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Tadeusz
Ratyński,
I z-ca prezesa Zarządu
WFOŚiGW
w Olsztynie
Od kilkunastu lat Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
wspiera finansowo ochotnicze
straże pożarne z Warmii i Mazur.
Nie bez powodu. Strażacy ochotnicy ratują nie tylko życie i mienie
ludzkie, ale także uczestniczą
w akcjach, które służą ochronie
środowiska naturalnego. Zakupiony sprzęt nie tylko poprawia
skuteczność działań poszczególnych jednostek, ale także pozwala niektórym z nich na włączenie do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego. Podczas
jednej z uroczystości przekazania
sprzętu miałem okazję usłyszeć
od Grzegorza Matczyńskiego,
dyrektora zarządu wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego
Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych w Olsztynie, że takie
spotkanie to okazja do potwierdzenia wieloletniej przyjaźni
Wojewódzkiego Funduszu w Olsztynie ze strażakami ochotnikami z Warmii i Mazur. I trudno się
z tym nie zgodzić. Ta wieloletnia
przyjaźń ma różne wymiary,
a co roku ma ona co najmniej
wymiar blisko 200 tysięcy
złotych, które Fundusz dołożył do
zakupu m.in. pomp czy też węży
tłocznych. To już tradycja, że co
roku kupujemy nowy sprzęt dla
strażaków ochotników, którzy
w praktyce realizują takie same
zadania jak ich koledzy ze straży
zawodowych. Ochotnicy pełnią
bardzo ważną rolę w systemie
i muszą mieć podobne wyposażenie lub równe jak strażacy zawodowi. Wojewódzki Fundusz
jako wypróbowany partner
każdego roku przekazuje środki
na potrzeby, jakie poszczególne
jednostki zgłaszają do zarządu
wojewódzkiego. Dzięki temu
coraz więcej OSP z naszego
regionu otrzymuje niezbędne
wyposażenie. Mamy świadomość, że potrzeb jest znacznie
więcej niż środków, tym bardziej, że na Warmii i Mazurach
są 553 jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej. Mam nadzieję,
że w przyszłym roku będziemy
mieli okazję przekazać kolejną
dotację na zakup niezbędnego
sprzętu.

WFOŚiGW w Olsztynie dofinansował zakup sprzętu dla jednostek OSP w regionie

Nowa jakość w remizach

Przekazanie sprzętu odbyło się 1 czerwca w Olsztynie Fot. Grzegorz Siemieniuk

Pompy, węże tłoczne, a także
zestawy pilarza i łączności —
taki sprzęt trafił 1 czerwca do
jednostek Ochotniczej Straży
Pożarnej na Warmii i Mazurach. Wartość zakupionego
sprzętu wynosi ponad 460
tys. zł, z czego 188 tys. zł to
dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie.
Wojewódzki Fundusz w Olsztynie od wielu lat wspiera
finansowo zakup sprzętu i wyposażenia osobistego strażaków z Warmii i Mazur. Tylko
w 2016 roku do druhów trafiły motopompy, węże i pilarki
spalinowe o wartości blisko
400 tys. zł, z czego dofinansowanie wyniosło 198 tys. zł.
Podobnie było w tym roku.
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Ochotniczych Straży
Pożarnych
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego wystąpił o dotację na zakup kolejnego sprzętu dla jednostek
w regionie. Tym razem zarząd
funduszu postanowił przeznaczyć na ten cel 188 tys. zł.
Uroczyste przekazanie zaku-

Adam Krzyśków, prezes WFOŚiGW w Olsztynie, pogratulował
strażakom pozyskania nowego sprzętu Fot. Grzegorz Siemieniuk

pionego wyposażenia odbyło
się 1 czerwca na placu przed
Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. W spotkaniu wziął udział
marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin.
— Serdecznie dziękuję Wojewódzkiemu Funduszowi

w Olsztynie, że zdecydował
się po raz kolejny wesprzeć
finansowo tak ceną inicjatywę — mówił marszałek
Brzezin. — Życzę zarówno
sobie, jak też i wam, aby
fundusz dalej wspierał działalność strażaków w naszym
regionie.

