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Projekt inwestycyjny Fundacji z Giżycka i parków krajobrazowych

Wspólna inicjatywa na rzecz ochrony

Jest to projekt ponadregio-
nalny, zakładający kanalizację
ruchu turystycznego wraz z
rozbudową małej infrastruk-
tury turystycznej na obsza-
rach chronionych, co stworzy
warunki do uprawiania tury-
styki nieinwazyjnej dla przy-
rody. Zadanie obejmuje naj-
cenniejsze przyrodniczo ob-
szary województwa warmiń-
sko-mazurskiego oraz czę-
ściowo kujawsko-pomor-
skiego i  pomorskiego, poło-
żone w granicach ośmiu par-
ków krajobrazowych Warmii
i Mazur, czyli Welskiego PK,
PK Wysoczyzny Elbląskiej,
PK Puszczy Rominckiej, Ma-
zurskiego PK, Górznieńsko-
Lidzbarskiego PK, Brodnic-
kiego PK oraz Zespołu Par-
ków Krajobrazowych Poje-
zierza Iławskiego i Wzgórz

Dylewskich. W krajową sieć
ochrony tych obszarów wpi-
sują się elementy sieci unijnej
Natura 2000, obszary wod-
no-błotne Ramsar i rezerwa-
ty biosfery UNESCO. Prze-
nikanie się wielu form ochro-
ny prawnej na obszarze rea-
lizacji projektu potwierdza
jego dużą atrakcyjność i po-
nadprzeciętne w skali kraju i
Europy bogactwo przyrod-
nicze. 

Odnowienie i budowa
ścieżek
- Powstała w wyniku reali-

zacji projektu mała infras-
truktura ma za zadanie ska-
nalizować i odsunąć główny
nurt ruchu turystycznego od
najcenniejszych i najbardziej
zagrożonych siedlisk i gatun-
ków na tym obszarze – mówi

Ewa Stajuda, prezes
FOWJM. - Projekt koncen-
truje się na ochronie gatun-
ków i siedlisk wymienionych
w załącznikach do dyrektywy
siedliskowej i ptasiej, które są
przedmiotem ochrony w ra-
mach 12 obszarów Natura
2000.

W ramach zadania planuje
się m.in. odnowienie i budo-
wę ścieżek wyposażonych w
czytelne oznakowanie, miejs-
ca wypoczynku oraz tablice
edukacyjne, wieże i czatownie
umożliwiające obserwowa-
nie rzadkich gatunków pta-
ków. W rozwiązaniach pro-
jektowych obiektów i urzą-
dzeń turystycznych planuje
się wykorzystywanie mate-
riałów pochodzenia natural-
nego i przyjaznych środowis-
ku. Mała architektura ukie-
runkuje masowy ruch tury-
styczny, wpływając pozytyw-
nie na miejsca występowania
cennych i chronionych ga-
tunków roślin i zwierząt ,
m.in. bąka, bielika, błotniaka,
zimorodka, łabędzia niemego,
dzięcioła czarnego, wilka czy
skalnicy torfowiskowej i li-
piennika Loesela. Realizacja
projektu przyczyni się do
utrzymania i przywrócenia
właściwego stanu siedlisk
oraz poprawy warunków by-
towania gatunków na tere-
nach chronionych północno-
wschodniej Polski, wzmac-

niając jednocześnie walory
turystyczno-rekreacyjne tych
obszarów. 

