2016 do Nowej Wsi przyjechały setki osób.
Nie tylko zawodników, którzy
rywalizowali w wyścigach rowerowych i biegowych, ale też
kibiców. Nie zabrakło dla nich
atrakcji w postaci różnorodnych stoisk z regionalną żywnością, pogadanek dotyczących
ochrony przyrody, zdrowego
stylu życia, konkursów i zabaw dla dzieci. Dopisała też
pogoda. Mimo iż od pierwszej
edycji imprezy minął prawie
rok, w Nowej Wsi wciąż się ją
wspomina z sentymentem. Było
ekologicznie, sportowo, a przede wszystkim rodzinnie. Mamy
nadzieję, że podobnie, a może
jeszcze lepiej, będzie podczas
ekoSTARTu 2017.

W tym roku widzimy się
w Olsztynie

Chętnych do wzięcia udziału
w wyjątkowym pikniku sportowo-rekreacyjnym zapraszamy na olsztyńskie lotnisko na
Dajtkach, gdzie w ramach 13.
Rotariańskiej Majówki Lotniczej odbędzie się ekoSTART
2017. Warto zarezerwować
czas i wybrać się na Dajtki
w niedzielę 21 maja nawet na
cały dzień. Głównym punktem
programu będzie bieg na 10
km i wyścig rowerowy na dystansie 30 km. — Udało nam
się połączyć dwie popularne
dyscypliny, dzięki czemu 400
zawodników: 250 biegaczy
i 150 rowerzystów będzie miało okazję do wspólnego przeżywania sportowych emocji.
Ze względu na utrzymanie kameralnej atmosfery zawodów
wprowadziliśmy limit uczestników, dlatego zachęcamy do
szybkiego rejestrowania się
na liście startowej — mówi
Tomasz Domżalski, współorganizator imprezy. Aby stać
się pełnoprawnym uczestnikiem zawodów, należy zarejestrować się na stronie www.
superczas.pl oraz wnieść opłatę startową w wysokości 15 zł.
Zapisy ruszają 1 kwietnia.
— Znaczna część wszystkich
opłat zostanie oficjalnie przekazana podczas majówki na cel
charytatywny wskazany przez
Rotary Club Olsztyn — dodaje Mirosław Arczak, drugi ze
współorganizatorów. — Eko-

START to także propozycja dla
mniej zaawansowanych miłośników biegania i kolarstwa. Zaplanowaliśmy szereg wyścigów
na krótszych dystansach oraz
rekreacyjne zabawy dla dzieci.
Wszyscy uczestnicy mogą liczyć na bogaty pakiet startowy,
pamiątkowe medale, upominki
i finałowe losowanie nagród —
wylicza.
W miasteczku ekoSTARTU
na Dajtkach pojawią się także
specjaliści nowych technologii
wykorzystywanych w ochronie
środowiska, znawcy ekologii,
a także propagatorzy aktywnego wypoczynku i zdrowego
odżywiania.

Zaczęliśmy budzić borsuki

Tegoroczny ekoSTART będzie też finałem prozdrowotnej akcji „Obudź borsuka”.
Inaczej niż w poprzednim
roku, tym razem „budzić borsuki”, czyli osoby z nadwagą
i unikające dotąd aktywności
fizycznej, zaczęliśmy wcześniej. Prawie dwa miesiące
przed finałem. A wszystko po
to, by nie tylko garstka odważnych zdecydowała się wystartować w biegu na krótkim
dystansie, jak to miało miejsce
w Nowej Wsi. Teraz chcemy
zachęcić do tego zdecydowanie
więcej osób. Dla kondycji, samopoczucia, wyglądu, a przede wszystkim zdrowia, warto
podjąć wysiłek i zmienić styl
życia na prozdrowotny. Od 28
marca do 17 maja zaplanowaliśmy grafik bezpłatnych zajęć
treningowych, które będą się
odbywać nad Jeziorem Długim i na Słonecznej Polanie
nad jeziorem Ukiel. Treningi ogólnorozwojowe, biegowe i rowerowe poprowadzą
profesjonalni instruktorzy:
mgr wychowania fizycznego
i instruktorka fitness Marta
Bonar, maratończyk Tomasz
Domżalski, instruktor kolarstwa Mirosław Arczak. Prócz
ćwiczeń fizycznych na świeżym
powietrzu, dostosowanych
do możliwości uczestników,
zaplanowaliśmy
również
przystępne wykłady motywacyjne. Wiedzą podzielą się dr
hab. Marzena Mogielnicka-Brzozowska ekspert w dziedzinie leczniczych właściwości