Pompy M8/8 otrzymały
OSP: Płośnica, Stegny, Runowo, Bratian, Turznica. Z kolei
pompy pływające otrzymały
jednostki z Bisztynka, Sąp,
Zastawna, Grabowa, Runowa, Stryjkowa, Ostrzeszewa,
Jonkowa, Marwałdu i Skarżyn. Zestawy pilarza trafiły do Pisanicy, Spytkowa,
Marwałdu i Żabin. Dodatkowo jednostki z Warmii i Mazur otrzymają 26 zestawów
łączności, a także ponad 100
węży tłocznych.
Jak się okazuje, to nie jest
cały sprzęt, który trafi do druhów ochotników.
— Zakończyliśmy ocenę wniosków dotyczących
podnoszenia
potencjału
technicznego służb ratowniczych. W tym roku wpłynęła
rekordowa liczba wniosków
i tym samym z pomocy skorzysta 80 jednostek z Warmii i Mazur — mówił podczas
spotkania Adam Krzyśków
— prezes WFOŚiGW w Olsztynie. — Tym razem na ten
cel przeznaczyliśmy aż 400
tysięcy złotych.
Grzegorz Siemieniuk

Sylwia Jaskulska, Członek
Zarządu
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
Na Warmii i Mazurach około
94 proc. gospodarstw domowych jest podłączonych do sieci
wodociągowej, zaś ponad 74
proc. do kanalizacji. Na terenie
wszystkich gmin wiejskich
i miejsko-wiejskich w regionie
wciąż są jeszcze miejscowości,
gdzie brakuje takiej infrastruktury. Stąd też możliwość
ubiegania się o wsparcie
Samorządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na
operację typu „Gospodarka
wodno-ściekowa”.
W ramach budżetu działania
„Podstawowe usługi i odnowa
wsi na obszarach wiejskich”
objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020, przypadającego
na województwo warmińsko-mazurskie na realizację zadań
związanych z gospodarką
wodno-ściekową, Zarząd
Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeznaczył
blisko 8 milionów euro.
W czwartym kwartale 2016
roku zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi
na obszarach wiejskich” na
operacje typu „Gospodarka
wodno-ściekowa”. Wpłynęło
111 wniosków na łączną
kwotę pomocy ponad 118
milionów złotych. Uwzględniając kurs euro, pula środków
w wysokości 31,5 miliona
złotych pozwoliła na zawarcie
23 umów o przyznaniu pomocy. 12 czerwca 2017 roku
w Olsztynie podpisano z beneficjentami pierwsze umowy
na działania usprawniające
instalacje kanalizacyjne oraz
wodociągowe zlokalizowane
w miejscowościach do 5 tysięcy mieszkańców.
Pomoc została przyznana na
operacje w zakresie budowy,
przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych
służących do zaopatrzenia
w wodę lub odprowadzania
i oczyszczania ścieków oraz na
zakup i montaż urządzeń, jak
i instalacji kanalizacyjnych lub
wodociągowych.

2e GŁOS EKO
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY RPO
WIM NA 2014-2020
Z dniem 1 czerwca 2017
roku Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na
lata 2014-2020 wstępuje
w ogół praw i obowiązków
oraz przejmuje zadania Instytucji organizującej konkurs
(instytucji odpowiedzialnej

za organizację i przeprowadzenie konkursu), której
funkcję pełnił Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie, jako Instytucja
Pośrednicząca Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
(zgodnie z Porozumieniem
nr RPO/IP/4/2015 w spra-
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wie realizacji Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014
2020, zawartego w Olsztynie
w dniu 2 listopada 2015 r. ze
zm.). sem
RPO WIM. INFORMACJA
DOTYCZĄCA DZIAŁANIA 4.1
Zgodnie z przyjętym
regulaminem konkursu

