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Szanowni Państwo,
Samochody elektryczne – mogą być przyszłością motoryzacji. Jeśli wypełnią ulice naszych
miast, będzie to wymierny efekt dla otaczającego nas środowiska. By żyć jeszcze bardziej eko,
wprowadziliśmy do oferty Funduszu nowy program. Pozwala sfinansować projekty, które przyczyniają się do ochrony powietrza, wód i gleby. O innowacyjnym rozwiązaniu możecie Państwo przeczytać na stronach naszego biuletynu. Niejako przy okazji prezentacji Eko Funduszy,
przedstawiamy szczecińskich przedsiębiorców, których działalność przyczynia się do promocji
ekologicznego transportu.
W biuletynie „Naturalnie” podsumowujemy także bijący rekordy i cieszący się ogromną popularnością Program PROSUMENT i piszemy o zmianach w prawie, dotyczących Odnawialnych
Źródeł Energii. Prezentujemy także informacje, dotyczące zadań Funduszu jako Instytucji Pośredniczącej RPO WZ 2014-2020.
By jeszcze powspominać letnie miesiące i poczuć trochę słońca – zachęcam do lektury artykułu o kojarzącym się z wakacjami sporcie – kitesurfingu. W ten sposób namawiamy do sportowej aktywności – spaceru czy wyjścia na rower – chociażby elektryczny.

Wydawca:
WFOŚiGW w Szczecinie

Zdjęcia zawarte w Biuletynie Naturalnie
są własnością WFOŚiGW w Szczecinie
lub zostały przekazane przez autorów.
Niektóre zdjęcia ilustracyjne i grafiki
pochodzą z portalu pixabay.com
Redakcja zastrzega sobie prawo do
skrótów i redakcyjnego opracowania
tekstów przyjętych do druku.

Skład, opracowanie graficzne i druk:
Agencja Reklamy Eureka Plus
ul. 3 Maja 11, 35-030 Rzeszów

Wydrukowano na papierze ekologicznym

ISSN 2080-0681

Zapraszam do lektury!
Jacek Chrzanowski

Publikacja współfinansowana ze
środków Funduszu Spójności w ramach
Pomocy Technicznej Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Prezes Zarządu
WFOŚiGW w Szczecinie
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WSPIERAMY ZAKUP
EKO-POJAZDÓW
Od początku lipca mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego mogą starać się o niskooprocentowane pożyczki na inwestycje proekologiczne. Innowacyjny
program Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pozwala sfinansować
zakup pojazdów z zerową emisją: samochodów, skuterów
i rowerów z napędem elektrycznym. O szczegółach opowiada Jacek Chrzanowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW
w Szczecinie.

Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie uruchomił
preferencyjne kredyty na
samochody elektryczne.
Dodatkowo posiadacze
aut elektrycznych płacą
rocznie za parkowanie
w strefie 10 złotych. Czy te
działania są w jakiś sposób ze sobą powiązane?
Jacek Chrzanowski – Prezes
Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie: Oferta Funduszu uzu-

pełnia ofertę samorządu.
Najważniejsze jednak, by
każdy rodzaj wsparcia oferowanego kierowcom aut
bezemisyjnych,
przynosił
korzyści. Uważam, że samochody elektryczne to
przyszłość motoryzacji. Jeśli
wypełnią ulice miast, będzie
to wymierny efekt dla otaczającego nas środowiska.
W dobie walki z niską emisją, koniecznym w ocenie
Funduszu stało się promowanie nowego spojrzenia na
problematykę zanieczysz-

czenia powietrza. Stąd idea
naszego programu, który
pozwala uzyskać dofinansowanie na zakup pojazdów
elektrycznych.

5 milionów złotych. W sytuacji rosnącego zainteresowania - jesteśmy gotowi do
zwiększenia środków na ten
cel.

Czy wprowadzony przez
Fundusz program tanich
kredytów ma ograniczenie
czasowe, np. jest zaplanowany na rok?

Jakie warunki
finansowania zakupu
eko-samochodów oferuje
program mikropożyczek?

Tegoroczna edycja zakończy się 31 grudnia, ale już
planujemy przyszłoroczną.
Alokacja pierwszej edycji to

Jest to pożyczka oprocentowana na poziomie 2 p.p.,
która w przypadku zakupu
pojazdów
elektrycznych
może zostać udzielona na
okres do 5 lat. Dofinansowanie – w wysokości do
150 tysięcy złotych – dotyczy aut o zerowej emisji,
czyli w pełni ekologicznych.
Jeśli beneficjent będzie zainteresowany droższym samochodem, różnicę między
dofinansowaniem, a ceną
w salonie dołoży z własnej
kieszeni. Takie pożyczki
mają być zachętą, aby do
pracy – zamiast pojazdem
na benzynę czy olej napędowy – docierać autem przyjaznym środowisku.
Czy działania szczecińskiego Funduszu zostaną
powielone przez inne
wojewódzkie fundusze?

Program oferuje dofinansowanie eko-samochodów. Fot. www.pixabay.com
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Tak się zwykle dzieje, że
aktywne fundusze powielają
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Czy dealerzy lub importerzy samochodów elektrycznych współpracują
bezpośrednio z Funduszem
w tym zakresie?
Nie wyróżniamy żadnego dealera czy importera.
Stawiamy na rozwiązanie
systemowe: chodzi nam
o zwiększenie liczby przyjaznych środowisku pojazdów.
Decyzja o marce i konkretnym modelu zawsze należy
do beneficjenta. Naszą rolą
jest zapewnienie atrakcyjnej
formy finansowania zakupu
takiego auta.

– także mogą sfinansować
taką infrastrukturę.
Jaka jest Panem zdaniem
przyszłość elektrycznej
motoryzacji w Polsce?
Transport publiczny w centrach miast powinien być
oparty na pojazdach o napędzie elektrycznym. W Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa
Zachodniopomorskiego są
pieniądze przeznaczone na
takie pojazdy. Zachęcamy
też, by własny samochód
z napędem spalinowym zamienić chociażby na rower
– stąd możliwość dofinansowania jednośladów o napędzie elektrycznym.

To niezwykle ambitny plan.
Mam nadzieję, że działania
podejmowane przez nasz
Fundusz, ale także Ministerstwo i inne instytucje, sprawią, że samochód elektryczny stanie się dla Polaków nie
alternatywą, a naturalnym
wyborem.

To pytanie do władz miasta.
Jako Fundusz zawsze wspieramy działania, przyczyniające się do ochrony środowiska. Zależy nam m. in. na
rozwoju sieci stacji ładowania i chcemy, by Szczecin, który jest utożsamiany
z zielenią i nowymi, ekologicznymi inicjatywami, był
ogólnopolskim liderem także w dziedzinie przyjaznego
środowisku transportu.

Czy Jacek Chrzanowski
jeździ samochodem z napędem alternatywnym?

Rozmawiamy o rozwoju
takich stacji z Prezydentem
Szczecina. Pierwsze z nich
– w oparciu o dofinansowanie z Funduszu – wkrótce
powstaną. Przedsiębiorcy
i samorządy – dzięki pożyczkom z naszych środków

Dofinansowujemy zakup pojazdów elektrycznych: samochodów,
skuterów i rowerów o zerowej emisji!
Cel

Ograniczenie lub uniknięcie emisji do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów

oraz ograniczenie lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń do wód i gleby na terenie
Województwa Zachodniopomorskiego.

Kto skorzysta z programu?
Osoby

fizyczne,

realizujące

inwestycje

na

terenie

województwa

zachodniopomorskiego.

Rodzaje przedsięwzięć

Linia A1 - Budowa, przebudowa i modernizacja indywidualnych
źródeł ciepła oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do
produkcji ciepła lub/i chłodu;

Linia A2 – Wykorzystanie OZE do produkcji energii elektrycznej;

Czy według Pana realny
jest plan Ministerstwa
Rozwoju, które chciałoby,
aby w ciągu dekady w Polsce jeździło milion elektrycznych samochodów?

Czy oprócz wspierania
samochodów z napędem
elektrycznym i hybrydowym przewidziane
są działania w mieście
odnośnie ograniczania
emisji, jak np. zamknięcie
centrum dla aut o napędzie spalinowym?

Na czym polega kooperacja Funduszu z miastem
Szczecin w sprawie budowy stacji ładowania?

Program pożyczek dla osób
fizycznych na inwestycje z zakresu
ochrony powietrza, wód i gleby
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dobre praktyki z innych regionów. Tak było m. in. w przypadku programu Prosument.
Część funduszy wdrożyła
swoje programy na wzór
naszego. Mam nadzieję, że
nowy program dofinansowania zakupu eko-samochodów także zainspiruje
innych do działania.

