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Blisko 1 8;s. os?' w<i@ło
ud<i&ł w*ko!"ARCIE $&r-
mi& iM&<ur; 2016 — pik-
niku *kologic<no-spor8o-
w;m, k8?r; od';ł si@
wni*d<i*l@ 22 m&/&
wNow*/ $si wgmini*
Purd&. J&ko wsp?łorg&ni-
<&8or<; 8*go w;d&r<*ni&
s*rd*c<ni* d<i@ku/*m;
ws<;s8kim, k8?r<; &k8;w-
ni* wł=c<;li si@ w/*go or-
g&ni<&c/@. DuH* pod<i@ko-
w&ni& n&l*H= si@ soł*c8wu
is8r&H&kom — ocho8ni-
kom <Now*/ $si, k8?r<;
udos8@pnili r*mi<@ i<&pl*-
c<* spor8ow*. D<i@ku/*m;
8&kH* gospod&r<om 8*-
r*nu, n& k8?r;m od';w&ł
si@ piknik — Gmini*
Purd& iN&dl*śnic8wu
Ols<8;n. Oc<;wiści* ni*
<&pomin&m; 8&kH* on&-
s<;ch p&r8n*r&ch, k8?r<;
w<i@li n& si*'i* ci@H&r
<wi=<&n; <pr<;go8ow&-
ni*m impr*<; pod w<gl@-
d*m r;w&li<&c/i spor8ow*/
— !8ow&r<;s<*niu Ak8;w-
ności !poł*c<n*/ „Mł;n”
iLi+* 4 !por8. Al* s<c<*-
g?ln* pod<i@kow&ni& n&-
l*H= si@ <&wodnikom r;-
w&li<u/=c;m n& 8r&s&ch
*ko!"AR"#, k8?r* pr<*-
'i*g&ł; pr<*< urokliw* 8*-
r*n; l*śn* gmin; Purd&.
N& s8&rci* s8&wiło si@ ok.
400 spor8owc?w, &do-
pingow&ło ich 'lisko 600
os?'. B;ł& 8o pi*rws<&
*d;c/& *ko!"AR"#, &/uH
<;sk&ł& mi&no impr*<;
och&r&k8*r<* mi@d<;n&-
rodow;m, ni* <&'r&kło
'owi*m <&wodnik?w
<#kr&in; iBi&łorusi. Ci*-
s<;m; si@, H* wpikniku
w<i@li ud<i&ł ni* 8;lko do-
świ&dc<*ni spor8owc;, &l*
8&kH* ci, k8?r<; dopi*ro
<&c<;n&/= swo/= pr<;god@
<* spor8*m. Podc<&s ni*-
d<i*ln*go w;d&r<*ni&
mi*/scow*/ s<kol* pods8&-
wow*/ pr<*k&<&no 4 8;s.
<ł, <*'r&n* <wpisow*go
<&wodnik?w. Pi*ni=d<*
<os8&ł; pr<*<n&c<on* n&
<&kup spr<@8u spor8o-
w*go dl& uc<ni?w pl&-
c?wki. J*s<c<* r&< d<i@ku-
/=c <& w&s< ud<i&ł
w*ko!"ARCIE, /uH d<iś <&-
pr&s<&m n& kol*/n= *d;-
c/@ 8*go w;d&r<*ni&
wpr<;s<ł;m roku. 

Do 15 wr<*śni& 2016
roku po8rw& &kc/&
„Dr<*wk& <& m&kul&-
8ur@”, wk8?r*/ <uH;8;
p&pi*r '@d<i* moHn& <&-
mi*ni> n& s&d<onki
dr<*w ikr<*w?w.
C*l*m pr<*dsi@w<i@ci&
/*s8 <&ch@c*ni* do
<'i?rki surowc?w w8?r-
n;ch is*gr*g&c/i odp&-
d?w wgospod&rs8w&ch
domow;ch, /&k r?wni*H
<wr?c*ni* uw&gi n& po-
8r<*'@ <&chow&ni& l&-
s?w i<i*l*ni mi*/ski*/.
$s<;sc; wi*m;, /&k
w&Hn* /*s8 c<;s8* środo-
wisko n&8ur&ln* i/&k
'&rd<o /*go s8&n pr<*-
kł&d& si@ kond;c/@ n&-
s<*/ pl&n*8;. Dl&8*go 8&-
ki* &kc/* s= ni*<'@dn*,
&'; wprow&d<i> wn&-
s<* H;ci* 8r<; m&ł* <&-
s&d; *kologii: n&pr&-
wi&>, *dukow&>
i<&po'i*g&>.
$&kc/i mog= w<i=>
ud<i&ł oso'; ind;wi-
du&ln*, pl&c?wki oświ&-
8ow*, s&mor<=d; iich
/*dnos8ki org&ni<&c;/n*,
org&ni<&c/* po<&r<=-
dow* <8*r*nu powi&8u
giH;cki*go, mi&s8&
igmin; $@gor<*wo
or&< mi&s8& igmin; 
Or<;s<, gmin; wi*/ski*/
K@8r<;n i!8&r* Juch;.
Ni* /*s8 8o /*dn&k &kc/&
dl& +irm pr;w&8n;ch. %*-
'r&n= m&kul&8ur@ '@-
d<i* moHn& <&mi*ni> n&
s&d<onki dr<*w ikr<*-
w?w liści&s8;ch (8&wuł&
m&gnoli&, ro'ini&,
8r<mi*lin&, kr<*wus<k&,
w8;m dr<*wk& owo-
cow*), dr<*w ikr<*w?w
igl&s8;ch (/&łowi*c,
sosn&, świ*rk, H;wo8nik,
c;pr;sik) or&< <i?ł wi*lo-
l*8nich (l&w*nd&, m*-
lis&, mi@8&, 8;mi&n*k).
Pr<*dsi@w<i@ci* org&ni-
<u/* M&<urski* C*n8rum
Eduk&c/i Ekologic<n*/
wGiH;cku, d<i&ł&/=c*
pr<; Fund&c/i Ochron;
$i*lkich J*<ior M&<ur-
skich, pr<; wsp&rciu $o-
/*w?d<ki*go Fundus<u
Ochron; Środowisk&
iGospod&rki $odn*/
wOls<8;ni*, s8&ros8w&
powi&8ow*go wGiH;cku
iN&dl*śnic8w& GiH;cko.