w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność
energetyczna Działanie
4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii
pochodzącej ze źródeł
odnawialnych informujemy, że zmieniony został

termin oraz miejsce naboru wniosków o dofinansowanie. Termin zakończenia naboru wydłużono
do 31 sierpnia 2017 roku.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie Departament
Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego
ul. Kościuszki 89/91,
10-554 Olsztyn, I piętro,
pok. 101 lub Kancelaria
Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie ul. Emilii Plater 1, pokój 380. Godziny
pracy: poniedziałek: 8 –
16, wtorek – piątek: 7.30
– 15.30. sem

W Jedwabnie odbyła się X Regionalna Wystawa Przyrodniczo-Łowiecka

Nadleśnictwo otrzymało srebrny medal
W sobotę 27 maja Nadleśnictwo Jedwabno już po raz
dziesiąty gościło sympatyków leśnictwa i łowiectwa
na X Regionalnej Wystawie
Przyrodniczo-Łowieckiej.
Organizatorzy przygotowali
szereg atrakcji zarówno dla
dzieci, jak i dorosłych.
Na wystawie przyrodniczo-łowieckiej w Jedwabnie
można było m.in. podziwiać
bogatą ekspozycję najpiękniejszych i najciekawszych
trofeów z Warmii i Mazur
pozyskanych w sezonie łowieckim 2016/2017. Wystawę uzupełniała kolekcja

rzeźb i obrazów o tematyce
łowieckiej, których autorami byli lokalni artyści.
Przygotowano też coś dla
ciała. Każdy mógł spróbować białej kiełbasy i pasztetu z dziczyzny, przygotowanego przez wytrawnego
podróżnika,
myśliwego
i dziennikarza — Wojciecha
Charewicza. Nie zabrakło
także sportowej rywalizacji. Trzy drużyny zmierzyły się w zawodach budowy
paśnika. Liczyła się nie tylko precyzja wykonania, ale
także czas pracy poszczególnych drużyn. Ważną częś-

Fot. Grzegorz Siemieniuk

W Olsztynie rozmawiano
o pompach ciepła

Wojewódzki
Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
i istniejący przy nim Zespół
Doradców Energetycznych
był organizatorem bezpłatnej
konferencji „Dobre praktyki
z wykorzystania pomp ciepła
– technologie pomp ciepła”,
która odbyła się 26 czerwca
w Olsztynie. Spotkanie skierowane było zarówno do przedstawicieli samorządów, sektora MŚP oraz osób fizycznych.
Podczas konferencji szczegółowo omówiono zagadnienia dotyczące m.in. budowy
pomp ciepła, ich rodzajów,
typów, a także możliwości
współpracy z uzupełniającymi

źródłami ciepła oraz certyfikatów jakości. Nie zabrakło
także zagadnień dotyczących
odpowiedniego doboru pompy ciepła z uwzględnieniem
charakterystyki budynku,
rodzaju ogrzewania i systemu
c.w.u. oraz analizy kosztów
eksploatacji w porównaniu
do innych rodzajów ogrzewania. Konferencja finansowana
była z projektu „Ogólnopolski
system wsparcia doradczego dla sektora publicznego,
mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz
OZE” w ramach poddziałania
1.3.3. POIiŚ.
sem

cią wystawy było wręczenie nagród i wyróżnień dla
uczestników konkursu plastycznego „Zwierzęta leśne”
ze szkół w Muszakach i Jedwabnie. Z kolei dyrektor
Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Olsztynie
Piotr Czyżyk odznaczył Brązowym Medalem Zasługi
Łowieckiej leśniczego Leśnictwa Dębowiec Mirosława
Zinko. Ważne wyróżnienie
otrzymało także samo Nadleśnictwo Jedwabno. Wójt
gminy Jedwabno Sławomir
Ambroziak wręczył nadleśniczemu Markowi Trędow-