Trzecie miejsce 
na podium
Wstępnie wartość projektu

wyceniono na ponad 2,98
mln zł. Przewidywane dofi-
nansowanie ma wynieść 100
proc.(85 proc. z Centrum Ko-
ordynacji Projektów Środo-
wiskowych i 15 proc. z Naro-
dowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Warszawie). Be-
neficjentem, a zarazem ko-
ordynatorem projektu jest
Fundacja Ochrony Wielkich
Jezior Mazurskich w Giżycku,
która wspólnie z ośmioma
parkami opracowała i złoży-
ła w kwietniu tego roku sto-
sowny wniosek. Projekt zos-
tał złożony do dofinansowa-
nia w ramach Priorytetu V,
Działania 5.1 Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i
Środowisko współfinanso-
wanego z Europejskiego Fun-

duszu Rozwoju Regionalne-
go i przeszedł pomyślnie oce-
nę formalną i merytoryczną I
stopnia, plasując się na trze-
cim miejscu, spośród 74 pro-
jektów złożonych z całego
kraju. W chwili obecnej trwa-
ją prace nad przygotowaniem
dokumentów do oceny me-
rytorycznej stopnia drugiego.
O powodzeniu zamierzeń
Fundacji i parków krajobra-
zowych Warmii i Mazur  do-
wiemy się pod koniec roku. 

Oprac. Grzegorz Siemieniuk

„Ochrona cennych zasobów
przyrodniczych na terenie parków
krajobrazowych Pomorza, Kujaw,
Warmii i Mazur przed nadmierną i
niekontrolowaną presją turystów” to
ciekawy projekt inwestycyjny złożony
przez Fundację Ochrony Wielkich Jezior
Mazurskich i parki krajobrazowe z
regionu do Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych w
Warszawie. 

W sobotę 15 września na
strzelnicy w Gutkowie
zorganizowano I Piknik
Myśliwski oraz Międzynarodowe
Zawody w Strzelaniu
Myśliwskim do Rzutków. 

W programie tej wyjątkowej
imprezy nie zabrakło gier i za-
baw, strzelania z łuku, broni
krótkiej, pneumatycznej, po-
kazów sokolniczych, koncer-
tów oraz gotowania posiłku
dla wszystkich gości. W jed-
nym z namiotów ustawionych

na strzelnicy w Gutkowie swo-
je stoisko miał także WFO-
ŚiGW w Olsztynie. Dodatko-
wo na Starym Mieście w
Olsztynie stanął ambulans
Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Olsztynie, żartobli-
wie nazywany przez myśli-
wych „farbowozem”. Każdy,
kto chciał mógł honorowo
oddać krew, chociaż głównie
mobilny punkt poboru od-
wiedzali myśliwi. sem

W ramach projektu w Rezerwacie Piekiełko nad rzeką Wel powstanie ścieżka dydaktyczna
Fot. Archiwum

Stojaki na rowery przed siedzibą Wojewódzkiego Funduszu w Olsztynie

Parking dla ekologicznych pojazdów
Od środy, 19 września,
pracownicy Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Olsztynie mogą
bezpiecznie parkować swoje
ekologiczne pojazdy. Właśnie
przy ulicy św. Barbary
pojawiły się dwa stojaki na
rowery.

Zakupione z własnej ini-
cjatywy stojaki pasują do
tych, które zauważymy w in-
nych uliczkach olsztyńskiego
Starego Miasta. Nie są to
tzw. wyrwikółka, bo rower
przypina się kołem i ramą, a
to oznacza, że nie staną się
łatwym łupem dla złodzieja.
— Zależało nam na tym, aby
wpisać się w krajobraz miej-
ski i dać możliwość parko-
wania rowerów zarówno pra-
cownikom, jak i mieszkań-
com — mówi Adam Krzy-
śków, prezes WFOŚiGW w
Olsztynie.

Póki co, ze stojaków jednak
najczęściej korzystają pra-

cownicy. 
— 22 września przypada

Międzynarodowy Dzień Bez
Samochodu. Zakupione sto-
jaki są miłym gestem praco-
dawcy — mówi Grażyna Pal-
mowska z olsztyńskiego Fun-
duszu. — Co prawda mój ro-
wer to wysłużona damka, ale
i jej należy się dobre trakto-
wanie. Znak drogowy, czy ka-
loryfer korytarza, do których
przypinaliśmy do tej pory ro-
wery, przejdą teraz na zasłu-
żoną emeryturę — dodaje z
uśmiechem.