Zapraszamy na ekologiczny happening na Starym Mieście wOlsztynie

Bocianie 'wi#to wOls!tynie

S; wy&z(kiw$n( k$ż'(j
wiosny. Przynosz; po'o%no
'zi(&i isz&zęś&i(. Ni(m$l
wk$ż'(j polski(j wsi n$po6-
k$my i&+ *ni$z'$ $l%o s$m(
%o<ki %ro'z;&( po pol$&+ &zy
@;k$&+. J('n$k mimo pop7-
l$rnoś&i 6y&+ p6$k>w, ni( wi(-
my oni&+ z%y6 '7żo. N$ przy-
k@$', wj$ki spos>% ni(po-
s@7*7j;&( się n$wi*$&j; %o-
&i$ny %(z%@ę'ni( wr$&$j; 'o
swoi&+ *ni$z'? – #$wsz(
mni( 6o in6(r(sow$@o. Ni(
wi(m j$k 6o możliw( — m>wi
S(%$s6i$n M(n'(rski, ki(-
rownik Bi7r$ R(*ion$ln(*o
Polski(*o Tow$rzys6w$
O&+rony P6$k>w wOlsz6yni(.
- To j(s6 j$kiś &7' n$67ry
w'r7kow$ny w*(n$&+, prz(-
k$zyw$ny wj$jk7. Piskl$ki
j7ż ro'z; się z6$k; wi('z;
iw&$l( ni( m7sz; się 6(*o
7&zy< – 'o'$j(.

ZŻ'&ko&a do Af"'ki
"2004 rok7 wPols&( n$-
li&zono ok. 50 6ys. %o&i$ni&+
p$r. Sz$&ow$ni( prz(prow$-
'zon( 'zi(się< l$6 p>=ni(j wy-
k$z$@o sp$'(k pop7l$&ji 6y&+
p6$k>w w n$szym kr$j7
ooko@o 5 6ys. p$r. Bo&i$ni;
s6oli&; Polski j(s6 wi(ś Żyw-
kowo k. G>row$ I@$w(&ki(*o,
*'zi( *ni$z'7j(, wz$l(żnoś&i
o' rok7, o' 30 'o n$w(6 50
p$r lę*owy&+, po'&z$s *'y
mi(szk$ń&>w wsi j(s6 z$l('-
wi( 25. " z(sz@ym rok7
zŻywkow$ 'o A)ryki wyl(-
&i$@o 89 m@o'y&+ %o<k>w.  
Bo&i$ny, k6>ry&+ '@7*oś< ży-
&i$ wynosi ni(&o pon$' 'w$-
'zi(ś&i$ l$6, 6o p6$ki zwi;z$n(
z&z@owi(ki(m. #$k@$'$j;
*ni$z'$ ni( wl$s$&+, $wsi('-
lisk$&+ l7'zki&+, zlok$lizo-
w$ny&+ n$j&zęś&i(j wpo%liż7
o6w$r6y&+ prz(s6rz(ni p$s-
6wisk i@;k. – M>wi;, ż( %o&i$n
po&+o'zi o' &z@owi(k$, %o 6$k
s$mo po6r$)i i$'op6ow$<
'zi(&i, iwyrz7&$< j( z*ni$z'$.
Po6r$)i %i< się op$r6n(rkę.
J(s6 (*ois6y&zny, 'r$pi(żny,
$l( przy 6ym piękny, 'os6ojny
i(ks&y67j;&y, wię& moż( rz(-
&zywiś&i( możn$ 67 'osz7ki-
w$< się p(wny&+ &(&+ wsp>l-
ny&+ – z$s6$n$wi$ się S(%$s-
6i$n M(n'(rski. 