skiemu Srebrny Medal za
Zasługi dla Pożarnictwa.
Całość wydarzenia dopełniały leśne atrakcje takie
jak ścieżka zmysłów, leśne
malowanki na drewnianych
krążkach, kino przyrodnicze
i leśna miniścieżka edukacyjna „Leśny odkrywca”. Po
raz pierwszy na wystawie
swoje stoisko miała Fundacja i Grupa Ratownicza
Autrimpus Szczytno, gdzie
każdy mógł przypomnieć
sobie zasady udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej.
Oprac. sem

Podczas wystawy Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymało Nadleśnictwo Jedwabno. Wyróżnienie to odebrał nadleśniczy
Marek Trędowski Fot. Grzegorz Siemieniuk

IX Mazurski Festyn Ekologiczny „Eko-Logika”
Ponad 100 artystów na scenie, 200 uczestników loterii
recyklingowej i prawie pół
tysiąca zużytych „komórek”
do unieszkodliwienia... Oto
efekty IX Mazurskiego Festynu
Ekologicznego „Eko-Logika”,
który odbył się 10 czerwca na
plaży miejskiej w Giżycku.
Głównym
założeniem
„Eko-Logiki” jest kształtowanie świadomości mieszkańców powiatu giżyckiego,
węgorzewskiego, piskiego,
częściowo
gołdapskiego
oraz kętrzyńskiego wokół
kwestii szeroko pojętej
ekologii oraz zainicjowanej
przez Mazurski Związek
Międzygminny kompleksowej gospodarki odpadami w regionie północnego
obszaru Krainy Wielkich
Jezior Mazurskich. Program
festynu obejmował liczne
warsztaty i pokazy dotyczące ekologii oraz nowych zasad gospodarowania odpadami, a także warsztaty, gry
i konkursy dla dzieci i młodzieży. Na scenie wystąpiły
zespoły artystyczne z terenu
MZM-GO. „Eko-Logice” towarzyszyła zbiórka zużytych
telefonów komórkowych.
Akcja „Wymień zużyty te-

Była to dziewiąta edycja festynu „Eko-Logika” Fot. Archiwum MZMGO

lefon komórkowy na nowy”
spotkała się z szerokim
odzewem — podczas festynu pozyskano 490 starych
telefonów. Najwięcej, bo
90 zużytych komórek, dostarczył Zespół Placówek
Oświatowych w Miłkach,
wygrywając rywalizację oraz

1000 zł, ufundowane przez
Miasto Giżycko. Zużyte telefony zostaną przekazane
do utylizacji. „Eko-Logikę”
zorganizował
Mazurski
Związek
Międzygminny
— Gospodarka Odpadami
we współpracy z Miastem
Giżyckiem. Impreza od-

była się pod patronatem
marszałka województwa
warmińsko-mazurskiego
Gustawa Marka Brzezina.
Festyn został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Oprac. sem
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Dziennikarze z Ukrainy uczestniczyli w „Obchodach dni ochrony środowiska na Warmii i Mazurach”

Zmieniają świat w głowach ludzi...
A przynajmniej próbują. Poprzez audycje i programy edukacyjne, opisując to, co zobaczyli w Polsce. Główny nacisk kładą na
ekologię. Mowa o dziennikarzach z Ukrainy, których podczas festiwalu „Kalinowe mosty” gościł WFOŚiGW w Olsztynie.
Celem radiowo-telewizyjnego festiwalu jest nie tylko
umacnianie dobrosąsiedzkich
stosunków między Ukraińcami a Polakami, ale też szeroko
pojęta edukacja. Innymi słowy to, co goście zobaczą u nas,
później w swoich audycjach
przekazują dalej. W tym roku
festiwal odbył się po raz ósmy.
Od sześciu lat jego uczestnicy biorą udział w „Obchodach dni ochrony środowiska na Warmii i Mazurach”.
Podczas licznych prelekcji
i spotkań organizowanych
przez WFOŚiGW w Olsztynie nie tylko dowiadują się,
jak u nas dba się o środowisko
naturalne, ale mogą również
zobaczyć, jak to odbywa się
w praktyce.

