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Jarosław
Bogusz,
Prezes
Zarządu
WFOŚiGW
w Olsztynie
Tradycyjnie, z początkiem
nowego roku, Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie ogłosi konkursy
dotacyjne. Rada Nadzorcza
WFOŚiGW w Olsztynie zatwierdziła programy dotacyjne
w kilku działaniach: mikrogranty, edukacja ekologiczna,
ochrona przyrody, ochrona
powierzchni ziemi (usuwanie
azbestu), ochrona powietrza
(mała
termomodernizacja)
i adaptacja do zmian klimatu
— (podnoszenie potencjału
technicznego służb ratowniczych). Tak jak w latach ubiegłych, tak i w 2018 roku nabór
wniosków do poszczególnych
programów będzie odbywał
się poprzez konkursy, ogłaszane na stronie internetowej
Funduszu, tablicy ogłoszeń,
prasie lub w formie pozakonkursowej. Zgłaszane projekty
zostaną wybrane z zachowaniem zasad konkurencyjności,
kierując się zasadą jawności
i przejrzystości procesu wyboru
projektów i równego traktowania wnioskodawców. Cel
wszystkich programów dotacyjnych jest wspólny — ochrona środowiska naturalnego
naszego pięknego regionu.
Terminy naboru wniosków zależą od rodzaju konkursu. Tak
jak w roku ubiegłym, aplikowanie w danym konkursie, będzie odbywało się poprzez złożenie elektronicznego wniosku
o dofinansowanie ze środków
Funduszu wraz z wymaganymi załącznikami. Wypełniając
wniosek o dofinansowanie
trzeba postawić na stuprocentową poprawność oraz
załączyć wszystkie wymagane
dokumenty, ponieważ tylko
pozytywna ocena formalna
kwalifikuje do kolejnego etapu konkursu. Z okazji zbliżającego się Nowego Roku życzę
Państwu, aby 2018 był przede
wszystkim pełen wielkiej wiary
w przyszłość, trafnie podjętych
i odważnych decyzji, a także
tego wszystkiego co w życiu
najważniejsze — zdrowia, miłości, pogody ducha i szczęścia.

Program „EWA plus” od kilku miesięcy realizowany jest na Warmii i Mazurach

Tanie finansowanie
Najniższe oprocentowanie na
rynku finansowym i częściowe umorzenie spłaty — to
główne założenia programu
priorytetowego „EWA plus”,
którego pomysłodawcą jest
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Olsztynie. Program
jest adresowany do osób
fizycznych na sfinansowanie
przedsięwzięć związanych
z ochroną środowiska. —
W żadnym banku komercyjnym nie znajdzie się tańszej
oferty — mówi Przemysław
Koniecko z wojewódzkiego
funduszu.
Program „EWA plus” ruszył z początkiem marca i został podzielony na trzy linie;
ENERGIA — WODA — ATMOSERA. Te linie to nic innego, jak działy tematyczne,
z których można ubiegać się
o pieniądze na planowane
inwestycje m.in. instalację
paneli fotowoltaicznych czy
wymianę źródeł ciepła. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 300 tys. zł. Wymogiem
jest posiadanie 10 procent
wkładu własnego. Fundusz
pobiera niewielką prowizję
w wysokości 1 procenta od
kwoty udzielonej pożyczki.
Okres kredytowania wynosi
pięć lat.
— Z chwilą, gdy program
ruszał, do rozdzielenia
między pożyczkobiorców
było 20 milionów złotych.
Ile ubyło z tej puli?
Przemysław Koniecko: —
Jak dotąd z 20 milionów rozdysponowaliśmy ponad 3,5
miliona złotych. Oceniamy to
jako sukces, ponieważ nie jest
to program dotacyjny tylko
niskooprocentowanych pożyczek — stałe oprocentowanie wynosi 2 procent w skali
roku. W żadnym banku nie
znajdzie się tańszej oferty. Co
więcej w przypadku pożyczki
z „EWA plus” istnieje możliwość uzyskania 10 procentowego umorzenia kapitału.
— Program ma bardzo szerokie spektrum zadań, na
jakie można wziąć pożyczkę.