Linia A3 - Zakup pojazdów o napędzie elektrycznym z zerową
emisją dwutlenku węgla w wersji podstawowej (kwota dofinansowania do 150 tys. zł brutto);
Linia A4 – Ograniczenie negatywnego oddziaływania na stan
powietrza i zdrowie mieszkańców azbestowych pokryć dachowych
i innych materiałów wykonanych z azbestu, poprzez ich utylizację;

Linia A5 – Kompleksowe działania termomodernizacyjne, w tym
wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, prace dociepleniowe;
Linia B1 – Budowa, przebudowa i modernizacja indywidualnych
i scentralizowanych instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych
w tym przyłączy i instalacji oczyszczania ścieków;

Służbowo poruszam się
autem, które jest ekonomiczne, a zastosowane
technologie pozwalają na
ograniczenie emisji w ruchu
miejskim. Staramy się, by
nasza flota była jak najbardziej przyjazna środowisku,
dlatego planujemy zakup
takich aut, głównie do poruszania się po mieście.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał
Konrad Czarnecki

Linia B2 – Budowa systemów małej retencji.

Sposób finansowania
• Wysokość wsparcia: do 100% wartości inwestycji;
• Oprocentowanie pożyczki: 2% w skali roku;
• Pożyczka z umorzeniem do 20% wartości inwestycji;
• Okres finansowania pożyczką zakupu pojazdów elektrycznych: do 5 lat;
• Okres finansowania pożyczką pozostałych inwestycji: do 15 lat;
• Czas realizacji przedsięwzięcia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy
z WFOŚiGW w Szczecinie;
• Dofinansowaniem nie będą objęte instalacje, których montaż zakończył się
przed dniem złożenia do Funduszu wniosku o dofinansowanie.

Gdzie złożyć wniosek?
Wniosek można złożyć w jednym z trzech Punktów Obsługi Osób Fizycznych:
•

w Szczecinie:

ul. Partyzantów 3/3, 70-222 Szczecin
tel. 91 831 25 90-92, fax 91 831 55 22, prosument@wfos.szczecin.pl
•

w Koszalinie:

ul. Jana Matejki 1, 75-540 Koszalin
tel. 94 375 04 94-96, fax 94 375 04 99, prosument.koszalin@wfos.szczecin.pl
•

w Szczecinku:

pl. Wolności 8, 78-400 Szczecinek
tel. 94 375 04 80-81, fax 94 375 04 84, prosument.szczecinek@wfos.szczecin.pl
Szczegółowe informacje na stronie www.wfos.szczecin.pl w zakładce: program
pożyczek dla osób fizycznych.
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Świadomość
ekologic zna
i postaw y wobec
środo wiska
naturalnego
Monika Bochenko

Dyrektor ds. Administracji i Promocji
Stale pogarszający się stan środowiska naturalnego,
otaczającego człowieka, zmusza współczesne społeczeństwa do poszukiwania coraz efektywniejszych
dróg zrównoważonego rozwoju. Życie w harmonii
z naturą wymaga działań na wielu płaszczyznach.
Jedną z nich jest edukacja, dotycząca skutecznych
sposobów dbałości o otaczającą przyrodę.
Niezbędna jest zmiana postaw ludzi wobec środowiska i uwrażliwienie na jego problemy. Potrzeba wypracowania takich aspiracji
i stylów życia, które będą sprzyjały dbałości o otaczającą przyrodę.
Warunkiem niezbędnym jest jednak przemiana świadomości ekologicznej warunkującej postawy wobec ekosystemu. Pomocne może
być konsekwentne zwiększanie środków inwestycyjnych na ochronę środowiska, co jest równie ważnym zadaniem, jak budzenie
świadomości ekologicznej i wychowanie kolejnych pokoleń w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju.
Pewnym wymiarem świadomości ekologicznej jest świadomość
zagrożeń. Jest ona dobrym wskaźnikiem wartości ekologicznych.
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W praktyce oznacza to zainteresowanie tematyką ochrony środowiska, stopniem poczucia zagrożenia kryzysem ekologicznym czy
też poziomem aprobaty degradacji środowiska naturalnego. Nie
możemy zapominać o relacjach między ochroną praw człowieka
i ochroną środowiska.
Na szczęście rośnie liczba tych, którzy zdają sobie sprawę, iż ich
własny sposób życia ma wpływ na środowisko naturalne. Coraz
więcej osób zdaje sobie sprawę, że poprawa bądź degradacja środowiska naturalnego wynika z sumy działań wszystkich ludzi. Można
zaryzykować stwierdzenie, iż takie przekonanie Polaków przekłada
się na ich zachowania w kontekście dnia codziennego. Spora część
badanych deklaruje bowiem realizację zachowań, które mogą być
traktowane jako proekologiczne. Wzrosła liczba Polaków segregujących śmieci, prawie dwukrotnie wzrósł odsetek osób rezygnujących z torebek foliowych w sklepach na rzecz toreb wielokrotnego
użytku, znacznie też wzrosła liczba osób deklarujących posiadanie
energooszczędnego sprzętu i energooszczędnych żarówek. Ale aby
uzyskać takie wyniki, trzeba było lat pracy w zakresie edukacji ekologicznej. Dziś pora zrobić krok dalej.

O TYM SIĘ MÓWI
Inteligentny transport. Silna gospodarka

Kiedy rezygnacja z jazdy autem się opłaca? Polacy, a wśród nich
szczególnie mieszkańcy dużych miast, biją niechlubne rekordy
w posiadaniu samochodów. Po naszym kraju jeździ blisko 30 mln
aut. Niektóre rodziny mają po dwa, a nawet po trzy samochody.
Ludzie żyją w wielkim pędzie, mają określone zajęcia, wyznaczone
terminy, starają się jak najszybciej dotrzeć do pracy. W ich przypadku korzystanie z samochodu jest pewnie obowiązkiem i nakazem
chwili. Rezygnacja z auta w tej grupie wydaje się bardzo trudna.

Ministerstwa środowiska oraz infrastruktury i budownictwa zaprosiły samorządy do udziału w kampanii Europejski Tydzień
Zrównoważonego Transportu (ETZT).

Samochód zużywa pieniądze, a oszczędza tłuszcz
… a rower dokładnie odwrotnie. Jeśli tak postawimy problem, wybranie roweru zamiast auta to czysty zysk. Oszczędzamy na paliwie,
choć teraz może trochę mniej, bo ceny spadły. Oszczędności w skali miesiąca zależą oczywiście od dystansu, jaki musimy pokonać
z domu do pracy i rodzaju silnika, ale najczęściej chodzi o kilkaset
złotych, albo i więcej. Ale zysk jest o wiele większy. Zyskuje przecież
nasze środowisko.

Akcja promowała ekologiczne formy transportu, takie jak: komunikacja miejska, rower, ruch pieszy oraz transport multimodalny,
czyli łączenie różnych środków transportu.
W trakcie ETZT (w dniach 16–22 września) w całym kraju zorganizowano setki wydarzeń promujących zrównoważony transport,
m.in. festyny, pikniki rowerowe, otwarcie ścieżek rowerowych. Finałem akcji był Dzień bez Samochodu (22 września) – w Szczecinie
to dzień darmowej komunikacji miejskiej.

Rower elektryczny na raty

Naturalnie, my lifestyle

Odstawmy samochody

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie za zgodą Rady Nadzorczej od kilku mie-

Można przesiąść się na rower elektryczny
Naszym wzorem są zachodnioeuropejskie miasta, które już przekonały mieszkańców do korzystania z innych środków transportu
niż samochód.
Elektryczny rower to świetna alternatywa dla poruszania się
w mieście samochodem. E-rowerem można ominąć korki, a dzięki wspomaganiu, ograniczyć wysiłek. Dodatkowe źródło zasilania
chwalą sobie osoby starsze. Z silnikiem można bez większych trudności pokonać stromy podjazd czy większe odległości.
Zamiast stać samochodem w godzinach szczytu w korkach, na
elektrycznym rowerze można bezszelestnie wymijać stojące pojazdy. E- rowery nie wydają żadnych odgłosów, w przeciwieństwie do
głośnych silników spalinowych. Są też pomocne przy problemach
kardiologicznych, schorzeniach układu ruchu i innych chorobach
osób niepełnosprawnych.
Dodatkowo nie trzeba się o nic martwić. Nawet jeśli bateria w akumulatorze się wyczerpie, to i tak spokojnie dojedziemy do celu, bo
w końcu możemy popedałować.
I co chyba najważniejsze - użytkownicy rowerów elektrycznych
chronią środowisko, szczególnie jeśli używają swoich rowerów
elektrycznych codziennie. Połowa przejazdów samochodami to
trasy o długości do 5-10 kilometrów, co jest największą zmorą
w środowisku.