Ukraina podpatruje
i szuka rozwiązań

W tym roku goście odwiedzili m.in. warszawską „Czajkę” — największą w Polsce

i jedną z największych w Europie, nowoczesną oczyszczalnię
ścieków.
— Chciałabym, aby na
Ukrainie były takie oczyszczalnie jak „Czajka”. U nas
ścieki to wciąż duży problem.
Mamy przestarzałe technologie, nasze sieci kanalizacyjne
są stare, przez to nieczystości
przedostają się do rzek i jezior — mówi Julia Święcicka, dziennikarka telewizyjna
z Żytomierza, która w „Kalinowych mostach” uczestniczyła
po raz pierwszy. Ukraińscy
dziennikarze gościli też w siedzibie Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie wysłuchali prezentacji na temat
działalności instytucji i o jej
inwestycjach w środowisko.
— Ukraina, choć dokonuje w ostatnich latach wielu
postępów na ścieżce cywilizacyjnego rozwoju, ciągle
jeszcze wielu rzeczy uczy się,

podpatruje i poszukuje rozwiązań — tłumaczy Sławomir
Kmiecik, rzecznik prasowy
NFOŚiGW. — Powinniśmy
współpracować z naszymi
sąsiadami zarówno na poziomie wiedzy, edukacji, jak
i konkretnych przedsięwzięć
proekologicznych. W sferze
ochrony wód i gospodarki
wodno-ściekowej Polska poczyniła ogromny postęp od
czasów transformacji ustrojowej. Mamy wody względnie
czyste. Jednak funkcjonujemy w szerszym kontekście
geograficznym i cywilizacyjnym. Jednym z problemów
jest to, że na przykład do
zlewni Bugu dostają się ścieki zza wschodniej granicy.
Dlatego bardzo istotne jest
tu wsparcie merytoryczne,
technologiczne i finansowe,
czym zajmuje się Narodowy
Fundusz, w tym także udział
w realizacji konkretnych projektów w ramach współpracy

transgranicznej — wyjaśnia
rzecznik.

Dziennikarze z misją

Obecny poziom finansowania ochrony środowiska
w Polsce wynosi około półtora
biliona euro, z czego połowa
pochodzi ze środków unijnych.
— Jedna złotówka uruchamia inwestycje sześciokrotnie większe. Na tym polega
dźwignia efektywnego systemu finansowania ochrony
środowiska — mówi Adam
Krzyśków, prezes Zarządu
WFOŚiGW w Olsztynie. Czy
bez unijnych pieniędzy Ukraina będzie w stanie efektywnie dbać o środowisko? I jaka
w tym rola dziennikarzy?
— Na pewno zanim Unia
zdecyduje się zainwestować
na Ukrainie swoje pieniądze, będzie chciała najpierw
rzetelnych i kontrolowalnych
mechanizmów wydatkowania

pieniędzy. Dlatego w pierwszej kolejności należy uporządkować strefę finansów
publicznych u naszych sąsiadów, żeby te pieniądze gdzieś
bokiem nie uciekały. Sami
dziennikarze często pytają,
czy u nas występuje korupcja i jak funkcjonują służby
antykorupcyjne — uzasadnia prezes Krzyśków i dodaje: — Dziennikarze to ludzie
nieprzeciętni,
obdarzeni
wrażliwością, dlatego inwestujemy w tego typu wizyty,
aby poprzez swoje audycje
wpływali na zmianę świadomości ekologicznej w swoim
kraju. To bardzo ważna misja.