— Jak dotąd z programu „EWA plus” rozdysponowaliśmy ponad 3,5 miliona złotych. Oceniamy to jako
sukces, ponieważ nie jest to program dotacyjny, tylko nisko oprocentowanych pożyczek — tłumaczy
Przemysław Koniecko z WFOŚiGW w Olsztynie. Fot. Grzegorz Siemieniuk
Przypomnijmy te najważniejsze.
— Z linii WODA można
dostać zwrotne wsparcie
na przydomowe oczyszczalnie ścieków, podłączenie do
sieci wodno-kanalizacyjnej
bądź studnie i ujęcia wody
na potrzeby bytowe. Drugim działem jest ENERGIA,
wspierająca zakup instalacji
fotowoltaicznych i wiatrakowych do produkcji energii
elektrycznej. Poza tym z tego
działu można np. skredytować zakup pojazdów z napędem elektrycznym. Jak dotąd fundusz udzielił jednej
pożyczki na taki cel. Trzecia
rzecz to ATMOSFERA. Z tej
linii można otrzymać pieniądze na wymianę źródeł ciepła
np.: kotły na biomasę, gazowe kondensacyjne, pompy
ciepła oraz na kompleksową
termomodernizację budynków oraz usunięciem azbestu.
— Ilu beneficjentów skorzystało z pożyczek?
— Zostało złożonych ponad
150 wniosków, natomiast
podpisanych umów do dziś
jest 135. Różnica wynika stąd,
że część wniosków zawierała
błędy formalne. Każdy wniosek, nawet jeśli zawiera błędy,
odsyłamy do poprawki, które

trzeba uzupełnić w terminie
7 dni roboczych — co nie zawsze miało miejsce.
— Czy pana zdaniem
pożyczkowy program „EWA
plus” jest atrakcyjny?
— Jak najbardziej. Nie można tego oceniać pod kątem
pieniędzy do ręki tylko trzeba myśleć o oszczędnościach.
Szczególnie w przypadku termomodernizacji budynków.
Chodzi o wymianę okien,
docieplenie ścian, stropów.
Owszem, trzeba za to zapłacić, ale coroczne opłaty za
ogrzewanie będą mniejsze,
bo mniejsze są straty ciepła
w budynku. W bankach nie
ma tak korzystnej oferty pożyczkowej. Największym plusem naszej oferty jest niskie
oprocentowanie i możliwość
częściowego umorzenia spłaty.
— Co było swoistym hitem
przy ubieganiu się o pożyczki z programu „EWA plus”?
— Kotły na biomasę. Na tym
samym poziomie plasują się
też instalacje fotowoltaiczne.
Powstaje ich naprawdę wiele,
co nas bardzo cieszy, ponieważ są to odnawialne źródła
energii, a więc ekologiczne.
— Z 20 milionów zostało
pożyczonych 3,5 miliona zł.
To dobrze czy źle?

— Zmiana przyzwyczajeń
beneficjentów wymaga czasu. Wcześniej mieliśmy do
czynienia z dotacjami, a teraz oferujemy preferencyjne pożyczki, więc trzeba się
nauczyć innego podejścia.
Ludzie do nas dzwonią i często pierwsze pytanie, jakie
pada, to czy dostaną dotację
na np. wymianę kotła CO.
Należy uświadomić sobie, że
niskooprocentowana pożyczka też jest atrakcyjną formą
pomocy. Jeśli kogoś stać na
wyłożenie gotówki to świetnie. Natomiast, jeśli brakuje
środków, a musiałby pożyczyć
je z banku, to lepiej pofatygować się do nas. Tym bardziej,
że program będzie kontynuowany w przyszłym roku, a do
rozdysponowania jest ponad
16 milionów złotych. Zachęcamy do skorzystania z naszej
oferty. Wszelkie informacje
o programie można uzyskać
na stronie internetowej www.
wfosigw.olsztyn.pl w zakładce środki krajowe, program
„EWA plus” lub w punkcie
doradczym WFOŚiGW w Olsztynie przy ul. Prostej 27/28
w Olsztynie, bądź pod tel. 89
522 02 05.
– Dziękuję za rozmowę.
Wioletta Sawicka