Przesiądź się na rower!

sięcy umożliwia zakup pojazdów elektrycznych (również samochodów). Pomoc Funduszu polega na udzieleniu niskooprocentowanej
pożyczki na zakup rowerów, rozłożonej na raty, na 5 lat. W ten sposób można kupić dobrej klasy rower elektryczny nie wydając jednorazowo dużych nakładów.
Kampania Funduszu ma na celu pokazanie różnorodnych korzyści wynikających ze zrównoważonego transportu: oszczędność pieniędzy i czasu, poprawa zdrowia i bezpieczeństwa na drogach oraz
rozwój nowych technologii. Podnoszenie świadomości ekologicznej
wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego to nasza
bieżąca praca. Miejmy nadzieję, że za kilka lat wiedza w zakresie
niskiej emisji będzie tak szeroka, jak dziś na temat segregacji.
Rower elektryczny. Fot. www.pixabay.com
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PREZENTACJE

Joanna Fabiszak

Garo Polska Spółka z o.o.

Garo – szwedzkie
korzenie i polska
przedsiębiorczość

Grupa Garo – producent rozdzielnic budowlanych, oświetlenia i osprzętu przyłączeniowego – jest niekwestionowanym liderem
produkcji stacji do ładowania samochodów
elektrycznych w Szwecji, wysoko notowanym również w Norwegii. Dostarcza setki
terminali obsługujących miejsca postojowe w miastach, przy centrach handlowych,
restauracjach oraz na drogach dojazdowych. Nic w tym dziwnego… w końcu kraje
skandynawskie znane są z zaangażowania
w ochronę środowiska i proekologicznych
postaw. Czy podobny sposób myślenia ma
szansę przyjąć się w Polsce?
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W 2012 roku spółka Garo Polska rozpoczęła działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w prawobrzeżnej części Szczecina. Powstał tam
nowoczesny zakład produkcyjny specjalizujący się w wytwarzaniu osprzętu
elektroinstalacyjnego. Z czasem w ofercie pojawiły się stacje do ładowania samochodów elektrycznych, kempingów
i marin, stacje do ogrzewania postojowego oraz panele dystrybucyjne energii elektrycznej.

PREZENTACJE
Początki ekologicznego myślenia

do spełniania najwyższych
standardów. – Częste kontakty z naszymi partnerami
pozwalają nam podpatrywać najlepsze rozwiązania
i adaptować je do naszych
realiów. Możemy korzystać
z wiedzy i doświadczenia,
a także na własnej skórze
przekonywać się, na czym
polega szwedzka prostota,

naturalne. Na terenie rozbudowującego się zakładu
prowadzona jest kontrola
zużycia energii, segregacja odpadów oraz konkursy
ekologiczne dla pracowników. W planach natomiast
jest montaż paneli fotowoltaicznych, by móc, przynajmniej częściowo, korzystać
ze źródeł odnawialnych.

Społecznie, odpowiedzialnie i fair
Garo znane jest w środowisku szczecińskim jako
cenny partner i pracodawca. W związku z rozwojem,
planujemy też podwojenie
liczebności zespołu i poszerzenie go o personel dysponujący wyższymi kompetencjami elektrycznymi. Firma
szykuje się ponadto do podjęcia współpracy z uczelnia-
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Jak
podkreśla
Marek
Samborski – prezes Garo
Polska – produkcja stacji
i dystrybutorów prądu jest
niezwykle ważną częścią
działalności firmy w kraju,
ale w tej chwili nie kluczową.
Polski rynek samochodów

Szczególnie ważne przy tym
wydaje się rozpowszechnienie szybkich ładowarek,
które pozwalają na pełne
doładowanie
samochodu
w ciągu półgodzinnej przerwy na kawę. – Jeden cykl
umożliwia przejechanie około 100-120 kilometrów, zatem przy zwiększeniu liczby
punktów doładowań samo-

Zakład produkcyjny w Szczecinie. Fot. Garo Polska.

elektrycznych dopiero budzi
się do życia, a świadomość
właściwych postaw nie
jest jeszcze tak wysoka jak
w Skandynawii. Jednak przy
dotychczasowej dynamice
rozwoju w ciągu najbliższej
dekady należy spodziewać
się prawdziwej rewolucji.
– Obecnie, wg różnych szacunków, po polskich drogach
jeździ od 600 do 1000 aut
elektrycznych… To jeszcze
niewiele, choć idąca w tysiące egzemplarzy i dziesiątki
modeli produkcja samochodów z napędem hybrydowym pozwala na bycie w tej
kwestii optymistą.
Podobnie jak na ekologiczne samochody, zwiększa się
również zapotrzebowanie na
stosowaną do ich obsługi infrastrukturę. – To prawda, stacje naszej produkcji znajdują
się już w Trójmieście, Świnoujściu, Szczecinie, Poznaniu,
Kielcach,
Konstantynowie
Łódzkim oraz pod Warszawą,
co daje ponad 30 instalacji
w kraju. Wciąż też prowadzimy rozmowy z władzami
nowych miast, deweloperami i właścicielami centrów
handlowych, którzy mogliby
udostępniać tego rodzaju usługi swoim klientom.

chody elektryczne mogłyby
przestać być wyłącznie rozwiązaniem miejskim.

Ekologia jest ważna
Samochody na prąd to
bez wątpienia przyszłość
eko-motoryzacji, podobnie
jak popularne w surowym
klimacie,
niewymagające
zużycia paliwa stacje ogrzewania postojowego. Promocja tego rodzaju rozwiązań
niesie ze sobą konkretne
zobowiązania w stosunku
do firmy, która za nimi stoi.
Garo Polska dedykuje swoje
produkty głównie rynkowi
szwedzkiemu, w związku
z tym i w kwestiach jakościowych, i etycznych dąży

Firma produkuje m. in. stacje do ładowania samochodów elektrycznych. Fot. Garo Polska.

funkcjonalność, łatwość obsługi i bezpieczeństwo – zaznacza Marek Samborski.
Proekologiczna
fabryka
w Szczecinie sukcesywnie
wprowadza
rozwiązania,
mające na celu czynienie
życia prostszym i najmniej
ingerujące w środowisko

mi wyższymi w zakresie staży i praktyk dla studentów
logistyki i inżynierii produkcji. – Mamy już doświadczenia z młodymi, kreatywnymi
osobami, które dzięki otwartym umysłom, poprawiają
naszą efektywność i przyczyniają się do eliminowania
błędów. Takie osoby z przyjemnością widzielibyśmy nie
tylko w gronie stażystów, lecz
również przyszłych pracowników – podkreśla Marek
Samborski.
Garo Polska Spółka z o.o.
ul. Szymborskiej 18
70-784 Szczecin
tel. +48 91 88 11 770
fax +48 91 424 33 33
garo@garo.com.pl

Fot. Garo Polska.
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PREZENTACJE

Grzegorz Bargielski

Właściciel marki i firmy Geobike

Ostatnimi laty wiele dzieje się na
rynku pojazdów elektrycznych.
Samochody hybrydowe są coraz
bardziej powszechne. Rozwija się
też rynek aut elektrycznych. Nie
ma już na rynku szanującej się
firmy motoryzacyjnej, która nie
wypuściła lub nie przygotowuje
się do produkcji aut napędzanych elektrycznie. Co przemawia
za tymi rozwiązaniami? Ekologia,
ochrona środowiska, niskie koszty eksploatacji, uniezależnienie
od paliw kopalnych. To wystarczające argumenty, aby - przy
dynamicznie rozwijającej się
technologii produkcji baterii litowo-jonowych, które już w najbliższym czasie pozwolą osiągać autom osobowym zasięgi jazdy bez
doładowywania nawet do 800 km
– wierzyć, że część pojazdów na
naszych drogach będzie jeździła
na prąd.