K$ż'y wi(, ż( %o&i$ny n$
zimę o'l$67j; 'o A)ryki. N$j-
&zęś&i(j j(s6 6o p>@no&n$ l7%
śro'kow$ j(j &zęś<, $l( %yw$, ż(
'o&i(r$j; $ż n$ po@7'ni( kon-
6yn(n67. Dzi(nni( %o&i$n moż(
pokon$< n$w(6 kilk$s(6 kilo-
m(6r>w, z$ś prę'koś< j(*o
prz(lo67 wynosi oko@o 50
km/+. "yl$67j;&( mni(j wię-
&(j 20 l76(*o zA)ryki %o&i$ny
po6rz(%7j; oko@o mi(si;&$, $%y
'o6rz(< 'o n$s. M@o'( %o<ki,
k6>r( po r$z pi(rwszy o' wy-
kl7&i$ l(&; 'o A)ryki, 'opi(ro
w6rz(&im rok7 ży&i$ wr$&$j;
'o Polski. — T(n rok 6o 6$k$
szko@$ %7'ow$ni$ *ni$z'.
Trzyl$6ki przyl$67j; 6ro&+ę p>=-
ni(j niż p6$ki 'ojrz$@(, *'zi(ś
po' koni(& kwi(6ni$ $l%o n$
po&z;6k7 m$j$. Pr>%7j; %7-
'ow$< *ni$z'$, &z$s(m s$mo-
6ni( j( wysi$'7j;, j(śli m$j; &i;-
żę 7rojon;, po &zym n$ kol(j-
n; zimę prz(nosz; się 'o A)-
ryki. Dopi(ro ki('y wr$&$j;
w&zw$r6ym rok7 ży&i$, j7ż
wp(@ni 'ojrz$@( p@&iowo, sz7-
k$j; so%i( p$r6n(r$, %7'7j;
*ni$z'o iprzys6ęp7j; 'o lę*7
– 6@7m$&zy sp(&j$lis6$. I, j$k

'o'$j(, 6o mi6, ż( %o&i$ny prz(z
&$@( ży&i( przywi;z$n( s; 'o
j('n(*o *ni$z'$. Byw$, ż( z$-
mi(szk7j; j('no ikilk$n$ś&i(
l$6, $l( z$zwy&z$j większoś<
%o&i$n>w zmi(ni$ j( &o kilk$
s(zon>w. – S6$r( o' now(*o
moż( %y< o''$lon( o' kilk7-
s(6 m(6r>w 'o kilk7s(6 kilo-
m(6r>w. J(ż(li %o&i$n $n(k-
67j( *ni$z'o inn(*o %o&i$n$,
6o zwykl( ono j(s6 j7ż '7ż(. T(
n$jwiększ( mo*; osi;*$<
w$*ę 'o 'w>&+ 6on. S; 6$k
&iężki(, poni(w$ż wśro'k7
wyp(@ni$ j( z%i6$ zi(mi$,
o%ornik, r(szki j('z(ni$, s@o-
m$. #$ś p$6yki, k6>r( wi'zimy
z'o@7, 6o 6ylko z(wnę6rzn$
w$rs6w$ *ni$z'$ ij(*o po'-
s6$w$ – wyj$śni$ orni6olo*. 

S$oi#ko F%nd%#(% 
na S$a"'m Mieście
"os6$6ni&+ l$6$&+ %o&i$ny
m$sowo prz(nosz; z$k@$'$ni(
*ni$z' n$ s@7py (n(r*(6y&zn(,
poni(w$ż l7'zi( wo%$wi(
prz(' znisz&z(ni(m (l(w$&ji
nowo wy%7'ow$ny&+ 'om>w
prz(*$ni$j; zni&+ %o&i$ny,
zrz7&$j;& *ni$z'$. En(r*(6y-

&y z$ś &+ę6ni( s6$wi$j; p6$-
kom sp(&j$ln( pl$6)ormy, $%y
*ni$z'$ ni( s6yk$@y się z'r7-
6$mi, &o przynosi szko'y (n(r-
*(6y&( imoż( %y< ni(%(z-
pi(&zn( 'l$ s$my&+ p6$k>w.
#ok$zji Dni$ Bo&i$n$ Bi$-
@(*o "oj(w>'zki F7n'7sz
O&+rony Śro'owisk$ iGos-
po'$rki "o'n(j wOlsz6yni(
or*$niz7j( wyj;6kowy +$p-
p(nin*. "( w6or(k 31 m$j$
z$pr$sz$my prz(' si('zi%ę
F7n'7sz7 przy 7l.św. B$r%$-
ry 9j7ż o' *o'ziny 10. Do *o-
'ziny 14 %ę'zi(my się 7&zy<
o%o&i$n$&+ poprz(z z$%$-
wę. " pro*r$mi(, k6>ry $'-
r(s7j(my prz('( wszys6kim
'o 'zi(&i,m.in.: kr($6ywn(
powi6$ni( n$ spor6owo, s6r(-
)$ m$low$ni$ %o&i$n$, s6r(-
)$ @$p$ni$ ż$%, *i*$n6 p7zzl(,
in6(r$k6ywn( *ni$z'o %o&i$-
n$ or$z spo6k$ni( zorni6o-
lo*i(m. C+ę6ni %ę'; mo*li
z$śpi(w$<, wyr(&y6ow$<
wi(rszyk %;'= o'(*r$< s&(n-
kę o%i$@ym %o&i$ni(. Bo&i$-
ni( s6roj( n$ &z$s +$pp(nin-
*7 mil( wi'zi$n(. Do zo%$-
&z(ni$! Wiole$$a Sa&icka 

Cho> n&s<;m s;m'ol*m n&rodow;m /*s8 or<*ł, 8o /*dn&k '&rd<i*/ <Polsk=
ko/&r<on; /*s8 'oci&n. Polski* 'oci&n; s8&nowi= 20 proc. świ&8ow*/ popul&c/i. 
$* w8or*k 31 m&/& '@d<i*m; o'chod<i> D<i*ń Boci&n& Bi&ł*go. 