Wojewódzki Fundusz to fir-
ma, której jednym z celów
jest dbanie o dobry stan śro-
dowiska naturalnego. Zależy
nam także na tym, by więcej
instytucji w regionie instalo-
wało dostosowane jakościowo
i estetycznie stojaki na rowe-
ry. Być może takie działania
sprawią, że niektórzy prze-
konają się do poruszania się
na dwóch kółkach.

Beata Kowalska

Integracyjnie i na sportowo 

Myśliwi upuścili krwi

Na stoisku WFOŚiGW w Olsztynie można było wygrać m.in.
gry edukacyjne Fot. Anna Granacka

Pierwsze rowery „zaparkowano“ już 20 września. Na zdjęciu
Grażyna Palmowska i Kamil Różacki, specjaliści z WFOŚiGW
w Olsztynie Fot. Grzegorz Siemieniuk
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Wstępne podsumowanie te-
gorocznej edycji konkursu „Ro-
werowa Szkoła” odbyło się w
czwartek, 20 września w sie-
dzibie WFOŚiGW w Olszty-
nie. W specjalnej konferencji
wzięła udział Maria Sokoll, z-ca
prezesa WFOŚiGW w Olszty-
nie, Alicja Szarzyńska, kierow-
nik Olsztyńskiego Centrum
Edukacji Ekologicznej i Miro-
sław Artczak, prezes Stowa-
rzyszenia Aktywności Społecz-
nej „Młyn” i zarazem oficer ro-
werowy Olsztyna.

— Konkurs jest skierowany do
wszystkich placówek oświato-
wych na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego. Jest
to jedyna tego typu inicjatywa

w kraju — mówił podczas Mi-
rosław Arczak. —  W sumie
podczas dwóch edycji konkur-
sem zostało objętych około 300
placówek z naszego regionu. To
cieszy, ponieważ widać, że rower
ma na Warmii i Mazurach co-
raz więcej zwolenników.

Podczas spotkania w Fundu-
szu po raz kolejny potwierdzo-
no, że z podróżowania rowerem
płyną same korzyści.

— Przede wszystkim jest to
ekologiczny środek transportu,
co przekłada się także na znacz-
ne zmniejszenie emisji między
innymi dwutlenku węgla —
mówiła prezes Maria Sokoll. —
Dlatego chętnie wspieramy ta-
kie inicjatywy jak propagowa-

nie tak cennej inicjatywy jaką
jest poruszanie się rowerem.
Mam nadzieję, że w przyszłości
w naszym regionie powstaną
kolejne ścieżki rowerowe.

Podczas konferencji podsu-
mowano drugą edycję konkur-
su „Rowerowa Szkoła”. Tym ra-
zem wymagane sprawozdania
z przeprowadzony działań zło-
żyło 11 placówek. Wśród nich
sześć otrzyma specjalne certy-
fikaty.

— Pozostałe placówki otrzy-
mają wyróżnienia — tłuma-
czył Mirosław Arczak. — Wśród

nagrodzonych certyfikatem pla-
cówek zalazło się między inny-
mi Miejskie Przedszkole i Żło-
bek „Ekoludki” w Ełku. Wrę-
czenie certyfikatów i wyróż-
nień odbędzie się w paździer-
niku. 

Organizatorami konkursu
„Rowerowa Szkoła” są: Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie, Stowarzyszenie
Aktywności Społecznej „Młyn”
oraz Centra Edukacji Ekolo-
gicznej z Olsztyna, Elbląga i
Giżycka. Grzegorz Siemieniuk

Wyróżnione placówki:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie, Gimnazjum
w Pieckach, Szkoła Podstawowa w Jonkowie, Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr2 w Bartoszycach, Szkoła Podstawowa nr
4 w Ełku
Uzasadnienie: W uznaniu za dostrzeżenie tematyki prorowero-
wej i uznanie, że należy ją propagować i rozwijać wśród dzieci i
młodzieży.  Z podziękowaniami za podjęte działania oraz udział
w konkursie. 

Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratanie
Uzasadnienie: Obszerne, przemyślane sprawozdanie, które umiejętnie wskazuje działania pro-rowerowe w kontekście ogólnego funk-
cjonowania szkoły. Zadaszony parking rowerowy (z planowaną rozbudową w 2013 r. z funduszu sołeckiego). Szeroka współpraca z róż-
norodnymi partnerami. Świadome i konsekwentne działanie. Wielość działań pro-ekologicznych, które w przyszłości w łatwy sposób
pozwalają włączyć rower w ich realizację.
Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kętrzynie
Uzasadnienie: Konsekwentne działanie podejmowane na bazie dobrych rozwiązań nagrodzonych w poprzedniej edycji konkursu, dodat-
kowo uzupełnione o nowe, ciekawe elementy, np. tematyczne lekcje terenowe w formie wycieczek rowerowych, nawiązanie współpracy
z warsztatem rowerowym. Szeroki dobór partnerów przy realizacji różnorodnych inicjatyw. W placówce funkcjonuje Szkolne Koło Tury-
styczno-Krajoznwcze oraz Centrum  Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z rozbudowanym miasteczkiem ruchu drogowego (od 2008 r.).
Szkoła Podstawowa nr 7 w Olsztynie
Uzasadnienie: Otwartość na rozmaite inicjatywy pro-rowerowe. Pomimo skromnego sprawozdania, placówka jest znana z czynnego
udziału w różnorodnych imprezach, akcjach o tematyce rowerowej. Dobra lokalizacja placówki pozwalająca w niedalekiej przyszłości na
wypracowanie modelu szkoły otwartego na ruch rowerowy i promującego go wśród szkolnej społeczności. 
Szkoła Podstawowa nr 19 w Elblągu
Uzasadnienie: Szerokie spektrum działań i wykorzystanie ciekawych form edukacyjno-informacyjnych skierowanych nie tylko do
uczniów (ankieta i debata dla rodziców). Umiejętne wpisanie tematyki rowerowej w program realizowany na różnych przedmiotach: in-
formatyka, język polski, przyroda, plastyka, technika. Nawiązanie i utrzymywanie szerokiej współpracy z rozmaitymi partnerami.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego w Biskupcu
Uzasadnienie: Umiejętne wpisanie roweru do całokształtu działań edukacyjnych szkoły. Niemal wzorcowy parking rowerowy. Udane im-
prezy o dużej skali (np. festyn z udziałem ponad 100 uczniów na rowerach). Podjęte działania są adekwatne do potrzeb i możliwości pla-
cówki. Dobra dokumentacja realizacji konkursowych zadań.
Miejskie Przedszkole i Żłobek „Ekoludki” w Ełku
Uzasadnienie: Prowadzenie szerokiej edukacji w zakresie transportu rowerowego wśród najmłodszych. Konsekwencja w działaniu (udo-
kumentowana kilkuletnia historia działań). Umiejętna współpraca z mediami lokalnymi.

Placówki oświatowe z certyfikatem „Rowerowa Szkoła”

Rowerowa konferencja w Wojewódzkim Funduszu w Olsztynie

Edukacja na dwóch kołach
Rower to doskonały pretekst do mówienia
o edukacji ekologicznej – mówił podczas
czwartkowej konferencji prasowej
poświęconej II edycji konkursu Rowerowa
Szkoła Mirosław Arczak, prezes
Stowarzyszenia Aktywności Społecznej
„Młyn”. W tym roku w tej rywalizacji wzięło
udział 11 placówek z Warmii i Mazur. Sześć
spośród nich otrzyma specjalny certyfikat. 

Kolejna edycja Jesiennego Sprzątania Świata 

Kocham, lubię, szanuję, nie śmiecę
W regionie odbyła się 19. edycja
Jesiennego Sprzątania Świata.
Koordynatorzy tych działań
zgodnie twierdzą, że ich
sukcesem nie jest ilość
zebranych odpadów, ale to, że
akcji towarzyszą różnorodne
działania edukacyjne.