A rower? Dlaczego rower
wspomagany elektrycznie robi
tak zawrotną karierę? Ekologia?
Nie, przecież zwykły rower jest
najbardziej ekologicznym pojazdem na świecie! Niskie koszty
eksploatacji? Nie, bo taniej niż
na zwykłym rowerze nie będzie! A może popełniamy błąd,
stawiając „elektryka” naprzeciw jego tradycyjnej, zasłużonej
„analogowej” wersji zwykłego
roweru napędzanego tylko siłą
mięśni?
Jazda na rowerze jeszcze niedawno kojarzyła się większości
z weekendowymi wyjazdami
na wycieczki z rodziną lub wypadami, które miały podnieść
naszą sprawność i wydolność.
Wraz z rozbudową sieci dróg
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rowerowych powoli kiełkuje
w naszej świadomości, że rower
to nie tylko rekreacja i sport,
ale to może przede wszystkim
TRANSPORT.
I tu chyba dochodzimy do sedna. O ile auta elektryczne nie
wnoszą wiele nowego do sposobu użytkowania samochodu,
a nawet w pewnym zakresie te
użytkowanie limitują z powodu
zasięgu jazdy na jednym ładowaniu baterii, o tyle w kwestii
roweru z silnikiem mamy całkowitą rewolucję. Jazda e-bikem
jest inna, niż na zwykłym rowerze. Wspomaganie silnikiem powoduje, że rowerzysta ma komfort nieporównywalny z jazdą
na rowerze bez wspomagania.
Pomoc w ruszaniu z miejsca,

dynamiczne
przyspieszanie
oraz o połowę mniejszy wysiłek
podczas pedałowania to jedne
z ważniejszych różnic. Strome
podjazdy, długie trasy lub jazda
rowerem obciążonym ładunkiem albo dzieckiem w foteliku nie stanowią problemu dla
każdego, bez względu na jego
sprawność i wiek. Najprościej
określić to tak: rower elektryczny podwaja nasze możliwości
czy to w dystansie jazdy na wycieczce, czy dojeździe do pracy, czy to na podjazdach, gdzie
często zsiadaliśmy z roweru,
a z wspomaganiem ciągle możemy komfortowo pedałować.
Dla tych, którzy nie potrafili
zdobyć się na jazdę rowerem
zamiast codziennej jazdy samochodem, to idealne rozwiązanie.

To właśnie ta grupa codziennych
użytkowników dróg jest odbiorcą rowerów elektrycznych. Łatwiej ich przekonać do próby
jazdy na elektryku, obiecując
mniejsze zmęczenie i niebywały
komfort jazdy. To naprawdę lepsze, niż siedzenie w zamkniętym
aucie i częste stanie w korkach.
Grupa osób, dla których rower
kojarzy się ze słowem SPORT
nie odpuści jazdy na zwykłym
rowerze. Dla tych, którym chodzi o TRANSPORT, e-bike jest
genialnym rozwiązaniem.
Przez lata rowery ulegały wielu modyfikacjom. Wprowadzenie przerzutek, amortyzowanego widelca, aluminiowych lub
grafitowych ram miały przede
wszystkim na celu poprawę

PREZENTACJE
dzi nowe standardy do budowy
roweru i idealna hybryda, jaką
jest rower elektryczny, stanie się
wkrótce standardem na całym
świecie.
Na koniec trochę statystyki
na bazie doświadczeń sprzedaży szczecińskiego producenta
elektrycznych rowerów, firmy
GEOBIKE, którą mam zaszczyt
reprezentować. Firma działa od
czterech lat i podążając za kracja już się dokonała, ale mimo
to udział w sprzedaży rowerów
z wspomaganiem ciągle rośnie.
W innych krajach zachodniej
Europy rynek się dynamicznie
rozwija. W Anglii, Francji, Hiszpanii, Włoszech, Skandynawii
to na razie między 5-15% ilości
wszystkich sprzedawanych rowerów. Można powiedzieć, że
tam rewolucja trwa.

Fot. Archiwum Geobike.

ceważące elektryki argumenty
rowerzystów, jeżdżących na rowerach o karbonowych ramach,
o wadze poniżej 10 kg, z topowymi przerzutkami o 27 przełożeniach, mówiących, że oni
jeszcze nie muszą jeździć rowerem elektrycznym, bo to świadczyłoby o ich gorszej sprawności. W takim razie: dlaczego nie
próbujemy swoich sił na stalowych rowerach bez przerzutek
typu dawna, dostępna w Polsce, „Ukraina”? To oczywiste,
że wszyscy świadomie czy podświadomie dążą do lepszego
komfortu życia i zawsze będą
wybierali przedmioty, które
w tym będą pomagać. Ta cecha
naszego charakteru sprawia, że
możemy być pewni, że rewolucja e-bikowa wprowa-

jami, gdzie rower elektryczny
jest już standardem, stara się
zaszczepić ideę jazdy e-bikami na polskim rynku. Punktem
odniesienia są kraje, gdzie rowery elektryczne sprzedaje
się już od około 10 lat. Niemcy,
Holandia, Belgia to obecni liderzy sprzedaży elektryków.
We wszystkich tych krajach
rowery z silnikiem stanowią już
ok. 1/4 ilości wszystkich sprzedawanych rowerów, a biorąc
pod uwagę tylko rowery dla dorosłych użytkowników, co drugi
nabywany tam rower jest elektryczny. W liczbach bezwzględnych to np. ponad 500 tys.
sprzedanych
e-bików
w 2015 r. w Niemczech.
W tych krajach rewolu-

A co w Polsce? GEOBIKE,
jako jeden z dwóch największych polskich producentów, od
trzech lat podwaja ilość sprzedanych rowerów elektrycznych,
z których na razie 75% trafia
na krajowy rynek. Kolekcja
GEOBIKE to ponad 20 modeli
dla każdego użytkownika. Rowery składane, miejskie, trekkingowe, cruizery i w końcu
rowery MTB oraz mocne rowery
do jazdy offroadowej - to najpełniejsza kolekcja na polskim
rynku i do tego oferowana przez
polskiego producenta.
Można powiedzieć, że z ilością
szacowaną na około 5-10 tys.
sprzedanych w 2015 roku e-rowerów, Polska jest na etapie
wstępnym rewolucji e-bikowej. Dynamika wzrostu,
a przede wszystkim świadomość
użytkowników,
czym jest rower elektryczny,
pozwalają sądzić, że i nasz

rynek wkrótce czeka e-bikowy
boom.
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komfortu jazdy poprzez zmniejszenie obciążeń dla rowerzysty.
Czym jest używanie przerzutek czy obniżanie wagi roweru
poprzez stosowanie lekkich
materiałów do ich budowy, jak
nie poszukiwaniem komfortu
i mniejszego wysiłku dla rowerzysty? Ten sam cel, i to o zdwojonej skuteczności, za jednym
ruchem osiągamy stosując
elektryczne wspomaganie w rowerze. Często śmieszne są lek-

Do tradycyjnych grup użytkowników rowerów elektrycznych, jakimi są dorośli lub starsi
ludzie, ciągle dołączają rowerzyści w różnym wieku, którzy e-bika traktują jako idealny środek
transportu. Ostatnie dwa lata to
niezwykły dynamiczny wzrost,
na razie jeszcze w krajach zachodniej Europy, rowerów MTB
z mocnymi silnikami do jazdy w terenowych warunkach.
I w tej grupie rowery GEOBIKE
nie pozostają w tyle, a nawet
można powiedzieć po doświadczeniach zebranych podczas
premiery nowych modeli na największych targach rowerowych
Europy - EUROBIKE, dzięki zastosowaniu karbonowych ram
i mocnych silników, stanowią
nową jakość na całym europejskim rynku.
Prawdopodobnie w pierwszym zamyśle e-bike miał być
ciekawym i drogim gadżetem,
ale życie pokazało inaczej. Użytkownicy zagłosowali, kupując
coraz więcej i więcej elektryków, cena ich znacznie spadła,
technologia i mechanizmy dynamicznie się rozwijają i już dziś
możemy z pewnością uznać,
że powstał nowy standard roweru, który według subiektywnej opinii piszącego te słowa,
w najbliższej dekadzie stanie się
dominujący wśród jednośladów,
jeżdżących w całej Europie.
GEOBIKE Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 21
70-383 Szczecin
tel. +48 91 4234222
fax +48 91 4234224
info@geobike.com.pl
www.geobike.com.pl
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RPO WZ 2014-2020

Podsumowanie dotychczasowych
naborów projektów środowiskowych
w ramach RPO WZ 2014-2020
Kinga Jacewicz
Dyrektor ds. Funduszy Europejskich
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie na podstawie Porozumienia zawartego z Marszałkiem
Województwa pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach RPO WZ
dla 20 działań środowiskowych dotyczących gospodarki niskoemisyjnej,
ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu oraz naturalnego otoczenia człowieka. Łączna alokacja przekracza 195 mln euro. Z tych środków beneficjenci mogą pozyskać dofinansowanie projektów związanych
z gospodarką wodno – ściekową, gospodarką odpadami, odnawialnymi
źródłami energii, termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej
oraz wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, wspieraniem nieinfrastrukturalnych form ochrony przyrody, edukacją ekologiczną i innymi.
Dotychczas Fundusz ogłosił 11 konkursów.