We wtorek 31 maja obchod!imy D!ie% Bociana Bia$ego. Ztej oka!ji pr!ed sied!ib" WFO&iGW
wOls!tynie !organi!owany !ostanie happening Fot. Hubert Ignatowicz
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Pierwsza edycja ekoSTARTU Warmia iMazury 2016 już za nami

E!%"%gicz$ie i(&%')%

Dop'sała n'# t4*)o $/#)w#n-
!(a, a*# 'po%o"a. Na t#n w4-
(ąt)ow4 p')n'), )t8/#%o !#*#+
b4ło p/z#"# wsz4st)'+ p/o-
+owan'# z"/ow#%o '#)o*o-
%'!zn#%o st4*u @4!'a, p/z4b4-
*' zawo"n'!4 n'# t4*)o z!ał#-
%o /#%'onu Wa/+'' 'Mazu/
!z4 wo(#w8"ztw o?!'#nn4!&,
a*# t#@ zza%/an'!4. Gł8wn#
/oz#%/an# )on)u/#n!(# to
b'#% na 10)+ 'w4?!'% /ow#-
/ow4 na "4stans'# 32 )'*o-
+#t/8w. Ob'# t/as4 w'o"ł4
n'#zw4)*# +a*own'!z4+' "/o-
%a+' wPusz!z4 Nap'wo"z)o-
Ra+u!)'#( wo)o*'!4 (#z'o/a
Cz#/won)a. 

Wygrana 
się nie liczy
Zan'+ zawo"n'!4 /usz4*' na
sta/t, t/as4 "z'#; w!z#?n'#(
został4 o"pow'#"n'o p/z4%o-
towan#. = W4!z4?!'*'?+4 (#
z%ał9z', )ona/8w, z# wsz4st-
)'#%o, !o +o@# w)/9!'7 s'9
wszp/4!&4 *ub b47 n'#b#z-
p'#!zn# "*a u!z#stn')8w. M4-
?*9, @# u"ało s'9 w4po?/o")o-
wa7 t#@ t/u"no?7 t/as4, ab4
)a@"4 "ał sob'# /a"9. M'#(s-
!a+' t/z#ba b9"z'# z#(?7 z/o-
w#/u, p/z#p/aw'7 s'9 p/z#z
st/u+4), po)ona7 p'asz!z4s-
t# wzn'#s'#n'#, !z4*' p#łn#
z/8@n'!owan'# = +8w' M'-
/osław A/!za), wsp8ło/%an'-
zato/ '+p/#z4. Aw?/8" /o-
w#/z4st8w, po"obn'# (a)
'w?/8" b'#%a!z4, b4ło p#łn#
z/8@n'!owan'# w'#)ow# ')on-
"4!4(n#. = Zazw4!za( (#@"@9
"wa /az4 t4*#, sta/tu(9 n'# po
to, ab4 w4%/a7. L'!z4 s'9 sa+
u"z'ał. Tu (#st b*'s)o, p'9)n#
t#/#n4, @a* b4ło n'# p/z4(#-
!&a7 < zap#wn'ał p/z#" sta/-
t#+ Ma/!'n Sto*a/!z4)
zO*szt4na. Sp#!(a*n'# na
#)oSTART p/z4(#!&ał
zDz'ał"owa L#on C&o(na!-

)'. < J#st#+ 25 *at po p'97-
"z'#s'ąt!#. J#@"@9 /ow#/#+
p'ąt4 s#zon. Po)on4wał#+
'50 )'*o+#t/8w, w'9! t# 35
+n'# n'# p/z#/a@a, a*# t/z#ba
s'9 osz!z9"za7 z# wz%*9"u
na w'#). T/a)tu(9 to (a)o
spa!#/ *u"z', )t8/z4 !&!ą b47
w%/up'# 'o"po!z4wa7 wpo-
"obn4 spos8b. = A*# (#"-
na) (#st to (a)'? w4s'ł#). Ob4
t4*)o u)o;!z47 w4?!'% '!ało
"o(#!&a7. W4%/ana s'9 n'#
*'!z4, t4*)o sa+a /4wa*'za!(a
= "opow'a"a n'#!o +ło"sz4
Zb'%n'#w Wo(ta*, /oz%/z#-
wa(ą! s'9 p/z#" sta/t#+.