Ta międzynarodowa kampa-
nia odbywa się na całym świe-
cie od 19 lat w trzeci weekend
września . Polega na zbiorowym
sprzątaniu śmieci zalegających
poza miejscami przeznaczony-
mi do ich składowania. Jej ce-
lem jest wzrost świadomości
ekologicznej  społeczeństwa.
Akcja od wielu lat w naszym re-
gionie ma swoich koordynato-
rów. W Regionie Wielkich Je-
zior Mazurskich taką rolę peł-
ni Fundacja Ochrony Wielkich
Jezior Mazurskich.  

— Pierwsza akcja sprzątania
w Giżycku odbyła się pod ha-
słem „Posezonowe Sprzątanie
Mazur” — tłumaczy Wioletta
Rawa-Rudzińska, kierownik
Mazurskiego Centrum Eduka-
cji Ekologicznej przy FOWJM.
— Od roku 1994 Fundacja
wspiera w różny sposób uczest-
ników sprzątania. Bezpośred-
nio: wyposażając grupy w wor-
ki na śmieci i rękawice ochron-
ne; przydzielając tereny do
sprzątania na terenie Giżycka,
a także wywożąc odpady na
wysypisko śmieci. Pośrednio
także poprzez wsparcie mery-
toryczne i finansowe zadań z za-
kresu edukacji ekologicznej-
dodaje. 

Tegoroczna akcja w okolicach
Giżycka rozpoczęła się wcześ-
niej, bo już 14 września.  Ha-

słem przewodnim było: „Ko-
cham, lubię, szanuję, nie śmie-
cę”, która miało zachęcić do re-
fleksji nad stosunkiem do ota-
czającego świata i tego kon-
sekwencjami. — Co roku w ca-
łym regionie WJM odnotowu-
jemy udział kilkunastu tysięcy
osób — mówi kierownik Wio-
letta Rawa-Rudzińska. —
Sprzątaniu towarzyszą różno-
rodne działania edukacyjne,
często wyprzedzające sam ter-
min akcji jak również spotkania
integracyjne klas szkolnych.
Sukcesem tej akcji nie jest ilość
zebranych śmieci, czy też ilość
uczestników, ale to, że akcji to-
warzyszą różnorodne działa-
nia edukacyjne. Dzięki temu
działaniom świadomość eko-
logiczna mieszkańców stale
rośnie.

Wśród uczestników tego-
rocznej akcji nie zabrakło
uczniów Gimnazjum im. Żoł-
nierza Polskiego w Durągu,
niewielkiej, wiejskiej szkoły,
położonej w otulinie parku kra-
jobrazowo-przyrodniczego.
Społeczność szkolna aktywnie
włączyła się w tegoroczne dzia-
łania związane z Jesiennym
Sprzątaniem Świata. W akcji
wzięli udział niemal wszyscy
uczniowie i nauczyciele z pla-
cówki. Zebrano 54 worki śmie-
ci. Uczniowie pod opieką nau-
czycieli segregowali odpady. Do
recyklingu oddano: 12 worków
makulatury, 5 worków z pla-
stykiem, 11 worków z alumi-
nium, 12 worków ze szkłem, 14
worków z pozostałymi odpa-
dami. 

Oprac. Grzegorz Siemieniuk

Uczniowie z Gimnazjum w Durągu podczas tegorocznej akcji Fot.

Archiwum OCEE

Uczestnicy konferencji: od prawej: Mirosław Arczak, prezes
SAS „Młyn”, Maria Sokoll, z-ca prezesa WFOŚiGW w Olszty-
nie, Alicja Szarzyńska, kierownik OCEE Fot. Grzegorz Siemieniuk
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Na rzece Omulew, w
miejscowości Głuch, odbyły się
ćwiczenia jednostek straży
pożarnych w zakresie
ratownictwa wodnego.
Strażacy mieli okazję
sprawdzić sprzęt, który zakupili
dzięki dofinansowaniu z
WFOŚiGW w Olsztynie.