Konkursy zakończone - po ocenie projektów
Działanie 3.6 Wsparcie rozwoju systemów
oczyszczania ścieków

Działanie 3.5 Wsparcie rozwoju sieci
wodociągowych

W ramach działania 3.6 alokacja przeznaczona na konkurs wynosiła 40 834 800,00 zł. Złożono 9 wniosków o dofinansowania na
łączną kwotę 39 517 071,45 zł. Rekomendowane do dofinansowanie
są 3 projekty na kwotę 2 422 242,57 zł, co stanowi 5,93% alokacji
w konkursie:
• „Budowa kanalizacji w rejonie ul. Mickiewicza w mieście Dobrzany” - Gmina Dobrzany - kwota dofinansowania 481 492, 11 zł;
• „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz
z przepompowniami w miejscowości Warnino, gm. Tychowo.”
- Regionalne Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o. w Białogardzie – kwota dofinansowania - 1 245 737,48 zł;
• „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją istniejącego składowiska osadowego na terenie oczyszczalni ścieków w Stepnicy” - Gmina Stepnica – kwota dofinansowania
- 695 012,98 zł.

W ramach działania 3.5 alokacja przeznaczona na konkurs wynosiła 17 830 400,00 zł. Złożono 6 wniosków o dofinansowanie na
łączną kwotę 15 071 842,21 zł. Rekomendowany do dofinansowania jest 1 projekt: PWiK Szczecinek „Rozbudowa stacji uzdatniania
wody w miejscowosci Borne Sulinowo” na kwotę dofinansowania
916 438,30 zł. Dodatkowo, po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania od oceny, dofinansowanie w wysokości 3 159 851,41 zł otrzyma
jeszcze jeden projekt planowany do realizacji przez Gminę Sianów pn. „Rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody
w Sianowie”.

Część projektów nie zakwalifikowała się do dofinansowania ze
względu na nieuregulowaną wielkość aglomeracji w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) – a jak wskazano w regionalnym programie naszego województwa - możemy
dofinansować tylko te projekty, które realizowane są w aglomeracjach od 2000 do 10 000 RLM.
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Działanie 2.11 Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do odbioru energii z odnawialnych
źródeł energii
W ramach konkursu na działanie 2.11 wpłynął 1 projekt na kwotę
dofinansowania 3 575 312,00 zł. Alokacja w tym konkursie wynosiła
3 980 000,00 zł. Z uwagi na to, że projekt został odrzucony z powodu
nieuwzględnienia przez beneficjenta pomocy publicznej, zaplanowano jeszcze jeden konkurs, który zostanie ogłoszony 30.09.2016 r.

RPO WZ 2014-2020
Działanie 3.4 Adaptacja do zmian klimatu
Ogłoszono dwa nabory:

• Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt
wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii. W ramach działania 3.4 Typ 2. alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 11 940 000,00 zł. Złożono
17 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 20 429 750,26 zł.
Po zakończeniu procedury oceny projektów pięć projektów otrzyma dofinansowanie na zakup wozów:
o
o
o
o
o

OSP w Wołczkowie - 348 040,96 zł;
OSP w Dygowie – 807 840 zł;
OSP w Sulimierzu – 654 164, 08 zł;
OSP w Niedalinie - 689 444,44 zł;
OSP w Lubieszewie – 211 395 zł.

Działanie 3.3 Poprawa stanu środowiska
miejskiego
Nabór został zakończony. Alokacja w tym konkursie wynosiła
16 716 000,00 zł. Złożono 14 projektów na łączną kwotę dofinansowania 24 062 342,63 zł, co przewyższa dostępną alokację dla całego
działania.
W wyniku oceny 9 projektów otrzyma dofinansowanie:
o „Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw
i olei - rejon ul Orlej i Kaszubskiej w Kołobrzegu” - Gmina Miasto
Kołobrzeg – kwota dofinansowania - 839 459,36 zł;
o „Budowa kanalizacji deszczowej w Barlinku” - Gmina Barlinek
- kwota dofinansowania - 3 279 180,34 zł;
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• Typ 1. „Rozwój wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń”.
W ramach działania 3.4 typ 1. alokacja przeznaczona na konkurs
wynosi 1 194 000,00 zł. Złożono 3 wnioski o dofinansowanie na
łączną kwotę 1 817 353,69 zł – po zakończeniu procedury oceny
projektów dwa podmioty otrzymają dofinansowanie (Komenda
Wojewódzka Policji w Szczecinie na „Regionalny system prewencji na zagrożenia środowiskowe wywołane zmianami klimatu
KWP w Szczecinie” – kwota dofinansowania 464 481,07 zł oraz
WOPR Województwa Zachodniopomorskiego na „Opracowanie i wdrożenie Systemu Wczesnego Ostrzegania i Przeciwdziałania Skutkom Powodzi w Województwie Zachodniopomorskim”
- kwota dofinansowania 1 187 527 zł).

Łączna kwota dofinansowania to ponad 3,5 mln zł. Pozostała kwota z alokacji zostanie przyznana na projekt rezerwowy Związku OSP.

o „Modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta Świnoujście - etap I” - Gmina Miasto Świnoujście - kwota dofinansowania
- 3 262 847,86 zł;
o „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Moniuszki
– os. Biedronka w Karlinie” - Gmina Karlino - kwota dofinansowania
– 1 074 659,13 zł;
o „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Gminie Myślibórz”
– Gmina Myślibórz - kwota dofinansowania – 2 116 217,28 zł;
o „Budowa kanalizacji deszczowej z instalacją odprowadzającą
wody opadowe i roztopowe do ziemi w rejonie ulic Leśnej - Modrzewiowej – Świerkowej w Kaliszu Pomorskim” - Gmina Kalisz Pomorski - kwota dofinansowania - 1 387 647,13 zł;

Środki z RPO WZ 2014-2020 trafią m . in. do Straży Pożarnej. Fot. R. Kurzaj.
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o „Odbudowa odpływu do morza w km 330+370 w rejonie ulicy
Sułkowskiego w Kołobrzegu” - Gmina Miasto Kołobrzeg – kwota
dofinansowania - 674 721,87 zł;
o „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej ul. 3-go Marca
i ul. Kościuszki w Świdwinie” - Gmina Miasto Świdwin - kwota dofinansowania – 2 896 497,46 zł;
o Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Kościuszki i Pułaskiego w miejscowości Dębno - Gmina Dębno - kwota dofinansowania - 495 035,82 zł.
Najbardziej popularnym działaniem jest: Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł. Nabór został zakończony 31 maja i aktualnie trwa ocena formalno - merytoryczna.
W ramach działania 2.10 alokacja przeznaczona na konkurs wynosi
94 000 000,00 zł. Złożono 174 wnioski o dofinansowanie na łączną
kwotę 428 852 024,46 zł. Planowany termin podpisania umów o dofinansowanie to listopad 2016 r.

Zakończono również nabór w ramach działania 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach
Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego. Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 18 800 000 zł. Do Funduszu
wpłynęło 16 wniosków na kwotę dofinansowania przekraczającą
44 mln zł. Rozpoczęto już procedurę oceny, która planowo będzie
trwała 120 dni.
Rozpoczęto także nabór projektów w ramach działania 2.8 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych
w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego. Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 18 800 000,00 zł. Jednakże ze względu na wiele próśb Beneficjentów termin zakończenia
naboru wydłużono do 30 września br.

Do końca roku planujemy również ogłosić jeszcze kolejne nabory:
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Nr działania

Nazwa działania

Alokacja w PLN

Termin ogłoszenia konkursu
(termin naboru)

2.11

Zwiększenie potencjału sieci
energetycznej do odbioru energii
z odnawialnych źródeł energii

3 760 000

30.09.2016
(31.10.2016-30.11.2016)

3.5

Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych

11 280 000

31.10.2016
(30.11.2016-30.12.2016)

3.6

Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania
ścieków

38 577 600

31.10.2016
(30.11.2016-30.12.2016)

3.7

Rozwój gospodarki odpadami
komunalnymi

18 800 000

30.11.2016
(30.12.2016-31.01.2017)

4.4

Wsparcie nieinfrastrukturalnych form
ochrony przyrody

10 847 600

31.10.2016
(30.11.2016 -30.12.2016)

2.10

Zwiększenie wykorzystania
odnawialnych źródeł

75 200 000

30.12.2016
(31.01.2017-28.02.2017)

RPO WZ 2014-2020

OZE

Zachodniopomorscy beneficjenci chcą
korzystać z zielonego prądu i ciepła.
Dowodem – bardzo duże zainteresowanie konkursem: Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie wpłynęło aż 174 wnioski
o dofinansowanie. Środki z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020 pozwolą na budowę m. in. farm i instalacji
fotowoltaicznych, a także elektrociepłowni, wykorzystujących biogaz rolniczy.

Budżet
konkursu
to
94 mln zł, a dofinansowanie
z Unii Europejskiej może wynieść do 85% kosztów inwestycji, w zależności od tego
czy będzie występowała pomoc publiczna.