Debiutantka 
zGdańska
P/z#" sta/t#+ /oz%/z#wa*'
s'9 /8wn'#@ b'#%a!z#. Ja)
z%o"n'# po")/#?*a*', b'#%an'#
"*a n'!& to n'# t4*)o st4* @4!'a,
a*# t#@ spos8b na pozb4!'# s'9
zb9"n4!& )'*o%/a+8w. = G"4
za!z4nał#+b'#%' sz#?7 +'#-
s'9!4 t#+u, to wa@4ł#+ 100 )'-
*o%/a+8w. Z/zu!'ł#+ 23 )'*o-
%/a+4  '!zu(9 s'9 "u@o *#p'#( =
+8w' Ma/'usz Koz'!)' zN'-
"z'!4. = Ja b'#%a+ o" t/z#!&
*at. W!z#?n'#( b4ł#+ t4p#+
)anapow!a, a*# "z'9)' z+'an'#
st4*u @4!'a s!&u"ł#+ 16 )'*o-
%/a+8w. Na t/#n'n%a!& b'#-
%a+ po 15 )'*o+#t/8w, a*#
w+a/aton'# (#sz!z# n'# sta/-
tował#+. Atu p/z4(#!&ał#+,
bo są $a(n# wa/un)': *as, )on-
ta)t zp/z4/o"ą. Wo%8*# sa+
po+4sł, @#b4 b'#%a!z# '/ow#-
/z4?!' w4sta/towa*' /az#+, (#st
sup#/. Ob4 w'9!#( t#%o t4pu 'n'-
!(at4w = włą!za s'9 G/z#%o/z
M'szta*, /8wn'#@ zN'"z'!4.
WNow#( Ws', na *'n'' sta/tu "o
b'#%u na 10 )'*o+#t/8w za-
+#*"owa*' s'9 t#@ nas' )o*#"z4
' )o*#@an)a zWo(#w8"z)'#%o
Fun"uszu O!&/on4 >/o"o-
w's)a 'Gospo"a/)' Wo"n#(

wG"a;s)u. = To b9"z'# +8(
"#b'ut na ta)'+ "4stans'#
'!&!9 s'9 sp/aw"z'7, a"z'? (#st
?w'#tna o)az(a. C'#sz4+4 s'9,
@# z"#!4"owa*'?+4 s'9 na t#n
w4(az" < opow'a"a Iwona
Ro)-Czap'#ws)a. = N'# +o-
@#+4 s'9 "o!z#)a7 sta/tu. J#st
"u@o *u"z' '"u@o "ob/#( #n#/-
%''. I+p/#z4 ta)'# (a) ta t/z#-
ba )on'#!zn'# /ozpowsz#!&-
n'a7 = "o"a(# (#( +ą@, P'ot/
Czap'#ws)'.

Nie tylko 
zawody
Tłu+4 *u"z', )t8/z4 p/z4(#-
!&a*' wn'#"z'#*9 "o Now#(
Ws', zas)o!z4ł4 /8wn'#@ o/-
%an'zato/8w. < Ta)a $/#)-
w#n!(a (a) tu ?w'a"!z4 ot4+,
@# a)t4wno?7 '"ban'# os'#-
b'# sta(ą s'9 +o"n#. W'"a7,
@# *u"z'# !&!ą a)t4wn'# sp9-
"za7 wo*n4 !zas. A(#@#*' u"a
na+ s'9 p/z#+4!'7 t/o!&9
+4?*' o?/o"ow's)u 'ot4+,

!o nas ota!za, to wt#"4 (#st
p#ł#n su)!#s 'za"owo*#n'#.
N'# "a s'9 t#%o /oz"z'#*'7,
(#@#*' )to? !&!# b47 z"/ow4, to
+us' "ba7 o?/o"ow's)o,
w)t8/4+ @4(#. Wt#( $o/+u-
*# (#st to '+p/#za o/%an'zo-
wana po /az p'#/wsz4, a*#
+4?*9, @# n'# ostatn' < "#-
)*a/u(# A"a+ K/z4?)8w, p/#-
z#s Za/zą"u WFO>'GW
wO*szt4n'#, )t8/4 s$'nanso-
wał p/z#"s'9wz'9!'#.

W t/a)!'#, )'#"4 wtu+a-
na!& )u/zu )'*)us#t b'#%a!z4
'/ow#/z4st8w ?!'%ało s'9 *#?-
n4+' t/asa+' Pusz!z4 Nap'-
wo"z)o-Ra+u!)'#(, na p*a!u
w!#nt/u+ ws', t/wał p')n')
/o"z'nn4. B4ł4 w4?!'%' +'n'-
/ow#/)8w "*a "z'#!', b'#%'
na b'#@n' 'p/z#/8@n# )on-
)u/s4 z*'!zn4+' na%/o"a+'.
= Mą@ sta/tu(# wzawo"a!&,
a(a z!8/#!z)ą na p')n')u.
Pow'nno b47 z"#!4"owan'#

P$a(ie &)%i+c "%ób, (&)m #"!ad
c*&e$)%&' *a("d!ikó(, #$*)jecha/"
('bieg/+ !ied*ielę d" N"(ej W%i
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Głó+$i %'ga$iza)%'zy e!%STARTU Wa'#ia iMaz*'y 2016 
Fot. Grzegorz Siemieniuk

Bieg $a !'ó)!i# dy()a$(ie – !%$!*'e$cja &'zyg%)%+a$a 
(&ecja"$ie d"a dzieci Fot. Grzegorz Siemieniuk