Artur
Chojecki,
wojewoda
warmińsko-mazurski
Kończący się
rok, a zwłaszcza jego ostatni kwartał, nie był korzystny
dla rolników województwa
warmińsko-mazurskiego,
szczególnie tych zamieszkujących gminy elbląskich Żuław i północno-wschodniej
części regionu. Długotrwałe
opady deszczu oraz lokalnie
występujące powodzie spowodowały szkody w uprawach rolnych i zasiewach
roślin ozimych, a także uniemożliwiły terminowy zbiór
roślin paszowych. Wpłynęły
do mnie wnioski 46 wójtów
i burmistrzów o oszacowanie
szkód w 861 gospodarstwach
na powierzchni około 30 tys.
ha. Rolnicy otrzymali pomoc
finansową w zależności od
skali szkód. Były też szkody
w infrastrukturze mieszkalnej. W tym zakresie zapadły
szybkie decyzje i bardzo szybko wypłacaliśmy po 6 tys.
zł na najpilniejsze potrzeby.
Pragnę podkreślić, że jestem
ogromnie wdzięczny za natychmiastowe działania strażaków i żołnierzy. Cała akcja
była świetnie zorganizowana
– bez tej pomocy poszkodowani mieszkańcy usuwaliby
szkody znacznie dłużej. Ponadto służby mundurowe
i wojsko prowadziły skuteczne prace prewencyjne, aby
nie doszło do przerwania
mocno nasiąkniętych wałów.
Mimo poważnych środków
finansowych z budżetu państwa, przeznaczanych na melioracje i infrastrukturę przeciwpowodziową, potrzeby
w tym zakresie są nadal duże.
Od 1 stycznia 2018 r. wchodzi
w życie nowe Prawo wodne,
co pozwoli na uruchomienie
środków z Unii Europejskiej
przeznaczonych na gospodarkę wodną, co też wiąże się
z ochronę środowiska. Planowanie inwestycji w tym zakresie i ich realizację przejmie
spółka Polskie Wody. Korzystając z okazji pragnę przekazać Państwu najlepsze życzenia na nadchodzący Nowy
Rok. Rolnikom życzę przede
wszystkim dobrej pogody.
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WFOŚiGW w Olsztynie przeznaczy 2,4 mln zł na konkursy w 2018 roku

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 w dziesięciu programach
dotacyjnych. Alokacja środków wynosi
ponad 2,4 miliona złotych.
Edukacja ekologiczna

W 2018 roku w działaniu
Edukacja ekologiczna (EDU03) można uzyskać dofinansowanie na organizację konkursów, olimpiad, warsztatów,
konferencji spotkań, seminariów i spotkań. Tym razem
alokacja środków wynosi 300
tys. zł. Beneficjentami środków
mogą być jednostki samorządu
terytorialnego, organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.
W ramach konkursu można
pozyskać dotacje do 80 proc.
kosztów kwalifikowanych, ale
nie więcej niż 10 tys. zł. Nabór
wniosków potrwa do 29 czerwca 2018 roku. W tym samym
działaniu można pozyskać
dotację w programie EDU-01
(odpowiednik wcześniejszego
programu „Młody ekolog”).
O środki te mogą ubiegać się
m.in.: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu
terytorialnego i ich jednostki
organizacyjne. W tym przypadku dofinansowanie może
wynosić aż 80 proc. kosztów
kwalifikowanych, nie więcej
jednak niż 20 tys. zł. Alokacja
środków wynosi 200 tys. zł.
Nabór wniosków potrwa do
29 czerwca 2018 roku.
Fot. Grzegorz Siemieniuk

Ochrona przyrody

Środki można także pozyskać w działaniu Ochrona
przyrody. Umożliwia to program dotacyjny — Bioróżnorodność (OP-01), 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 30
marca 2018 roku. Alokacja
środków wynosi 200 tys. zł.
Kolejnym programem ogłoszonym w tym działaniu jest
ten dotyczący dofinansowania funkcjonowania ośrodków rehabilitacji zwierząt
dziko żyjących (OP-02).
Beneficjent — jednostki samorządu terytorialnego i ich

jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe i jednostki organizacyjne Lasów
Państwowych — może uzyskać maksymalnie 20 tys.
zł, jednak nie więcej niż 80
proc. kosztów kwalifikowanych. Alokacja wynosi 100
tys. zł. Nabór wniosków
potrwa do 30 marca 2018
roku.

Ochrona powietrza

Ochrona powietrza — Mała
termomodernizacja (OA-01)
to kolejne działanie, dzięki
któremu można pozyskać
środki z WFOŚiGW w Olsztynie. 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, a także ocieplenie przegród budowlanych
(ściany, dach, poddasza)
w ramach kompleksowej
termomodernizacji, a także
wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej. Alokacja w tym
programie wynosi 300 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 16 marca 2018 roku.

Usuwanie azbestu

W 2018 roku kontynuowane będą działania związane
z usuwaniem azbestu na Warmii i Mazurach. Tym razem
na te działania przeznaczono
blisko 700 tys. zł. 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 zawiera-

jących 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 ramach programu
przewidziano dofinansowanie
w formie dotacji do 85 proc.
kosztów kwalifikowanych,
nieprzekraczających 300 zł za
tonę unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.
Szczegóły dotyczące konkursu
znajdują się na stronie internetowej WFOŚiGW w Olsztynie. Nabór wniosków potrwa
do 30 marca 2018 roku.

Barszcz Sosnowskiego

W 2018 roku będą kontynuowane 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 przeznaczył 200 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 powierzchni, z której zostanie usunięta
roślina). Nabór wniosków
potrwa do 28 lutego 2018
roku.