Wśród beneficjentów są
przedsiębiorcy – między innymi z branż: produkcyjnej
i turystycznej, samorządy,
spółdzielnie mieszkaniowe,
parafie i przedszkola. Największym zainteresowaniem
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Więcej instalacji

Dofinansowanie pozwoli na montaż kolejnych instalacji OZE. Fot. www.pixabay.com

cieszyła się fotowoltaika, bo
aż 90% złożonych projektów
dotyczyło właśnie tego rodzaju instalacji, wykorzystującej energię słoneczną. Do
konkursów aplikowało wielu
właścicieli firm. - Interesuje
ich energia wytwarzana na
własne potrzeby, co z jednej
strony będzie generowało
oszczędności w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, a z drugiej skutecznie wpływało na ochronę
naszego środowiska – mówi
Kinga Jacewicz – Dyrektor
ds. Funduszy Europejskich.
WFOŚiGW w Szczecinie
to Instytucja Pośredniczą-

ca RPO WZ 2014-2020 dla
trzech osi priorytetowych:
Gospodarka
niskoemisyjna, Ochrona środowiska
i adaptacja do zmian klimatu oraz Naturalne otoczenie człowieka. Łączna
kwota, która zostanie przeznaczona na proekologiczne inwestycje to ponad
195 mln euro. Szczegółowe informacje o konkursach, prowadzonych przez
szczeciński
Fundusz
można uzyskać w Biurze
ds. RPO WZ 2014-2020 przy
ul. Jagiellońskiej 32U/5 i na
stronie www.wfos.szczecin.pl
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Kolejne konkursy w ramach RPO WZ 2014-2020

Ponad 50 milionów złotych
na termomodernizację
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłosił dwa
konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Tym razem unijne środki – 52 mln 640 tys. zł – będą przeznaczone na prace
termomodernizacyjne.
Na ich przeprowadzenie będzie można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 85% wydatków kwalifikowalnych. O środki w ramach działania „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej”
będą mogły starać się między innymi jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
W drugim konkursie: „Modernizacja energetyczna
wielorodzinnych budynków mieszkaniowych” unijne
wsparcie trafi m. in. do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, a także organizacji pozarządowych.

Przy pomocy środków, w których wdrażaniu pośredniczy WFOŚiGW w Szczecinie – beneficjenci będą
mogli przeprowadzić kompleksową modernizację
energetyczną budynków. Oznacza to, że dofinansowane będą nie tylko prace dociepleniowe, ale także
działania, które sprawią, że spadnie zużycie energii
elektrycznej w budynku. Sfinansować będzie można
montaż odnawialnych źródeł energii, modernizację
klimatyzacji czy oświetlenia, a także wymianę wind.

Środki z UE będą przeznaczone na kompleksową termomodernizację. Fot. B. Andrzejewska.

Wnioski można składać na stronie www.beneficjent.wzp.pl od 30 września do 30 listopada. Szczegóły
na temat konkursu są dostępne pod adresem www.wfos.szczecin.pl
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Pierwsza umowa o dofinansowanie
z Regionalnego Programu Operacyjnego
2014-2020 w naszym województwie
– podpisana. Dzięki ponad 916 tys. złotych dotacji ze środków Unii Europejskiej,
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku rozbuduje stację
uzdatniania wody w Bornem Sulinowie.

Naturalnie, my lifestyle

Prawie milion złotych z UE
na rozbudowę stacji uzdatniania wody
w Bornem Sulinowie

Podpisanie umowy. Fot. O. Gasiul-PWiK Sp. z o.o. w Szczecinku.

Umowę o dofinansowanie
– 24 sierpnia br. – podpisali:
Jacek Chrzanowski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie oraz
Andrzej Wdowiak – Prezes
Zarządu Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o. o. w Szczecinku.
Prezes Jacek Chrzanowski
zaznaczył, że szczecineckie Przedsiębiorstwo jako

pierwsze sięga po unijne
środki w ramach nowej perspektywy finansowej. - PWiK
Szczecinek jest pierwszym
beneficjentem, który podpisuje umowę w ramach RPO
Województwa Zachodniopomorskiego. To nasz sprawdzony partner, który bardzo
często korzysta ze wsparcia
Wojewódzkiego Funduszu.
Pierwsze konkursy zostały
ogłoszone na początku bieżącego roku. Dofinansowa-

Dotacja ze środków EU to prawie milion złotych. Fot. O. Gasiul-PWiK Sp. z o.o. w Szczecinku.

nie dla Spółki w ramach RPO
jest bardzo preferencyjne
i wynosi blisko 1 mln złotych,
przy wartości projektu na poziomie 1,3 mln złotych.
Dotacja dla PWiK Sp. z o.o.
w Szczecinku na realizację zadania: „Rozbudowa
stacji uzdatniania wody
w miejscowości Borne Sulinowo” to 916 438,30 zł.
Projekt będzie dofinansowany w ramach konkursu

dla Działania 3.5: Wsparcie
rozwoju sieci wodociągowych, przeprowadzonego
przez WFOŚiGW w Szczecinie, który jest Instytucją
Pośredniczącą Regionalnego Programu Operacyjnego.
Inwestycja ma szczególne
znaczenie dla mieszkańców
Bornego Sulinowa: rozbudowa stacji i zastosowanie
studni głębinowych zapewnią bezpieczeństwo korzystania z wody w przyszłości.

Nowoczesne urządzenia w przepompowni w Bornem Sulinowie.
Fot. O. Gasiul-PWiK Sp. z o.o. w Szczecinku.
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Nowe wozy
dla strażaków - ochotników
Do 5 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z naszego regionu trafią nowe samochody.
Będą służyć w OSP w Wołczkowie, Dygowie, Sulimierzu, Niedalinie i Lubieszewie. Ich
projekty są rekomendowane do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach
konkursu, zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Dzięki unijnej dotacji z Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa
Zachodniopomorskiego
2014-2020, nowoczesny wóz kupi m. in. Ochotnicza Straż
Pożarna z Wołczkowa. Pojazd będzie dostosowany do podejmowania akcji poszukiwawczo-ratowniczych, pracy
przy katastrofach budowlanych, gruzowiskach i osuwiskach, wybuchach gazu, dużych pożarach czy wypadkach
drogowych. Umowa dofinansowania na zakup wozu dla
OSP w Wołczkowie została podpisana 31 sierpnia przez
Jacka Chrzanowskiego – Prezesa Zarządu WFOŚiGW
w Szczecinie, Jana Suszczyńskiego - Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołczkowie i Krystynę Lidię Koler
– Członek Zarządu OSP. – To trzecia ekologiczna umowa,
zawierana w ramach RPO i jednocześnie pierwsza, związana z dofinansowaniem sprzętu pożarniczego – mówił
Prezes Jacek Chrzanowski.
Wartość samochodu to prawie 410 tysięcy złotych, z czego
niecałe 350 tysięcy to dotacja unijna. Wóz zostanie wyposażony m. in. w komputery z nadajnikiem GPS oraz miejsca
dla psów-ratowników, służących w OSP Wołczkowo. – Życzę, aby nowy samochód był wykorzystywany jak najczęściej do ćwiczeń, a jak najrzadziej musiał wyjeżdżać do
ekstremalnych akcji ratowniczych – dodał Prezes Zarządu
Funduszu.
Przetargi na zakup wozów mogą także ogłaszać OSP w Lubieszewie i Niedalinie, które również podpisały już umowy
dofinansowania ze środków RPO WZ 2014-2020. Koszt nowych wozów strażackich, które zostaną kupione przy wsparciu Unii Europejskiej to ponad 3 mln 370 tys. zł. WFOŚiGW
w Szczecinie pośredniczy w dystrybucji środków z Regionalnego Programu Operacyjnego. Łącznie – na proekologiczne inwestycje realizowane w naszym regionie – zostanie
przeznaczonych ponad 195 milionów euro z budżetu Unii
Europejskiej.
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Podpisanie umowy dofinansowania na zakup wozu dla OSP w Wołczkowie.

O TYM SIĘ MÓWI

Nowy sprzęt dla strażaków z OSP dzięki
wsparciu WFOŚiGW w Szczecinie
Dyrektor ds. Środków Krajowych
Nosze ratownicze, urządzenia do przywracania akcji serca, hełmy, pilarki i agregaty prądotwórcze. Do zachodniopomorskich strażaków-ochotników trafi nowy
sprzęt, który posłuży podczas akcji ratunkowych. Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zakup pakietów, niezbędnych do
ratowania życia i zdrowia, przeznaczy w tym roku 300 tys. zł.
Umowa między WFOŚiGW
w Szczecinie, a Oddziałem
Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych na
realizację zadania pn. „Zapobieganie poważnym awariom
przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska
i likwidacja ich skutków” została
podpisana 13 czerwca 2016 r.
przez Jacka Chrzanowskiego
– Prezesa Zarządu Funduszu
oraz Stanisława Dychę - Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP.