Nagrody za najciekawsze
reportaże

Właśnie tak traktuje swoje przyjazdy do Polski Irena
Szewczenko, dziennikarka
z Telewizji Charków. To jej
piąty udział w festiwalu.
— Dzięki wyjazdom na „Ka-

linowe mosty” przygotowałam własny program autorski.
Pokazuję go tym charkowianom, którzy jeszcze nigdzie
nie byli i nie mają pojęcia
o Unii Europejskiej. Próbujemy zmieniać świat w głowach
ludzi. Widzimy, jak się u was
dba o ekologię, później pokazujemy to u nas. Jeżeli dzięki
temu jesteśmy w stanie wpłynąć na zmianę mentalności,
to osiągamy podstawowy cel
takich inicjatyw — tłumaczy
Szewczenko.
Ósmy festiwal „Kalinowe
mosty” zakończył się uhonorowaniem autorów najciekawszych reportaży. Nagrodę
Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymała
Nela Yarmolenko. Natomiast
WFOŚiGW w Olsztynie wyróżnił dziennikarkę Tetyanę
Bakotską za audycję radiową
„Straż Bug. Bitwa o cud”.
Wioletta Sawicka

W tym roku goście odwiedzili m.in. warszawską „Czajkę”, największą
w Polsce i jedną z największych w Europie, nowoczesną oczyszczalnię
ścieków Fot. Beata Kowalska

W Świętajnie dziennikarze mogli zobaczyć, jak funkcjonuje
kotłownia na biomasę Fot. Grzegorz Siemieniuk

W Nowej Wsi Ełckiej zwiedzili oczyszczalnię ścieków

Ukraińscy dziennikarze gościli też w siedzibie Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Fot. Beata Kowalska

W programie wizyty dziennikarzy nie zabrakło zwiedzania zakładu
firmy „Prodeko” Sp. z o.o. Fot. Grzegorz Siemieniuk

WFOŚiGW w Olsztynie wyróżnił dziennikarkę Tetyanę Bakotską za
audycję radiową „Straż Bug. Bitwa o cud” Fot. Grzegorz Siemieniuk

Fot. Grzegorz Siemieniuk

9 czerwca odbyło się
uroczyste podsumowanie festiwalu. Nagrodę
Prezesa Zarządu NFOŚiGW
Kazimierza Kujdy za program telewizyjny „Dziwny
kalejdoskop” otrzymała
Nela Yarmolenko. Wyróżnienie to wręczył dziennikarce Adam Krzyśków,
prezes Zarządu WFOŚiGW
w Olsztynie
Fot. Grzegorz Siemieniuk

Pamiątkowe zdjęcie uczestników festiwalu „Kalinowe mosty” Fot. Grzegorz Siemieniuk

4e GŁOS EKO
SEGREGACJA PO NOWEMU
Od 1 lipca zaczną obowiązywać nowe zasady segregowania odpadów. Teraz
oprócz standardowych
kontenerów w kolorach
niebieskim, zielonym i żółtym dostawiony zostanie
dodatkowo brązowy, gdzie
trafią bioodpady, czyli
liście, trawa, trociny, gałęzie, resztki jedzenia oraz

odpadki warzywne i owocowe. Nie nastąpi to jednak od razu. Rozporządzenie ministra środowiska
w sprawie szczegółowego
sposobu selektywnego
zbierania wybranych frakcji
odpadów daje możliwość
kontynuowania segregacji
na starych zasadach do
końca obowiązywania
zawartych umów w zakre-
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sie odbierania odpadów.
Większość samorządów
ma bowiem podpisane
umowy z firmami wywożącymi śmieci obowiązujące nawet do 2018
roku. Nowe kosze, w tym
te w kolorze brązowym,
pojawią się więc dopiero
po podpisaniu nowych
umów. Przy okazji przypominamy dotychczasowe

zasady segregowania
odpadów. Do kontenerów
żółtych wrzucamy metale
i tworzywa sztuczne, np.
kartony po mleku i napojach, torby oraz butelki
plastikowe. Nie wolno
wrzucać nieopróżnionych
butelek i pojemników,
opakowań po lekach,
części samochodowych,
zużytych baterii i akumula-