Nadzwyczajne zagrożenia

Ponad 20 samochodów
ratowniczo-gaśniczych,
dziesiątki pomp, setki węży,
środki łączności, aparaty
powietrzne i ponad 1200
kompletów ubrań specjalistycznych — to tylko niektóre z „zakupów” jakie udało się
w ciągu minionych siedmiu

Fot. Grzegorz Siemieniuk

Dotacje na ochronę środowiska

lat zrealizować dla strażaków z Warmii i Mazur. Część
sprzętu zakupiono przy pomocy środków dotacyjnych.
W ciągu siedmiu lat przeznaczono na to prawie 3,3 mln
zł. Zakup samochodów czy
też niezbędnego wyposażenia
był możliwy dzięki preferencyjnej pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu w Olsztynie.
W imieniu poszczególnych
OSP o pomoc do naszej instytucji zwracały się urzędy gmin. Nowe samochody
strażackie zakupiono m.in.
w Ostródzie, Kurzętniku,
Szczytnie, Olsztynku, Miłomłynie, Dźwierzutach, Wilczętach, Kowalach Oleckich,
Rańsku, Mrągowie i Iławie.
Suma pożyczek przeznaczonych m.in. na zakup wozów
bojowych wyniosła prawie
6,8 mln zł. W przyszłym
roku działania związane
z doposażeniem jednostek
OSP w naszym regionie będą
kontynuowane. Tym razem
na ten cel przeznaczonych
zostanie 300 tys. zł. Będzie
to możliwe dzięki realizacji przez Fundusz konkursu
dotacyjnego „Adaptacja do
zmian klimatu — Podnoszenie potencjału technicznego
służb ratowniczych” (PPOŻ01). Dotację będzie można
wykorzystać na wyposażenie w specjalistyczny pakiet
osobisty służb ratowniczych:
ubrania specjalne strażackie
lub/i ratownicze, buty specjalne, rękawice specjalne,
hełmy strażackie lub/i ratownicze, latarki, kominiarki strażackie, sygnalizatory
bezruchu, aparaty powietrz-

ne, rzutki ratownicze, boje
SP ratownicze, zestawy „ABC
do nurkowania” oraz kolce
do ratownictwa lodowego.
Konkurs skierowany jest do
jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, jednostek OSP
i organizacji pozarządowych.
Dotacja może wynieść nawet
80 proc. kosztów kwalifikowanych w całym projekcie.
Wnioski będą przyjmowane
od marca 2018 roku i ich nabór zakończy się 30 kwietnia
2018 roku.

Mikrogranty — wieś

Kolejny program dotacyjny: Mikrogranty — wieś
(EDU-04), skierowany jest
do organizacji pozarządowych, ochotniczych straży
pożarnych i parafii. 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 1 tys.
zł. Nabór potrwa do końca
2018 roku.
Przypominamy, że wnioski należy składać wyłącznie
elektronicznie w informatycznym systemie generowania
wniosków (System Wniosków), dostępnym na stronie
internetowej www.wfosigw.
olsztyn.pl (zakładka: Środki krajowe).

Grzegorz Siemieniuk
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Preferencyjne kredyty na działania związane z ochroną środowiska

Dobra inwestycja
Każda złotówka zainwestowana w środowisko to dobrze
wydane pieniądze. Jeśli jednak
ich brakuje na planowane inwestycje, Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ma
szeroki wachlarz możliwości
udzielenia preferencyjnych
pożyczek.
W naszej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie. Od osób
fizycznych, do których adresowany jest program „EWA
plus”, po przedsiębiorstwa
i samorządy terytorialnie.
Niekoniecznie trzeba ubiegać się o kredyt w banku na
przebudowę np. miejskich
kotłowni czy rozbudowę sieci
kanalizacyjnej, można przyjść
po pożyczkę do nas. Nawet nie
przyjść, tylko złożyć wniosek
przez Internet, a w siedzibie
funduszu pojawić się dopiero
w momencie podpisania umowy. Wygoda przy składaniu
wniosku, to pierwsze udogodnienie naszej oferty pożyczkowej. Kolejna polega na niskim
oprocentowaniu
pożyczek
udzielanych przez wojewódzki
fundusz, które jest stałe i wynosi 2 proc. w skali roku. Co
więcej, jeśli beneficjent spłaca
terminowo zaciągnięte zobowiązanie istnieje opcja częściowego umorzenia należności
w wysokości 10 proc. Jesteśmy
elastyczni również, jeśli chodzi o okres spłaty. Wynosi on
5 lat, ale w uzasadnionych
przypadkach można go wydłużyć. Udzielamy kredytów
na sfinansowanie 90 procent
kosztów przedsięwzięcia, jeśli w grę wchodzą wyłącznie

te wolne od unijnych dotacji. Natomiast, jeśli projekt
ma unijne dofinansowanie,
wojewódzki fundusz może
pożyczyć brakującą resztę
pieniędzy bez obowiązkowego 10 procentowego wkładu
własnego. Służymy też fachowym doradztwem naszych
specjalistów oraz przejrzystym
podziałem obszarów priorytetowych z zakresu ochrony środowiska w celu ułatwienia beneficjentom wyboru właściwej
ścieżki uzyskania pieniędzy.