- Przez 5 lat, wliczając tegoroczną dotację, przekazaliśmy
1,5 mln zł na sprzęt w ramach
pakietów medycznych i technicznych – poinformował Prezes
Jacek Chrzanowski.

Środki, zarezerwowane na realizację
zadania pozwolą na zakup:

Łączny koszt obecnego projektu to 600 tys. zł, z czego
połowa to dotacja z WFOŚiGW
w Szczecinie. Pozostałe 50%
wkładu własnego zapewniają
gminy, które aplikowały o środki
dla działających na ich terenie
jednostek OSP.

• 90 kompletów ubrań specjalnych;

Rodzaje oraz liczba pakietów, objętych dofinansowaniem
przez WFOŚiGW w Szczecinie:
Techniczny

3 szt.

Osobisty

30 szt.

Oddechowy

9 szt.

Naturalnie, my lifestyle

Jan Sachs

• 3 turbowentylatorów oddymiających;
• 3 agregatów prądotwórczych;

• 138 hełmów strażackich;
• 120 par rękawic;
• 120 par butów specjalnych;
• 18 kompletów aparatów
oddechowo-nadciśnieniowych;
• 2 zestawów ratownictwa medycznego PSP R-1;
• 2 zestawów szkoleniowych BLS/AED;
• 2 defibrylatorów półautomatycznych;
• 2 fantomów ze wskazaniem diodowym;

Medyczny I

2 szt.

Medyczny II

32 szt.

Komunikacyjny

4 szt.

• 4 systemów jednoczesnego alarmowania DSP;
• 4 radiotelefonów.

Razem – 50 pakietów

Nowy sprzęt trafi do jednostek
Ochotniczej Straży Pożarnej
w gminach: Suchań, Szczecinek,
Drawno, Choszczno, Czaplinek, Wierzchowo, Chojna, Gryfino, Gościno, Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Bobolice, Polanów, Dębno, Myślibórz, Pyrzyce, Sławno, Świdwin, Tuczno,
Wałcz, Połczyn-Zdrój, Gościno, Golczewo, Biesiekierz oraz
Marianowo.

300 tys. zł zostanie przeznaczone m. in. na mundury, hełmy i rękawice.
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Podsumowanie
programu Prosument
dr inż. Patrycja Rogalska

Główny Specjalista ds. Środków Krajowych

PROSUMENT to program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mający na celu wspieranie rozproszonych,
odnawialnych źródeł energii. Realizacja programu Prosument – linia
dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, rozpoczęła się w 2014 roku i stanowi kontynuację i rozszerzenie zakończonego w 2014 r. programu
„Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 3”.
Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób
fizycznych i wspólnot mieszkaniowych.
Celem programu jest zmniejszenie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, promowanie nowych technologii OZE, postaw prosumenckich (podniesienie
świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze.
Program dysponuje budżetem 800 mln zł, z czego 520 mln zł w formie zwrotnej i 280 mln w formie
bezzwrotnej. Realizacja programu przewidziana jest na lata 2014-2022, z możliwością zawierania
umów pożyczki/kredytu wraz z dotacją do 2020 r.

Elektrownie fotowoltaiczne dofinansowane ze środków programu PROSUMENT w Zachodniopomorskim. Fot. A. Mickiewicz.

Beneficjenci
Program skierowany jest do osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, a także jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków i stowarzyszeń oraz spółek prawa handlowego, w których
jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów akcji
i są powołane do realizacji zadań własnych j.s.t. dysponujących budynkami mieszkalnymi.

Wymogi formalne
W ramach programu finansowane są mikroinstalacje OZE, w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne, do produkcji energii elektrycz-
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nej lub ciepła wykorzystujące:
• źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory
słoneczne;
• systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe oraz układy
mikrokogeneracyjne.
Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, posiadać 5-letnią gwarancję producenta oraz odpowiedni certyfikat jakości. Instalacji
urządzenia może dokonać wyłącznie certyfikowany przed Urząd
Dozoru Technicznego instalator OZE. Wykonawca musi udzielić
3-letniej rękojmi na wykonane prace instalacyjne oraz zagwarantować uzysk energii w mikroinstalacji (co ma być gwarancją jakości
wykonania).

O TYM SIĘ MÓWI

Prosument zachodniopomorski

W ramach programu udzielana jest preferencyjna pożyczka wraz
z dotacją, stanowiące łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych.
W przypadku mikroelektrowni dotacja sięga 40% przyznanego dofinasowania, w przypadku ciepłowni 20%. Jeśli wnioskodawca ubiega
się o dofinansowanie mikroinstalcji hybrydowej (elektrownia + źródło ciepła) poziom dotacji wyliczany jest na podstawie średniej ważonej z uwzględnieniem mocy zainstalowanej każdego z urządzeń.

Minęło już ponad półtora roku od chwili złożenia pierwszego w zachodniopomorskim wniosku o dofinansowanie zadania w ramach
programu PROSUMENT. Wsparcie udzielane będzie do końca bieżącego roku, zatem można już podzielić się pierwszymi doświadczeniami z realizacji programu.

Pożyczka udzielana jest na okres 15 lat, a oprocentowanie wynosi
1% w skali roku. Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych
dla osób fizycznych wynosi 100 tys. zł w przypadku pojedynczej
instalacji oraz 150 tys. zł w przypadku mikroinstalacji hybrydowej.
W przypadku wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych jest to odpowiednio 300 i 500 tys. zł. Dofinansowanie udzielane jest na „budynek mieszkalny” i na jeden budynek mieszkalny może być udzielone tylko jedno dofinansowanie. Jako budynek mieszkalny rozumie
się obiekt wolnostojący, w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej,
wykorzystywany na cele mieszkaniowe w co najmniej połowie powierzchni całkowitej.

Realizacja programu
Program PROSUMENT wdrażany jest na trzy sposoby za
pośrednictwem:
• jednostek samorządu terytorialnego,
• banków,
• Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
Dotychczas dziewięć wojewódzkich funduszy zdecydowało się na aplikowanie o środki NFOŚiGW na realizację programu
PROSUMENT. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie był jednym z pierwszych, które podjęły
współpracę z NFOŚiGW w realizacji programu. Pozostałe fundusze
to Fundusz w Białymstoku, Gdańsku, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu,
Rzeszowie, Toruniu i Wrocławiu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie realizuje obsługę wniosków o dofinansowanie składanych w ramach programu PROSUMENT w punktach obsługi
w Szczecinie, Koszalinie i Szczecinku. Zamierzeniem Funduszu było
dotarcie z ofertą programu do wszystkich mieszkańców województwa i ułatwienie im aplikowania o środki.
Do 15 września złożono w programie 1460 wniosków na łączną
kwotę 62,5 mln złotych. Dotychczas Zarząd przyznał dofinansowanie 772 beneficjentom, 299 wniosków nie zakwalifikowano do oceny
ze względu na niespełnienie wymogów technicznych lub finansowych. Prezentowane poniżej dane liczbowe nie są ostateczne. Wciąż
trwa (do 30 września) nabór wniosków w programie. Jednak już dziś
można mówić o skali zadania i przedstawić zabrane doświadczenia.
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Zasady dofinansowania

Znakomita większość wnioskodawców to osoby fizyczne. Spółdzielnie mieszkaniowe złożyły 66 wniosków o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych, których średnia moc zainstalowana wynosi
12,5 kW.
Analiza aktywności mieszkańców poszczególnych powiatów
(Rys. 1.) wskazuje, że najwięcej wniosków o dofinansowanie złożyli
mieszkańcy głównych miast województwa i powiatów z nimi sąsiadujących. Trudno tu upatrywać wyłącznie wpływu metropolii, bez
wątpienia znaczącą rolę odgrywa również aktywność wykonawców,
którym być może łatwiej dotrzeć do klientów zamieszkujących podmiejskie powiaty.
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Rys. 1. Liczba wniosków o dofinansowanie w programie PROSUMENT złożonych przez mieszkańców poszczególnych powiatów.
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Moce instalacji, jakie wybierają wnioskodawcy, wahały się w granicach od 1 do 25,5 kW. Średnia moc instalacji wybieranych przez

mieszkańców nieznacznie różniła się w poszczególnych powiatach
(Rys. 2.) i wynosiła około 6 kW.
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Rys. 2. Średnia moc instalacji PV wybieranych przez mieszkańców poszczególnych powiatów.
Wśród instalacji, o dofinansowanie których w programie
PROSUMENT ubiegali się mieszkańcy, prym wiodą instalacje fotowoltaiczne (Rys. 3.). 94% złożonych wniosków dotyczyło instalacji
fotowoltaicznych PV.
Drugą grupę urządzeń stanowiły pompy ciepła o średniej mocy
nieznacznie przewyższającej 10 kW. Mieszkańcy często decydowali
się na instalacje hybrydowe, w których pompy ciepła współpracu-

ją z elektrownią fotowoltaiczną. Znakomita większość pomp ciepła
będzie wykorzystywana zarówno do ogrzewania, jak i do podgrzewania wody użytkowej.
Wśród instalacji znalazły się również 2 kotły biomasowe oraz 2 instalacje kolektorów słonecznych. Nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie instalacji kogeneracyjnej.