torów czy zużytego sprzętu
RTV/AGD. Kontenery
niebieskie przeznaczone
są na odpady papierowe:
papierowe opakowania,
karton, tektura, papier
szkolny i biurowy, gazety,
zeszyty i książki, papier
do pakowania oraz torby
i worki papierowe. Nie
można wrzucać papieru
powleczonego folią i pola-

kierowanego czy też brudnego. Z kolei do kontenera
zielonego powinny trafić
odpady szklane: butelki
i słoiki, szklane opakowania po kosmetykach. Nie
wrzucamy: ceramiki i porcelany, szkła żaroodpornego, żarówek, opakowań
po lekach, luster, termometrów i strzykawek.


Oprac. sem

Skorzystaj z konsultacji specjalistów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Doradzą i pomogą za darmo
Chcesz zainstalować panele
fotowoltaiczne i oszczędzać
na opłatach za prąd? A może
planujesz wymianę starego pieca? Nie wiesz tylko, jak się do
tego przygotować i skąd wziąć
pieniądze? Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji doradców
energetycznych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie.
Projekt doradztwa energetycznego to działający od 2015
roku ogólnopolski system
wsparcia dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz
przedsiębiorstw w zakresie
efektywności energetycznej
i odnawialnych źródeł energii. Przedsięwzięcie realizuje
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej oraz jego partnerzy
terenowi, czyli WFOŚiGW.
Przy wojewódzkich funduszach
działają wyodrębnione zespoły
doradców energetycznych, którzy udzielają zainteresowanym
bezpłatnych konsultacji. Mogą
z nich korzystać m.in. osoby
fizyczne, przedsiębiorstwa,
gminy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. W Olsztynie
taka placówka konsultacyjna,
która swym zasięgiem obej-

muje całe województwo, mieści się przy ulicy Prostej 27/28.
O zakresie świadczonych usług
mówią doradcy Janusz Pabich
i Tomasz Koprowiak.
— Do kogo przede wszystkim jest skierowana wasza
pomoc?
J.P. — Energia odnawialna
i efektywność energetyczna
w naszym kraju dopiero tak
naprawdę zaczyna się rozwijać.
Dlatego na razie w naszej działalności doradczej i szkoleniowej
skupiamy się przede wszystkim
na największych producentach
i odbiorcach energii. Wystarczy wyłączyć dużą kotłownię
węglową, by uzyskać taki sam
efekt dla środowiska, jaki by
dała wymiana tysiąca indywidualnych piecyków. Niemniej
nie zapominamy o indywidualnych beneficjentach.
— Załóżmy, że zgłasza się do
doradcy osoba, która nosi
się z zamiarem np. instalacji
paneli fotowoltaicznych, ale
nie ma pojęcia, jak obliczyć,
ile ich potrzebuje. Czy tu
uzyska poradę?
J.P — Tak. Jeśli jest to osoba fizyczna, to pomożemy jej
od początku do końca. Wytłumaczymy, czy to się opłaci
w jej konkretnym przypadku,

powiemy o ewentualnych zagrożeniach. Ponieważ przy
fotowoltaice bardzo ważne jest ustawienie budynku
względem stron świata. Jeśli
jest źle ustawiony, to nie ma
co o tym myśleć, chyba że jest
inna przestrzeń, gdzie można
by założyć instalację. Powiemy,
jak taki prąd się wykorzystuje
i rozlicza, jak dobrać moc i odpowiednie panele. Jeśli przejdziemy pozytywnie ten etap,
wówczas zainteresowanego
kierujemy do działu obsługi
osób fizycznych, gdzie koledzy
pomogą przygotować wniosek
i uzyskać dofinansowanie.
— Czy z pomocy doradcy
energetycznego można
skorzystać tylko w siedzibie
zespołu?
T.K. — Organizujemy również spotkania w terenie.
Prowadzimy szkolenia, seminaria dla przedsiębiorców
i przedstawicieli samorządów.
Od jesieni rusza cykl szkoleń
dla energetyków gminnych,
aby zdobyli wiedzę dotyczącą
m.in. wdrażania gospodarki
niskoemisyjnej, planowania
działań inwestycyjnych z zakresu energii i efektywności
energetycznej. Skupiamy się na
samorządach, lecz jest to naj-