Ochrona atmosfery

Głównym celem przedsięwzięć objętych tym działem
jest przejście na gospodarkę
niskoemisyjną. Stąd można
uzyskać zwrotne wsparcie
m.in. na budowę i modernizację obiektów wytwarzających
energię z odnawialnych źródeł. — Jest to obszar popularny, ponieważ dotyczy upowszechniania dobrych praktyk
z zakresu efektywności energetycznej i wykorzystania OZE.
W praktyce oznacza to m.in.:
wymianę pieców węglowych,
czyli tzw. kopciuchów na kotły o najlepszych standardach
emisyjnych, czy budowę instalacji fotowoltaicznych, wiatrowych bądź wodnych — mówi
Anna Granacka z WFOŚiGW
w Olsztynie. W mijającym
roku fundusz z tego obszaru udzielił kilkunastu pożyczek beneficjentom, którymi
w większości były przedsiębiorstwa komunalne. — Jeśli
chodzi o wsparcie tych przedsiębiorstw, największym zainteresowaniem cieszą się

projekty związane z budową,
czy modernizacją lokalnych
kotłowni oraz sieci ciepłowniczych. Na uwagę zasługuje
inwestycja realizowana przez
Przedsiębiorstwo Usługowe
Gospodarki Komunalnej w Nidzicy. Spółka będąca jednym
z większych producentów i dostawców ciepła w Nidzicy postanowiła zmodernizować cały
system ciepłowniczy poprzez
m.in. budowę kotłowni głównej na biomasę oraz likwidację lokalnej kotłowni gazowej.
Cała inwestycja będzie kosztowała około 18 mln zł, a wsparcie WFOŚiGW w Olsztynie
w postaci preferencyjnej pożyczki wyniesie ok. 9 mln zł.
Spółka sięgnęła również po
dofinansowanie z unijnego
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ta
i podobne inwestycje przyczyniają się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, na skutek podwyższenia
sprawności produkcji cieplnej
m.in. poprzez zastąpienie miału węglowego odnawialnym
źródłem energii — tłumaczy
Anna Granacka.

Ochrona wód
i gospodarka wodna

Priorytetem w tym obszarze jest poprawa jakości wód
powierzchniowych, podziemnych oraz efektywne i racjonalne korzystanie z zasobów
wodnych. Tutaj można ubiegać się o zwrotne wsparcie
takich projektów jak: budowa i rozbudowa oczyszczalni
ścieków, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej wraz

z uwzględnieniem gospodarki wodno-ściekowej czy stacje uzdatniania wody. W tym
roku na tego typu inwestycje
udzielono pożyczek na łączną
sumę 18 mln zł. — W naszych
działaniach skupiamy się na
tym, aby zadanie, które jest
finansowane z wojewódzkiego
funduszu uzyskało zakładane
cele, czyli został osiągnięty
efekt ekologiczny i rzeczowy
— mówi Krzysztof Rutecki
z WFOŚiGW w Olsztynie.
Podobnie jak w przypadku
ochrony atmosfery, tutaj również głównymi beneficjentami
są samorządy i ich jednostki
organizacyjne. — Program
pożyczkowy będzie kontynuowany w przyszłym roku na
tych samych zasadach, jeśli
chodzi o poziom dofinansowania tj. do 90 procent kosztów
inwestycji przy preferencyjnym oprocentowaniu. Są to
dużo korzystniejsze warunki,
niż te, jakie można uzyskać
w bankach. Dla samorządów
lepszym rozwiązaniem jest
wzięcie pożyczki z funduszu
na działania związane z gospodarką wodno-ściekową.
Zwłaszcza, że mamy sporo obszarów wiejskich, gdzie o dofinansowanie z programów
unijnych jest trudniej. Mamy
też dużo jezior, które trzeba
chronić — dodaje specjalista.