żywności, oraz dr Małgorzata
Obara-Gołębiowska zajmująca się m.in. psychologicznymi
aspektami leczenia otyłości.
Aby wziąć udział w programie, wystarczy się zgłosić.
Szczegółowy grafik zajęć i formularze zgłoszeniowe znajdują
się na stronach www.fitniefat.
pl lub www.wfosigw.olsztyn.pl
(zakładka: Aktualności).
Zwieńczeniem dwumiesięcznych zmagań „borsuków” będzie bieg finałowy 21 maja podczas ekoSTARTu na dystansie 2
km. Nagroda główna dla zwycięskiego „borsuka”, wybierana
w drodze losowania, to turnus
odchudzający na Oddziale
Leczenia Otyłości Miejskiego
Szpitala Zespolonego w Olsztynie, który jest partnerem
projektu. Dodatkową atrakcją
podczas dwumiesięcznych treningów będzie też zaplanowany
na 21 kwietnia dzień otwarty na
tym oddziale. —Mamy bogate
doświadczenie, jeśli chodzi
o pomoc osobom cierpiącym na
nadwagę. Pomagamy dojść do
zdrowia poprzez dietę, szkolenia i motywację grupy. Uczymy
też dobrych przyzwyczajeń, aby
po powrocie do domu wdrożyć
te wszystkie elementy, od ćwiczeń po odpowiednie żywienie
— tłumaczy Marek Ciesielski,
reprezentujący MSZ w Olsztynie.
Organizatorami akcji są
WFOŚiGW w Olsztynie,
Wydawca Olsztyn Sp. z o.o.;
wydawca bezpłatnego magazynu o zdrowym stylu życia
„Fit Nie Fat”, Life4Sport oraz
Stowarzyszenie Aktywności
Społecznej „Młyn”. — Jeżeli
coś dobrego robi się dla środowiska, warto połączyć wysiłki — mówi Adam Krzyśków,
prezes WFOŚiGW w Olsztynie. — Aktywność fizyczna
staje się coraz bardziej modna.
My, jako Fundusz, który dysponuje środkami publicznymi,
chcielibyśmy, żeby te pieniądze były jak najefektywniej
wydawane. Jesteśmy powołani do dbania o środowisko,
a czyste i zdrowe środowisko to
również zdrowi ludzie, którzy
z niego korzystają. Stąd te pomysły, żeby połączyć działania
dla wspólnego efektu — kończy. Wioletta Sawicka

We wtorek 21 marca w siedzibie WFOŚiGW w Olsztynie odbyła się konferencja prasowa poświęcona
tegorocznej edycji ekoSTART-u Fot. Grzegorz Siemieniuk

Uczestnicy pierwszego treningu akcji „Obudź borsuka” Fot. Grzegorz Siemieniuk
GRAFIK ZAJĘĆ AKCJI
„OBUDŹ BORSUKA”
• 28 marca (wtorek), godz.
18, trening ogólnorozwojowy, trener Marta Bonar.
Miejsce — Jezioro Długie,
Kładka Żubra;
• 30 marca (czwartek),
godz. 18, trening rowerowy,
trener Mirosław Arczak.
Miejsce — Jezioro Długie,
Kładka Żubra;
• 4 kwietnia (wtorek), godz.
18, trening ogólnorozwojowy, trener Marta Bonar.
Miejsce — Jezioro Długie,
Kładka Żubra;
• 11 kwietnia (wtorek),
godz. 18, trening biegowy,
trener Tomasz Domżalski.
Miejsce — Jezioro Długie,
Kładka Żubra;
• 12 kwietnia (środa),
godz. 18, wykład „Co to jest
gluten? Skąd się bierze i jak
wpływa na funkcje organizmu”, prowadząca Marzena
Mogielnicka-Brzozowska.
Miejsce — ul. Okopowa 15,
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”;
• 13 kwietnia (czwartek),
godz. 18, trening rowerowy,
trener Mirosław Arczak.
Miejsce — Jezioro Długie,
Kładka Żubra;
• 18 kwietnia (wtorek),
godz. 18, trening ogólno-

rozwojowy, trener Marta
Bonar. Miejsce — Jezioro
Długie, Kładka Żubra;
• 19 kwietnia (środa), godz.
18, wykład „Znaczenie cukru
dla organizmu człowieka.
Nie każdy cukier krzepi”,
prowadząca Marzena
Mogielnicka-Brzozowska.
Miejsce — ul. Okopowa 15,
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”;
• 21 kwietnia (piątek),
godz. 16-18, Dzień Otwarty
Oddziału Leczenia Otyłości
dla uczestników akcji „Obudź
borsuka”. Miejsce — aleja
Wojska Polskiego 30 w Olsztynie;
• 25 kwietnia (wtorek),
godz. 18, trening biegowy,
trener Tomasz Domżalski.
Miejsce — Jezioro Długie,
Kładka Żubra;
• 26 kwietnia (środa),
godz. 18, wykład „Co z tym
tłuszczem? Jeść czy nie
jeść?”, prowadząca Marzena
Mogielnicka-Brzozowska.
Miejsce — ul. Okopowa 15,
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”;
• 27 kwietnia (czwartek),
godz. 18, trening rowerowy,
trener Mirosław Arczak.
Miejsce — Jezioro Długie,
Kładka Żubra;
• 9 maja (wtorek), godz.