— Zapraszamy do korzystania z naszych konsultacji — mówią doradcy energetyczni: Tomasz Koprowiak
i Janusz Pabich (na zdjęciu z prawej) Fot. Grzegorz Siemieniuk

lepsza droga dotarcia do osób
fizycznych. To one przekazują
uzyskane informacje swoim
mieszkańcom, którzy później
trafiają do nas.
J.P. — Ta współpraca z samorządem w przypadku osób
fizycznych jest bardzo ważna.
Namawiamy je do tego, aby
uzupełniały naszą ofertę o swoje możliwości. To już przynosi
pierwsze efekty, ponieważ co-

raz więcej samorządów wspiera osoby fizyczne, na przykład
w wymianie źródeł ciepła.
— W czym jeszcze przydatna
jest konsultacja z doradcą
energetycznym?
T.K. — Zespół doradztwa energetycznego w naszym funduszu
przygotowany jest również do
udzielania porad, gdzie konieczna jest pewna wiedza techniczna,
np. wkwestiach doboru urządze-

W nowym odcinku „W służbie natury” w TVP 3 Olsztyn o ratowaniu wilków

Kampinos już na wolności!
Szpital dla rannych dzikich
zwierząt w nadleśnictwie
Olsztynek odnotował kolejny
sukces. Wilk ranny w wypadku drogowym na Mazowszu
wracał do zdrowia pod troskliwą opieką właśnie leśników
z Mazur.
Dlaczego odbył tak daleką
drogę? Ponieważ ośrodek
rehabilitacji zwierząt w Napromku (Wzgórza Dylewskie)
spełnia wszystkie warunki do
leczenia tych drapieżników
i posiada fachową, doświadczoną w ratowaniu dzikich

zwierząt pomoc weterynaryjną. Basior, czyli samiec
wilka, jest w dobrej kondycji
i już został przetransportowany do Kampinoskiego Parku
Narodowego, skąd pochodzi.
Radości nie kryje Lech Serwotka, leśniczy z Napromka
i opiekun zwierząt w ośrodku.
— To już drugi wilk, którego
z powodzeniem zwracamy naturze — mówi.
Koszty rehabilitacji i tym
razem poniosły Lasy Państwowe. Na stronie internetowej
www.wsluzbienatury.pl i na

profilu programu na Facebooku można zobaczyć krótki
filmik z wypuszczania wilka.
A więcej o całej akcji można dowiedzieć się z odcinka
programu, którego premiera przewidziana jest na sobotę 15 lipca o godz. 18.15,
a powtórki można zobaczyć
w niedzielę 16 lipca o godz.
18.15 i w czwartek 20 lipca,
również o godz. 18.15, oczywiście w TVP 3 Olsztyn.
Do zobaczenia!
Aniela U. Smoczyńska
autorka programu

Wilka wypuszczono w Kampinoskim Parku Narodowym Fot. Alan Pyrczak

nia czy źródła ciepła, jego efektywności i wykorzystania w danym miejscu. Nieraz się zdarzało,
że odwróciliśmy czyjeś myślenie
o finansowaniu działań. Jest to
szczególnie istotne wsytuacji, gdy
kończą się dotacje lub ich brak.
Wystarczy wtedy dobrze policzyć
i inwestycja staje się efektywna.
Takie myślenie procentować będzie w przyszłości. 

Rozmawiała Wioletta Sawicka