W WFOŚiGW w Olsztynie można otrzymać pożyczkę na budowę
lub rozbudowę oczyszczalni ścieków Fot. Grzegorz Siemieniuk

w tym projektów związanych
ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów ulegających
biodegradacji. Z tego działu udzielane są pożyczki
m.in. na rozbudowę zakładów utylizacji odpadów ich
energetyczne wykorzystanie,
recykling pojazdów, usuwanie wyrobów azbestowych,
rekultywację składowisk czy
zagospodarowanie zdegradowanego terenu. — Z mojej dziedziny pożyczki mogą
wziąć jednostki samorządu
terytorialnego na gospodarkę
odpadami, przedsiębiorstwa
bądź spółki, które mają stuprocentowy udział samorządu
i zostały stworzone do tego,
żeby zająć się gospodarką odpadami — tłumaczy Ewa Kowerzanow-Luto z WFOŚiGW
w Olsztynie. I jak dodaje,
w przyszłym roku spodziewa
się dużego zainteresowania
pożyczkami z tej dziedziny.
— 2018 będzie rokiem, który
spowoduje zainteresowanie
tematyką odpadową. Patrząc

Ochrona powierzchni
ziemi, czyli racjonalna
gospodarka odpadami

W tym przypadku kluczowa
jest realizacja przedsięwzięć
wdrażających zasady gospodarki o obiegu zamkniętym,

na harmonogram realizacji
inwestycji „Planu gospodarki
odpadami dla województwa
warmińsko-mazurskiego na
lata 2016-2022”, możemy
się spodziewać zainteresowania takimi inwestycjami
jak: budowa lub rozbudowa
Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadami Komunalnymi
w gminach, rozbudowa stacji przeładunkowych wraz
z punktami dobrowolnego
gromadzenia odpadów, modernizacja
kompostowni,
modernizacja instalacji MBP,
budowa kwater/składowisk
odpadów niebezpiecznych
(azbest), a także budowa instalacji termicznego przetwarzania odpadów itp.
Niezależnie od obszaru, z jakiego beneficjenci zamierzają
się ubiegać o pożyczki, zastosowanie mają ogólne Zasady
udzielania dofinansowania
i Kryteria Wyboru Przedsięwzięć dostępne na stronie internetowej WFOŚIGW w Olsztynie. 
Wioletta Sawicka

Zapraszamy na kolejny odcinek „W służbie natury” w TVP3 Olsztyn
Coraz więcej gospodarstw
ekologicznych w regionie docenia stare gatunki i odmiany
zbóż. Oczywiście trzeba sięgnąć nie tylko po tradycyjne
nasiona, ale często również
po metody naszych pradziadów. Uprawa ekologiczna
może być wydajna i opłacalna pod warunkiem, że rolnik
zastosuje się nie tylko do starych zasad, ale też wsłucha
się w głos natury. Niektóre
prace trzeba wykonać ręcznie, dlatego warto zadbać
o dodatkowych pracowników.
Trud włożony w ekologię jed-

nak się opłaci. W ten sposób
produkowana żywność będzie nie tylko pełnowartościowa, ale również przyczyni
się do wzbogacenia jadłospisu mieszkańców Warmii
i Mazur. To konsumentom
z regionu powinno istotnie
zależeć, aby jeść jak najwięcej produktów pochodzenia
lokalnego, wpierając nie
tylko małoobszarowych rolników, ale i pośrednio dbać
o zachowywanie rodzimych
zasobów naturalnych. W kolejnym odcinku programu
edukacyjnego „W służbie na-

tury” — Marcin Młynarczyk
odwiedzi rolników, którzy od
lat hołdują naturze. Zapyta
ich o zyski z ekologii, ale i zyski, jakie dzięki nim osiąga
lokalna przyroda. Jak zwykle nie zabraknie ciekawych
przepisów na regionalne dania i gotowania przed kamerą. Premiera odcinka w TVP3
Olsztyn w sobotę 20 stycznia
o godzinie 18.15, a powtórki
w niedzielę 21 stycznia o godzinie 18.15 i w czwartek 25
stycznia o godzinie 18.15.
W pozostałe weekendy, w tym
samym czasie antenowym

można oglądać powtórki programu z ubiegłego sezonu.
Warto korzystać z bezpłatnej aplikacji TVP Stream,
która umożliwia oglądanie
TVP 3 Olsztyn na żywo na
ekranie telefonu, tabletu,
czy komputera. Zapraszamy
również na program publicystyczny “Pora na przyrodę”, w którym poruszane są
ważne tematy przyrodnicze
w regionie. Emisje we wtorki o godzinach: 7.30, 17.45
i 19.30, w środy o 7.30 i 17.45
oraz w piątki o godz. 19.30.
Aniela U. Smoczyńska, autorka programów

Fot. Alan Pyrczak

Ekologiczne, bo z własnego pola

Ekologiczne zboże na warmińskim polu

4e Głos eko
Trzecia edycja targów
energetycznych
w Ostródzie
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Przyznano nagrody w konkursie „Eko-Sołectwo”