W ćwiczeniach wzięło udział
30 strażaków z Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Szczytnie, a także
ochotnicy z terenu zachodniej
części powiatu szczycieńskie-
go, czyli Szuci, Jedwabna,
Wielbarka i Wesołowa. Stra-
żackie ćwiczenia składały się

z dwóch części. Najpierw OSP
Szuć i OSP Jedwabno prze-
prowadziły pokaz stawiania
zapór blokujących niebez-
pieczne wycieki na rzekach.
Do tego celu użyto sprzętu za-
kupionego niedawno przez
OSP Szuć w ramach dotacji z
Wojewódzkiego Funduszu w
Olsztynie. — To nasze kolejne
ćwiczenia z tym sprzętem.
Jesteśmy bardzo zadowoleni
z jego zakupu, a teraz uczymy
się sprawnej obsługi — mówi
Sławomir Ambroziak z OSP
Szuć. — Dzięki niemu może-
my szybko zablokować i ogra-
niczyć niebezpieczne wycieki

na wodzie. Na szczęście takich
przypadków nie ma na na-
szym terenie zbyt wiele. Prze-
ważnie do wycieku niebez-
piecznej dla środowiska sub-
stancji dochodzi podczas wy-
padku drogowego. Zdarza się,
że ze zbiornika do rzeki wy-
cieka olej napędowy. W takich
przypadkach działanie takie
zapory jest bezcenne — do-
daje.

W ramach ćwiczeń w Głu-
chu strażacy zawodowi ze
Szczytna przeprowadzili tak-
że pokaz ratowania osób na
wodzie. 

Grzegorz Siemieniuk

Ekologiczne warsztaty, czyli nauka wykorzystywania odpadów 

Fotografia z puszki

Te oryginalne aparaty foto-
graficzne wykonano w ra-
mach zajęć ze szczycieńskim
fotografikiem Arkadiuszem
Dziczkiem, których organi-
zatorem było Stowarzyszenie
Koło Gospodyń Wiejskich w
Szuci. Warsztaty dofinanso-
wał w ramach jednego kon-
kursów WFOŚiGW w Olszty-
nie. 

— Pomysł budowy takiego
aparatu nie jest nowy i trud-
ny do wykonania — mówi
Arkadiusz Dziczek. — Pustą
puszkę trzeba wykleić w środ-
ku szczelnie czarną tektur-
ką, tak by nie było odbicia
światła. Następnie w puszce

wywiercamy otwór, który z
zewnątrz jest oklejano taś-
mą, tak by pozostawić jedynie
niewielkie oczko. Następnie
trzeba przygotować przesu-
waną zakrywkę tego otworku
z kawałka czarnej tekturki i
gumek — dodaje.

Łącznie w Szuci wykonano
16 „puszek fotograficznych“.
Aby zrobić zdjęcie należało
włożyć do puszki w ciemni pa-
pier fotograficzny, postawić
puszkę nieruchomo i odkryć
otworek przed obiektem, któ-
ry chciało się sfotografować.
Czas naświetlania może być
różny w zależności od nasło-
necznienia, od kilkudziesięciu

sekund do kilku minut. Zdję-
cia w Szuci robiono przy sil-
nym światle słonecznym, wo-
bec czego puszki „naświetla-
ły“ się od 20 do 45 sekund w
zależności od puszki i jej
kształtu. Po upływie tego cza-
su otworki zatykano. Puszki
następnie trafiały do ciemni,
za którą służyła zaciemniona
świetlica wiejska w Szuci.
Tam w ciemnościach wycią-
gano papier fotograficzny z
puszki i zanurzano go w wy-
woływaczu i utrwalaczu. W
ten sposób powstawały zdję-
cia. Wskutek tego, że zdjęcia
robiono na zasadzie negatywu
są one poodwracane, tzn. rze-
czywista lewa strona jest na
prawej stronie zdjęcia, a pra-
wa na lewej. Wśród obiektów
sfotografowanych „puszkami
fotograficznymi“ znalazły się
m.in. świetlica wiejska w Szu-
ci i remiza strażacka.