18, trening biegowy, trener
Tomasz Domżalski. Miejsce
— Słoneczna Polana nad
jez. Ukiel;
• 10 maja (środa), godz.
18, wykład „Siła roślin —
wsparcie zdrowia organizmu”, prowadząca Marzena
Mogielnicka-Brzozowska.
Miejsce — ul. Okopowa 15,
Stowarzyszenie SpołecznoKulturalne „Pojezierze”;
• 11 maja (czwartek), godz.
18, trening rowerowy,
trener Mirosław Arczak.
Miejsce — Słoneczna Polana
nad jez. Ukiel;
• 16 maja (wtorek), godz.
18, trening ogólnorozwojowy, trener Marta Bonar.
Miejsce — Jezioro Długie,
Kładka Żubra;
• 17 maja (wtorek), godz.
16.30, wykład „Psychologia
i zdrowie”, trener Małgorzata Obara-Gołębiowska.
Miejsce — Miejski Szpital
Zespolony, ul. Niepodległości 44 w Olsztynie, sala konferencyjna im. J. Janowicza;
• 21 maja (niedziela), FINAŁ
akcji „Obudź borsuka”, bieg
na 2 km podczas imprezy
plenerowej ekoSTART.
Miejsce — Olsztyn, lotnisko
Dajtki, podczas 13. Rotariańskiej Majówki Lotniczej.
sem
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Projekt dotyczący pomiaru jakości powietrza

Dla bezpieczeństwa i zdrowia
Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Olsztynie kończy
realizację projektu, którego celem jest
wzmocnienie systemu pomiarowego
jakości powietrza w naszym regionie.
Zadanie realizowane jest ze środków
Mechanizmu Finansowego EOG 20092014.
Wartość projektu oszacowano na blisko 3,3 mln zł, z czego dofinansowanie wyniesie
ponad 2,4 mln zł. Ostateczny
termin zakończenia projektu
zaplanowano na kwiecień
2017 roku.
— Głównym celem projektu było zapewnienie wysokiej
jakości i wymaganej prawem
kompletności danych monitoringu jakości powietrza
poprzez zakup urządzeń
oraz dostosowanie zaplecza badawczego — wyjaśnia
Joanna Kazanowska wojewódzki inspektor ochrony
środowiska. — Zmodernizowany system monitorujący
zanieczyszczenia powietrza
w naszym regionie poprawił
przede wszystkim jakość po-

miarów. Nowoczesne stacje
mierzą takie zanieczyszczenia jak: tlenek węgla, dwutlenek siarki, ozon troposferyczny, tlenki azotu, pył
zawieszony PM 10. Dzięki
takim automatycznym badaniom jakości powietrza informujemy na bieżąco społeczeństwo o stanie powietrza,
a tym samym zapewniamy
bezpieczeństwo i zdrowie
mieszkańców naszego województwa — dodaje.
W ramach projektu zakupiono samochód przystosowany do kompleksowej
obsługi stacji pomiarowych
monitoringu jakości powietrza, system służący do
zbierania danych monitoringowych, ich przetwa-

Zmodernizowany system monitorujący zanieczyszczenia powietrza w naszym regionie poprawił przede wszystkim jakość pomiarów
Fot. archiwum WIOŚ w Olsztynie

rzania, raportowania oraz
prezentowania na stronie
internetowej, analizatory do
automatycznych pomiarów
zanieczyszczeń powietrza,
kontener wraz z wyposażeniem do pracy tych analizatorów, a także poborniki pyłu
zawieszonego PM 10. Dodatkowo zostało dostosowane
zaplecze badawcze poprzez
zakup m.in. chromatografu
cieczowego, spektrometru
mas sprzężonych z plazmą

wzbudzoną indukcyjnie ICP
MS oraz specjalistycznych
mebli laboratoryjnych.
W województwie warmińsko-mazurskim pomiary jakości powietrza prowadzone są w dziewięciu stacjach
pomiarów jakości powietrza należących do WIOŚ
w Olsztynie, znajdujących
się w: Olsztynie, Elblągu,
Ostródzie, Gołdapi, Ełku,
Nidzicy, Iławie, Korszach,
Glitajnach. Wyniki pomiaro-