Fot. Grzegorz Siemieniuk

Lider z Glitajn

W dniach 29-30 listopada
2017 roku w Centrum Targowo-Konferencyjnym
Expo
Arena w Ostródzie, odbyła się
III edycja Energów Expo Arena. Podczas nich Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie wraz z Zespołem Doradców
Energetycznych reprezentował
warunki prawne, techniczne
i finansowe realizacji inwestycji z zakresu odnawialnych
źródeł energii, ze szczególnym
uwzględnieniem programu
„EWA plus”. Dodatkowo informowano o zagadnieniach
dotyczących edukacji ekologicznej i wpływu inwestycji
z zakresu OZE na redukcję zanieczyszczeń powietrza na poziomie samorządowym, przedsiębiorców i osób fizycznych.
Ponadto obszar tematyczny
targów obejmował m.in.: kolektory słoneczne, pompy ciepła, rozwiązania dla elektrowni
wodnych i wiatrowych, systemy
oszczędzania energii, energię
wód geotermalnych czy energię biomasy. Szerokie podejście
do tematyki odnawialnych
źródeł energii spowodowało,
że wśród wystawców znalazły
się również firmy doradcze
i consultingowe, specjalizujące się w przygotowaniu specjalistycznej dokumentacji,
niezbędnej dla pozyskania
dofinansowania. Częścią tegorocznych tragów były warsztaty
„Innowacyjne rozwiązania dla
małych i średnich biogazowni”, podczas których jednym
z prelegentów był Tomasz Koprowiak — koordynator ZDE
przy WFOŚiGW w Olsztynie.
Specjalista omówił temat dotyczący możliwości inwestycji
biogazowni w Polsce.
Sem

Sołectwo Glitajny z gminy Korsze zwyciężyło w tegorocznej
edycji „Eko-Sołectwa”. W akcji,
podczas której zebrano 126
ton odpadów, wzięło udział 28
sołectw z Warmii i Mazur.
Organizatorem konkursu
„Eko Sołectwo” jest Puls Regionu Magazyn Samorządów
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Partnerem
tego przedsięwzięcia od kilku
lat jest Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Ideą akcji, skierowanej do
mieszkańców małych miejscowości naszego regionu, jest
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.
Później elektrośmieci odbierała wyznaczona przez organizatora konkursu firma. W tym
roku zebrano rekordową ilość
odpadów — prawie 126 ton.
To najwięcej w siedmioletniej
historii konkursu. Najwięcej
elektroodpadów zebrało Sołectwo Glitajny z gminy Korsze.
— Po raz pierwszy wzięliśmy udział w tej akcji i od
razu wygraliśmy — mówił
z satysfakcją Tadeusz Woźniak, sołtys sołectwa Glitajny
w gminie Korsze. — Ludzie
bardzo chętnie zaangażowali
się w ten konkurs. Okazało
się, że zebraliśmy prawie 21
ton elektroodpadów. Niektóre
z nich pochodziły z czasów powojennych. W przyszłym roku
na pewno weźmiemy udział

Laureaci tegorocznego konkursu (od lewej): Tadeusz Woźniak — sołtys sołectwa Glitajny, Mirosław
Antoniak — sołtys sołectwa Bystry i Anna Erber — sołtys sołectwa Królewo Fot. Grzegorz Siemieniuk

w kolejnej akcji — zapewnia.
Drugie miejsce wywalczyło
sołectwo Bystry z gminy Giżycko, którego mieszkańcy
zebrali prawie 19 ton elektrośmieci. Trzecie miejsce
zajął ubiegłoroczny lider,

czyli sołectwo Królewo z gminy Morąg. Sołtysi, których
sołectwa zebrały najwięcej
elektroodpadów otrzymali
dodatkowe nagrody, które
ufundował WFOŚiGW w Olsztynie. Podczas podsumo-

wania nagrodzono także te
sołectwa, które od kilku lat
aktywnie uczestniczą w konkursie. Podczas siedmiu edycji
„Eko-sołectwa” zebrano ponad
665 ton elektroodpadów.
Grzegorz Siemieniuk

Przyznano „Certyfikaty Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego”

Wyróżnienia dla najlepszych
W piątek 1 grudnia w Zespole
Szkół Budowlanych w Olsztynie odbyło się podsumowanie drugiej edycji konkursu
„Certyfikat Szkolnego Ogrodu
Dydaktycznego”, który został
dofinansowany ze środków
WFOŚiGW w Olsztynie.
Przy wielu szkołach i placówkach edukacyjnych na Warmii
i Mazurach coraz częściej można spotkać ogrody, które nie
tylko stanowią interesujący
akcent estetyczny, ale także są
dodatkową „salą dydaktyczną”,
w której uczniowie mają możliwość obcowania z naturą.
Podczas piątkowego spotkania
w Olsztynie nagrodzono najlepsze ogrody, które powstały
przy placówkach oświatowych
w naszym regionie.
— Głównym założeniem konkursu było docenienie szkół