Wbieg* $a dy()a$(ie 10!# +y()a')%+ał% &%$ad 
200 za+%d$i!ó+ Fot. Grzegorz Siemieniuk

W$a#i%cie WFOŚiGW +O"(z)y$ie z%'ga$iz%+a$% a)'a!cje
d"a $aj#ł%d(zych Fot. Grzegorz Siemieniuk

Oficja"$e &%+i)a$ie &'zybyłych $a &i!$i! (&%')%+có+ 
i!ibicó+. Z#i!'%f%$e# Ada# K'zy3!ó+, &'eze( 
WFOŚiGW +O"(z)y$ie Fot. Grzegorz Siemieniuk

R%zg'ze+!/ &'zed ()a')e# &%&'%+adziła Magda"e$a Mie"$i!
Fot. Grzegorz Siemieniuk
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owo, czyli ekoSTART

więcej takich imprez — mówi
mama 7-letn iej Mai, która
czekała w kolejce do biegów
dla dzieci. — Wcześniej by-
łam na konkursie przyrodni-
czym. Trzeba było pokoloro-
wać wodę. Dostałam nagrodę
– ch wali się dziewczyn ka.
Du żym  zain teresowan iem
wśród dzieci cieszył się kącik
plastyczn y pod n am iotem
W FO ŚiGW  w Olsztyn ie.
Można było kolorować, ukła-

dać megapuzzle oraz malo-
wać wspólny plakat.

Sport sportem, ale uciechy
podniebienia, zwłaszcza na
pikniku, to przyjemność nie-
odzowna. O stronę kulinarną
imprezy zadbały gospodynie
ze wsi Przykop, o wdzięcznej
nazwie Poziomkowe Przyko-
pianki. — Przygotowałyśmy
żurek, swój chlebek ze sm al-
cem  i ogór kiem  m ałosol-
nym , bukiet  ciast , faworki,

p ier ogi o sześciu  sm akach ,
dom owej r oboty twarożek,
syrop z mniszka lekarskiego.
Wszystko zdr owe, dom owe
i ekologiczne. Tak jak kiedyś
n a wsi bywało — wylicza
Bożen a Ślubowska, sołtys
P rzykopu.

Zanim na trasy wyjechali
kolarze, na linię mety wbie-
gali już biegacze. Najpierw ci,
którzy wystartowali w mniej
męczącym dystansie, czyli na

trzy kilometry. Jednak biorąc
po uwagę panujący upał, i tak
był to dla niektórych wyczer-
pujący bieg. Zmęczona, ale
szczęśliwa, d opin gowan a
przez koleżan ki, przecięła
metę Mariola Poko z gminy
Purda. — Mam 56 lat. Trzy
kilometry w moim wieku to
sukces. Jestem z siebie dum-
na. To mój pierwszy raz w za-
wodach. Byłam ciekawa, czy
dam radę. I dałam. Będę bie-

gać. Nie dam się strzykaniu, że
tu mnie boli, tam mnie boli.
Będę biegać — deklaruje sta-
nowczo. Równie zmęczony
trasą o takim samym dystan-
sie był 8-letn i Olek. Minął li-
nię mety w czołówce biegaczy
i runął spocony, ale zadowo-
lony na trawę. — Zmęczony?
— Baaaardzo. Pierwszy raz
biegłem trzy kilom et ry na
zawodach. Wcześniej treno-
wałem z tatą — mówi chło-

piec i deklaru je, że będzie
biegał regularnie, gdyż bardzo
mu się to podoba. — Mąż
biegnie w głównym wyścigu,
a ja jestem dumna z syna. Po
raz pierwszy jesteśmy na tak
dobrze zorganizowanej im-
prezie, gdzie n ikt się n ie nu-
dzi i każdy znajdzie coś dla
siebie – przyznaje Aleksandra
Leńska z Olsztyna, m ama
ośmiolatka.

Zawodnicy nie tylko
z Warmii i Mazur
Wyścig biegaczy na dystan-

sie 10  kilometrów w katego-
rii mężczyzn z czasem 32,0 8
sek. wygrał Kapsterau Jurij
z Białorusi. — Często bie-
gam, przyjeżdżam na zawody
do Polski, ale tu jestem po raz
pierwszy. Zobaczyłem w in-
ternecie, że są takie zawody
i przyjechałem specjaln ie na
nie. Trasa bardzo p iękna, ale
biegło się dość trudno, bo
bardzo gorąco – komentuje
zwycięzca. Wśród pań po naj-
wyższy laur  sięgnęła również
Białorusinka, Olga Krawco-
wa, która przecięła linię mety
z czasem 36.58 sek. Z kolei
rowerową rywalizację na dys-
tansie 32 kilometrów wśród
panów wygrał Bartosz Mę-
ziński z Olsztyna, uzyskując
czas przejazdu 1.13.26 sek.
— Bardzo dobrze się jechało,
choć trasa była bardzo wy-
magająca fizycznie. Po drodze
nawet podziwiałem jej uroki.
Oby ta impreza była cyklicz-
na — mówi z nadzieją w gło-
sie zwycięzca.