Grzegorz Siemieniuk To zdjęcie uczestników warsztatów zrobiono aparatem wykonanym z puszki Fot. Archiwum

Wystawa fotografii wykonanych z
niepotrzebnych metalowych puszek po
kawie i herbacie to jeden z elementów
Rodzinnego Festynu Sportowego, który
odbył się 2 września w Szuci. 

Szczepienie lisów na Warmii
i Mazurach 
Pięć dni trwała tegoroczna

akcja szczepienia lisów przeciw
wściekliźnie, która rozpoczęła się
w poniedziałek, 10 września.
Na tereny zamieszkiwane przez
dzikie zwierzęta zrzucane były z
samolotów przynęty zawierają-
ce szczepionkę. Takie akcje pro-
wadzone są w regionie od 11 lat.
Pozwoliło to w znacznym stop-
niu ograniczyć przypadki wy-
stępowania wścieklizny. sem

Dofinansowanie na
edukację ekologiczną 
Wybór i dofinansowanie dzia-

łań z zakresu edukacji ekolo-
gicznej, promujących ochronę
środowiska naturalnego to
główne założenia programu,
który realizowany jest przez
WFOŚiGW w Olsztynie. W ra-
mach konkursu „Mikrogranty”
na ten cel przeznaczono 80 tys.
zł. Dofinansowanie można uzys-
kać na organizację konkursów,
olimpiad, warsztatów, konfe-

rencji, seminariów, wykładów i
spotkań o tematyce ekologicz-
nej. - O środki mogą starać się
organizacje pozarządowe, so-
łectwa, lokalne stowarzyszenia,
fundacje, ochotnicze straże po-
żarne, parafie – tłumaczy Ju-
styna Raczyńska , specjalista z
WFOŚiGW w Olsztynie. – W
imieniu sołectw o dofinanso-
wanie muszą występować sa-
morządy. W tym przypadku we
wniosku trzeba wskazać, że or-
ganizatorem danego wydarze-

nia jest właśnie sołectwo. 
W ramach konkursu przewi-

dziane jest dofinansowanie w
formie dotacji do 80 proc. kosz-
tów kwalifikowanych, nie wię-
cej niż 1,5 tys. zł. Wnioskodaw-
ca zamiast standardowych za-
łączników musi dołączy do
wniosku dokumenty statuto-
we, aktualny wypis z odpo-
wiedniego rejestru sądowego
oraz oświadczenie o: posiada-
nym rachunku bankowym (za-
wierające wyszczególniony nr

rachunku bankowego oraz na-
zwę banku), nie posiadaniu za-
dłużeń z tytułu opłat za korzys-
tanie ze środowiska. Szczegóły
konkursu znajdują się na stro-
nie www.wfosigw.olsztyn.pl. sem

W Elblągu rozdają
wiaderka na bioodpady 
Do tej pory 1000 wiaderek na

bioodpady rozdano w Elblągu
na osiedlu jednej z najwięk-
szych spółdzielni mieszkanio-
wych. Dodatkowo rozstawio-

no 200 brązowych zbiorników
na odpady organiczne. Docelo-
wo do mieszkańców trafi sześć
tysięcy specjalnych wiaderek
do segregacji odpadów w do-
mach, a na osiedlach stanie ty-
siąc tzw. bio-śmietników. W ten
sposób w Elblągu realizowany
jest pilotażowy program segre-
gacji śmieci organicznych. Ak-
cja trwa od miesiąca i do tej pory
do miejscowego Zakładu Uty-
lizacji Odpadów trafiło ok. 7,5
tony bioodpadów. sem

Strażacy sprawdzali sprzęt, który zakupili dzięki dotacji z WFOŚiGW w Olsztynie 

Bezcenne zapory na rzece

Ćwiczenia przeprowadzono się na rzece Omulew Fot. Archiwum