i placówek, a także zainspirowanie innych instytucji oświatowych do tworzenia ogrodów
dydaktycznych — tłumaczy
Alicja Szarzyńska, kierownik
Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej przy Warmińsko-Mazurskim Ośrodku
Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie. — Liczymy, że przyczyni się on nie tylko do urozmaicenia przestrzeni szkolnej, ale
przede wszystkim rozwinie
postawy proekologiczne uczniów, nauczycieli i środowiska
lokalnego. Nauczy ich szacunku
do przyrody i jej różnorodności
biologicznej, a także podpowie,
jak można wokół siebie stworzyć przestrzeń estetyczną oraz
przyjazną ludziom i innym
stworzeniom — dodaje.
W tym roku jury konkursu
postanowiło wręczyć 20 certy-

fikatów. Złoty certyfikat otrzymało Przedszkole Miejskie nr
13 w Olsztynie, Szkoła Filialna w Szylenach i Zespół Szkół
Budowlanych im. Żołnierzy
Armii Krajowej w Olsztynie.
Z kolei srebrne świadectwa trafiły do Przedszkola Miejskiego
nr 40 im. Żaczka w Olsztynie,
Szkoły Podstawowej im. Heleny Ponieważ w Słoneczniku,
Szkoły Podstawowej im. Orła
Białego w Złotowie i IV Liceum Ogólnokształcącego im.
Komisji Edukacji Narodowej
w Elblągu. „Brązowy Certyfikat
Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego” otrzymały: Przedszkole
nr 26 w Elblągu, Szkoła Podstawowa w Hejdyku, Zespół Szkół
Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu, a także Bursa
Szkolna nr 3 w Elblągu. Przyznano także „Certyfikaty Szkol-

Złoty certyfikat otrzymał Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy
Armii Krajowej w Olsztynie Fot. Grzegorz Siemieniuk

nego Ogrodu Dydaktycznego”.
Wyróżnienia otrzymali: Przedszkole Miejskie nr 19 w Olsztynie, Przedszkole Publiczne
w Łęgajnach, Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego
w Rumianie, Szkoła Podstawowa nr 16 im. Józefa Wybickiego
w Elblągu, Szkoła Podstawowa
im. Flagi Polski w Kobułtach,
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Jeru-

tach, Szkoła Podstawowa nr 1
im. Romualda Traugutta w Bartoszycach, Szkoła Podstawowa
im. Przyjaciół Przyrody Polskiej
w Klęczkowie i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Szymanowie.
Organizatorem konkursu był
Warmińsko-Mazurski Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.
Grzegorz Siemieniuk

Pożyczka z funduszu – szybko, tanio i skutecznie
Myślisz o budowie przydomowej oczyszczalni ścieków?
Zamierzasz wymienić stary
kopcący piec na ekologiczny?
A może chcesz zrekultywować
jezioro, wybudować stację
uzdatniania wody lub usunąć
azbest? Obojętne, jakie masz
plany, jeśli są one związane
z inwestycjami chroniącymi śro-

dowisko, a brakuje ci pieniędzy,
weź preferencyjną pożyczkę
w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Naszą misją jest ochrona środowiska naturalnego. Robimy
to m.in. poprzez finansowanie
przedsięwzięć ekologicznych,
których zadaniem jest poprawa

jakości naszych wód, ziemi,
lasów i powietrza. Mamy
ćwierć wieku doświadczeń
i ponad dwa miliardy złotych
wydanych w ciągu 25 lat
istnienia WFOŚiGW w Olsztynie
na ochronę środowiska Warmii
i Mazur. Jedną z form wsparcia
są korzystne pożyczki, których
udzielamy. Gwarantujemy

w nich stałe i najniższe na rynku
oprocentowanie w wysokości
2 proc. w skali roku. W naszych
kredytach nie ma ukrytych kosztów, jest za to fachowa pomoc
specjalistów i wygoda przy
składaniu wniosku, bowiem
wszytko można przeprowadzić
przez Internet. Co więcej, na
koniec okresu spłaty można

postarać się o częściowe umorzenie pożyczki.
Tak więc obojętnie kim jesteś:
osobą fizyczną, prawną,
przedstawicielem samorządu terytorialnego, czy jego
jednostką organizacyjną,
jeśli chcesz uzyskać najtańszy
kredyt na sfinansowanie
swoich projektów, skontaktuj

się z nami. Możesz to zrobić
osobiście w punkcie informacyjnym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie przy ul. św. Barbary 9,
zadzwonić pod nr tel. 89 522
02 27 lub też wysłać maila:
info@wfosigw.olsztyn.pl

Wioletta Sawicka