we z poszczególnych stacji są
dostępne na stronie internetowej www.powietrze.wios.
olsztyn.pl, gdzie można na
bieżąco sprawdzać dane z automatycznych poborników
zanieczyszczeń gazowych
oraz pyłowych prowadzonych w pięciu stacjach znajdujących się w: Olsztynie,
Elblągu, Ostródzie i Gołdapi, a także dane z pomiarów
manualnych prowadzonych
w Olsztynie, Elblągu, Nidzi-

cy, Iławie, Ostródzie, Glitajnach i Korszach.
Pomiary jakości powietrza
w województwie warmińsko-mazurskim prowadzone
są przez WIOŚ w Olsztynie
w celu wykonywania ocen
jakości powietrza, informowania jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie
kryzysowe oraz informowania społeczeństwa o bieżącej
jakości powietrza.
Dorota Sikorska (WIOŚ w Olsztynie)

Etap wojewódzki XVI edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”

Grabowo najlepsze!
Uczniowie z Gimnazjum
w Grabowie-Wałdykach zwyciężyli w etapie wojewódzkim
XVI edycji ogólnopolskiego
konkursu „Poznajemy Parki
Krajobrazowe Polski”, który
odbył się 24 marca w Olsztynie. Teraz zwycięska drużyna
będzie reprezentowała
nasz region podczas finału
ogólnopolskiego 6 czerwca
w Zespole Świętokrzyskich
i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.
Etap wojewódzki odbył się
już po raz szesnasty. Rywalizacja ma zasięg ogólnopolski i organizowana jest przez
Porozumienie Parków Krajobrazowych Polski. Zgodnie z ustanowionym regulaminem w konkursie mogą
brać udział szkoły położone
w gminach będących w granicach parków krajobrazowych.
Pierwszy etap konkursu
rozpoczął się 4 listopada
2016 roku. Wzięło w nim
udział 353 uczniów z 29 szkół
z terenu 20 gmin. Do etapu
wojewódzkiego w Olsztynie
przystąpili najlepsi uczniowie wyłonieni w drodze
wcześniejszych eliminacji.

Do walki o zwycięstwo stanęło sześć, czteroosobowych
drużyn gimnazjalistów z sześciu parków krajobrazowych
z regionu. Ich zadaniem było
rozpoznanie 30 gatunków
chronionych roślin i zwierząt oraz rozwiązanie pisemnie testu złożonego z 25
pytań dotyczących wiedzy
z zakresu biologii, geografii,
ekologii, ochrony przyrody
i środowiska oraz znajomości parków krajobrazowych.
— Uczniowie startujący
w konkursie musieli wykazać się między innymi
znajomością łącznie ponad
100 gatunków chronionych
roślin, zwierząt, grzybów —
tłumaczy Alina Rodziewicz
z Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich
z siedzibą w Jerzwałdzie. —
Dla nas, jako organizatorów
konkursu, było to niezwykłe
wydarzenie, gdyż najlepsze
wyniki uzyskała i tym samym
zwyciężyła drużyna z Gimnazjum w Grabowie-Wałdykach
reprezentująca Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich.
Drugie
miejsce zajęła
drużyna z Parku Krajobra-

W tym roku najlepszy okazał się zespół Gimnazjum w Grabowie-Wałdykach Fot. Grzegorz Siemieniuk

zowego Puszczy Rominc-kiej z Gimnazjum nr 1 im.
Noblistów Polskich w Gołdapi. Trzecie miejsce zajęło
Gimnazjum w Rybnie im.
Marii Skłodowskiej-Curie
z Welskiego Parku Krajobrazowego, a czwarte Gimnazjum w Ząbrowie reprezentujące Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego. Piąte
miejsce zdobyło Społeczne
Gimnazjum ze Społecznego

Towarzystwa Oświatowego
w Mikołajkach z Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
Z kolei szóste miejsce zajęli
uczniowie z Gimnazjum nr
4 im. Zbigniewa Herberta
w Elblągu reprezentujące
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej.
— Z racji sprawowanego
nadzoru nad parkami krajobrazowymi w naszym regionie jestem dumna z tak

wysokiego poziomu wiedzy
i znajomości naszego dobra
naturalnego — powiedziała
podczas wręczania nagród
Sylwia Jaskulska, członek
Zarządu
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
— Dziękuję profesorowi
Czesławowi Hołodyńskiemu
z Katedry Botaniki i Ochrony
Przyrody UWM w Olsztynie,
dyrektorom i pracownikom
parków
krajobrazowych

za przebieg eliminacji wojewódzkich, a zwycięzcom
serdecznie gratuluję i życzę
kolejnych sukcesów.
Konkurs dofinansowano
ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie i Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku.
Oprac. sem