Na jszybszą  zawodn iczką
wśród kolar zy okazała się
Izabela Podpirko z Olsztyna.
– Na takim długim dystansie
jeszcze n ie jech ałam . N ie
było lekko, ale terasa przy-
jemnie urozmaicona. Sama
idea imprezy jest rewelacyj-
na. Panuje wspaniała atmo-
sfera, a połączenie biegu z ro-
wer am i koniecznie t rzeba
utrzymać i zarazić tym in-
nych — podsumowuje.

Wymierną korzyść z ekoS-
TARTU będą mieć też dzieci
z Niepublicznej Szkoły Pod-
stawowej w Nowej Wsi. Pie-
n iądze — 4 tys. zł zebrane
z wpisowego od zawodników
zasiliły bowiem konto pla-
cówki. Jak deklaruje dyrekcja
szkoły, pieniądze zostaną prze-
znaczone na zakup sprzętu
sportowego. Wioletta Sawicka

Jedną ze specjalnych konkurencji był Bieg Borsuka.
Na zdjęciu najlepsze zawodniczki wraz z organiza-
torami Fot. Grzegorz Siemieniuk

Zkolei na dystansie 32 km ścigało się ponad 100
sportowców Fot. Grzegorz Siemieniuk

Najlepsi kolarze w kategorii mężczyzn 
Fot. Grzegorz Siemieniuk

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
otrzymała 4 tys. zł Fot. Grzegorz Siemieniuk

Wśród zawodników nie zabrakło przedstawicieli
WFOŚiGW w Gdańsku Fot. Grzegorz Siemieniuk

Panie zsołectwa Przykop przygotowały zdrową, 
domową i ekologiczną żywność Fot. Grzegorz Siemieniuk

Wyścig biegaczy na dystansie 10 kilometrów w ka-
tegorii mężczyzn zczasem 32,08 sek. wygrał Kap-
sterau Jurij zBiałorusi Fot. Grzegorz Siemieniuk

Wśród zawodników rozlosowano atrakcyjne na-
grody. Jedną znich był rower Fot. Grzegorz Siemieniuk

Najlepsze zawodniczki w wyścigu rowerowym 
Fot. Grzegorz Siemieniuk
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Na całym świecie parki na-
rodowe i organizacje takie
jak Federacja Europark, zrze-
szają m iłośników przyrody
w drużyny Junior Ranger. Do
WPK pomysł dotarł z Nie-
miec z partnerskiego Parku
Krajobrazowego w Dröem-
ling. Zajęcia odbywają się co
miesiąc przez cały rok szkol-
n y, łącznie jest to 8 zajęć
warsztatowych i terenowych
oraz ostatn ie spotkanie pod-
sumowujące w czerwcu. Do
pierwszej edycji zgłosiły się 32
osoby, natomiast kolejna edy-
cja, rozpoczęta w listopadzie
2015 roku, poszerzyła grono
uczestników do 40 osób, co
wymusiło podział na dwie
grupy zajęciowe. W zajęciach,
oprócz dzieci, biorą udział
również rodzice, czynnie włą-
czając się i wspierając dzieci
w zadaniach. 

Podczas spotkań warszta-
towych poruszane są zagad-
nienia związane z przyrodą re-
gionu i jej ochroną, pojawia-
ją się także tematy z wiedzy
ogólnej i specjalistycznej: ich-
tiofauna, orn itologia, en to-
mologia. Do prowadzenia za-
jęć zapraszani są również nau-
kowcy i specjaliści, w maju był
to entomolog Bartłomiej Buj-
n ik z Parku Krajobrazowego
Wysoczyzny Elbląskiej. Waż-
nym celem zajęć jest zain te-
resowanie i zachęcenie mło-
dych ludzi do wyjść tereno-
wych. Bezpośrednie obcowa-

nie z naturą inspiru je do ob-
serwacji i rozwija postrzega-
nie zmysłowe. Pielęgnowa-
nie więzi człowieka z przyro-
dą jest szczególnie ważne,
d latego pracownicy parku
jako przewodnicy pokazują
uczestn ikom najbliższą przy-
r odę i t łum aczą  zjawiska
w niej zachodzące. Ostatnie
zajęcia terenowe odbyły się na
terenie użytku ekologicznego
Koszelewki, gdzie uczestn icy
zostali zapoznani z gatunka-
mi ptaków występującymi na
odwiedzanym obszarze, tech-
nikami obserwacyjnymi, spe-
cyfiką pracy ornitologa oraz
tym, co jest szczególnie waż-
ne, czyli etyką obserwatora.
Kr ótk i wstęp  t eor etyczn y
przygotował dzieci do samo-
dzielnych obserwacji za po-
mocą lornetek, lunety i na-
słuchu. Dzieciom udało się
zau wa żyć wiele gatun ków
ptaków, między innymi dud-
ka i kobuza.

Idea systematycznej pracy
z jedną grupą przez dłuższy
czas daje znacznie lepsze efek-
ty dydaktyczne i edukacyjne,
dlatego dotychczasowy sukces
projektu i zainteresowanie ze
strony uczestn ików motywu-
je do jego kontynuacji i pla-
nowania kolejnej edycji, o któ-
rej szczegółach Welski Park
Krajobrazowy będzie infor-
mował na swojej stronie in-
ternetowej już po wakacjach.

Izabela Redman-Zalewska
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Borsuk jest bardzo rodzinnym
zwierzęciem — para rodziców
mieszka wspólnie w norze,
którą zdecydowanie można
nazwać domem, okilku
kondygnacjach, zwieloma
pokojami. 
Borsuki mają również włas-
ną toaletę, która zlokalizo-
wana jest poza norą — to
tak zwana latryna. Te zwie-
rzęta z rodziny łasicowatych
bardzo lubią swoje towarzy-
stwo, nawzajem pielęgnują
sobie sierść i zgodnie żyją.
Co ciekawe, bywa, że ich
nory są wielopokoleniowe,
przekazywane jak majątki

rodzinne, z pokolenia na po-
kolenie. Zdumiewające jest
też to, jak rozmaita jest die-
ta borsuków — jedzą prak-
tycznie wszystko — owady,
płazy, małe ssaki, ptaki, zbo-
ża i owoce. To powoduje, że
nie straszny im brak poży-
wienia. Marcin  Młynarczyk,
prowadzący program, przyj-
rzy się dokładnie konstruk-
cji borsuczej nory i pozna
kilka ciekawych zwyczajów
tych zwierząt. Jak zwykle
przygotuje w plenerze coś
smacznego i naturalnego do
zjedzenia i po raz kolejny
zdradzi kilka zapisków ze

swojego dziennika przyrod-
niczego obserwatora. Pierw-
szy, letni odcinek będzie
można zobaczyć na antenie
TVP 3 Olsztyn  w sobotę 18
czerwca o godz. 18:15, w nie-
dzielę 19 czerwca o godzinie
18:15 i w czwartek 23 czerw-
ca, również o godzinie 18:15.
Każdy program publicznej
telewizji regionalnej można
oglądać również w telefo-
nach i na tabletach dzięki
aplikacji TVP Stream, bez
względu na to, gdzie się
przebywa. Do zobaczenia! 

Aniela U. Smoczyńska, 
autorka programu

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

Towarzyski borsuk w programie telewizyjnym

Borsuki lubią się nawzajem pielęgnować Fot. Rafał Węglarczyk

Drużyna Junior Ranger zrzesza młodych ludzi czynnie interesujących się przyrodą i jej ochroną
Fot. archiwum WPK

WWelskim Parku Krajobrazowym realizowany jest ciekawy projekt edukacyjny

Młodzi strażnicy przyrody 

W OLSZTYNIE
ROZMAWIANO
OODPADACH 

W dniach 5-6 maja w Olszty-
nie odbyło się XVII Samo-
rządowe Forum Ekologicz-
ne, poświęcone gospodarce
odpadami, w tym m.in . zmia-
n om , które wp rowad za ją
nowe przepisy prawne na po-
ziomie unijnym i krajowym.
Podczas spotkania poruszane
były tematy związane m.in .
z krajowym programem za-
pobiegania powstawaniu od-
padów czy metodami zapo-
biegania powstawaniu odpa-
dów oraz planem gospodarki
odpadami dla województwa
warmińsko-mazurskiego na
lata 2016-2022. Wśród gości
znaleźli się też przedstawiciele
Min isterstwa Śr odowiska,
Generalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska, organizacji Zero
Waste Europe, Uniwersytetu
War m iń sko-Ma zur skiego,
Wojewódzkiego Inspektora-
tu Ochrony Środowiska, Wo-
jewódzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej, Regio-
nalnej Dyrekcji Ochrony Śro-
dowiska czy Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie. oprac. Sem

OGÓLNOPOLSKI SYSTEM
DORADZTWA W ZAKRESIE
EFEKTYWNOŚCI
ENERGETYCZNEJ ORAZ OZE

28 kwietn ia podczas Kon-
wentu Prezesów Wojewódz-
kich Funduszy Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wod-
nej w Solcu-Zdroju nastąpi-
ło podpisanie umowy o part-
nerstwie na rzecz realizacji
projektu „Ogólnopolski sys-
tem wsparcia doradczego dla
sektora publicznego, miesz-
kan iowego oraz pr zedsię-
biorstw w zakresie efektyw-
n ości en ergetyczn ej ora z
OZE” w ramach poddziała-
n ia 1.3.3  Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko 2014 – 2020. Umo-
wa została zawarta pomię-
dzy Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska i Gos-
podarki Wodn ej a 14 Woje-
wód zkim i Fu n d u sza m i
Ochrony Środowiska i Gos-
p od a r ki Wod n ej i Woje-
wód zt wem  Lu belskim .
Głównym celem Projektu jest
wsparcie działań przyczynia-
jących się do realizacji pakietu
klimatyczno-energetycznego
UE 20 /20 /20 . sem

Już od grudnia 2014 roku w Welskim Parku Krajobrazowym funkcjonuje drużyna Junior Ranger 
– czyli grupa młodych ludzi czynnie interesujących się przyrodą i jej ochroną. W zajęciach, 
oprócz dzieci, biorą udział również ich rodzice.Fot. archiwum WFOŚiGW w Olsztynie

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com