2

1439

6
4
76

2

pompy ciepła
elektrownie wiatrowe
kolektory słoneczne
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Rys. 3. Popularność poszczególnych instalacji wśród wnioskodawców.
Realizacja programu wymagała od Funduszu dużej kreatywności
i elastycznego reagowania na potrzeby mieszkańców województwa, wykonawców, zmieniające się warunki legislacyjne.

slacyjnych. Sprawna realizacja programu wymagała i nadal wymaga
koordynacji działań i współpracy 3 stron: Beneficjenta – Wykonawcy – Funduszu.

Po zakończeniu 1-go naboru wprowadzono elektroniczny system
rezerwacji wizyt, który ułatwił organizację procedury składania
wniosków i umożliwia przedstawienie wnioskodawcy szczegółowych informacji o realizacji programu już podczas pierwszego spotkania aplikacyjnego.

Zgodnie z umową zawartą z NFOŚiGW, Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie będzie
zawierał umowy z Beneficjentami do końca br. W lipcu Fundusz
zwrócił się do NFOŚiGW z prośba o wydłużenie o pół roku okresu
realizacji programu w województwie zachodniopomorskim Wciąż
oczekiwana jest decyzja w tej sprawie.

Kilkakrotnie zmieniano regulamin realizacji programu, dostosowując go do potrzeb interesariuszy i zmieniających się warunków legi-
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Lista Przedsięwzięć
Priorytetowych na 2017 rok

Lista Przedsięwzięć Priorytetowych (LPP) na przyszły rok zawiera
priorytety:
1. Ochrona czystości wód i gospodarka wodna,
2. Gospodarka odpadami, ochrona powierzchni ziemi i wdrażanie czystych technologii,
3. Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii, ochrona przed
hałasem,
4. Ochrona przyrody,
5. Edukacja ekologiczna,
6. Zapobieganie poważnym awariom, przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska,
7. Monitoring środowiska i inne działania.
WFOŚiGW w Szczecinie, zgodnie z Listą, będzie wspierał m. in.
projekty dotyczące budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków,
usuwania azbestu, Odnawialnych Źródeł Energii, programów ochrony przyrody czy edukacji ekologicznej.

I. Ochrona czystości wód i gospodarka wodna
W ramach tego priorytetu dziedzinowego, WFOŚiGW w Szczecinie
będzie m. in. wspierał działania wynikające z Programu wodno-środowiskowego kraju; budowę, rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków i systemów kanalizacyjnych – zgodnie z wymogami
Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, a także przedsięwzięcia, które przyczyniają się do ograniczenia procesu degradacji jezior. Wsparciem objęte będą także: modernizacja
stacji uzdatniania wody oraz budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków.

II. Gospodarka odpadami, ochrona powierzchni ziemi
i wdrażanie czystych technologii
Szczeciński Fundusz, dążąc do większej ochrony powierzchni ziemi, będzie wspierał zadania ujęte w Krajowym i Wojewódzkim Planie
Gospodarki Odpadami. Ponadto wsparciem WFOŚiGW w Szczecinie objęte będzie unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
w tym zawierających azbest; wspieranie systemów odzyskiwania
surowców wtórnych czy rozwój czystych technologii.

III. Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii, ochrona
przed hałasem
WFOŚiGW w Szczecinie w ramach tego priorytetu zamierza
wspierać projekty, które przyczynią się do ograniczenia emisji gazów
i pyłów do atmosfery. Wśród działań, objętych pomocą, będą także:
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Siedem punktów liczy Lista Przedsięwzięć
Priorytetowych WFOŚiGW w Szczecinie na
2017 rok. Dokument, określający kierunki
najważniejszych projektów, realizowanych
przez Fundusz, został przyjęty przez Radę
Nadzorczą 21 czerwca.

Wśród priorytetów Funduszu na 2017 rok są m. in. odnawialne źródła energii.

modernizacja źródeł ciepła, rozwój Odnawialnych Źródeł Energii czy
termomodernizacja i zwiększanie efektywności energetycznej.

IV. Ochrona przyrody
Aby jak najskuteczniej chronić otaczającą nas przyrodę, Fundusz
będzie wspierał działania związane z czynną ochroną na obszarach
prawnie chronionych, restytucją i reintrodukcją gatunków cennych
i zagrożonych wyginięciem czy opracowywaniem planów ochrony
dotyczących obszarów NATURA 2000.

V. Edukacja ekologiczna
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie od lat dofinansowuje zadania, dotyczące edukacji ekologicznej. Zgodnie z Listą Przedsięwzięć Priorytetowych, podobnie
będzie w 2017 roku. Fundusz będzie wspierał promocję zagadnień
dotyczących sieci NATURA 2000, konkursy wiedzy, a także kampanie edukacyjne i informacyjne, dotyczące ochrony środowiska.
Oprócz tego wsparcie obejmie dofinansowanie szkoleń, warsztatów
i konferencji, a także wydawnictw z zakresu edukacji ekologicznej.

VI. Zapobieganie poważnym awariom, przeciwdziałanie
nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska
W ramach tego priorytetu dziedzinowego WFOŚiGW w Szczecinie będzie wspierał budowę wałów przeciwpowodziowych, a także
doposażenie w sprzęt i środki techniczne jednostek Państwowej
i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz innych służb, które realizują zadania związane z ochroną przed powodzią i ochroną środowiska.

VII.  Monitoring środowiska i inne działania
WFOŚiGW w Szczecinie swoim wsparciem obejmie m. in. zadania
dotyczące wsparcia systemu kontroli opłat za korzystanie ze środowiska i szkoleń w zakresie ochrony środowiska.
Zgodnie z LPP, jako pierwsze będą dofinansowywane inwestycje,
realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej – w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Fundusz, mając na uwadze możliwie jak najbardziej skuteczne
finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, będzie
udzielał pomocy merytorycznej beneficjentom, prowadził szkolenia
i działania informacyjne, oraz usługi doradcze w zakresie aplikowania o środki unijne, a także wspierał gminy w tworzeniu Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.
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Co w prawie piszczy
– Prosument w świetle
nowelizacji ustawy o OZE
dr inż. Patrycja Rogalska
Główny Specjalista ds. Środków Krajowych

22 czerwca br. Sejm przyjął nowelizację ustawy O odnawialnych
źródłach energii (Dz.U. 2016 poz. 925). Ustawa weszła w życie
z dniem 1 lipca i wniosła nowe rozwiązania mające wspierać mikroinstalacje OZE, rozwiązania niespotykane w innych krajach
europejskich. Nowelizacja ustawy budzi wiele kontrowersji i nie
ustają dyskusje zwolenników i przeciwników rozwiązań zapisanych w ustawie. A co z niej właściwie wynika dla prosumentów,
obecnych i przyszłych?

Nowe zasady
rozliczeń
Przede wszystkim, z ustawy zniknęły zapisy o taryfach
gwarantowanych dla energii
z mikroinstalacji. Znakomita
większość krajów wspierających szybki rozwój odnawialnej
energetyki obywatelskiej stosuje ten właśnie system wsparcia,
z uwagi na jego przejrzystość.
W systemie FiT (ang. feed-in-tariffs) obowiązują określone
(stałe) taryfy, po jakich wytwórca sprzedaje energię wygenerowaną w swojej mikroinstalacji
do sieci elektroenergetycznej.
Cena ta jest zwykle wyższa niż
cena „czarnej” energii zakupionej w sieci i ustalana jest
na określony czas (zwykle
15-20 lat). Długi okres stabilnego wsparcia stanowi zachętę dla
inwestorów indywidualnych do
inwestowania w instalacje OZE.
W ustawie brak również dotychczas obowiązującego prosumentów systemu - net meteringu. System zakładał, że energia
wprowadzona do sieci bilansowana była z energią pobraną
przez prosumenta, a powstałe
nadwyżki wprowadzonej energii prosument sprzedawał w cyklu półrocznym za 100% śred-
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niej ceny energii z ostatniego
kwartału ogłaszanej przez URE.
W miejsce obu powyższych
systemów wsparcia, ustawodawca wprowadził rozliczenie
w postaci opustu. W myśl art. 4,
za każdą kilowatogodzinę energii wprowadzoną przez prosumenta do sieci energetycznej,
od jego rachunku za energię
elektryczną sprzedawca odliczy
0,7 kWh energii, a w przypadku
instalacji o mocy zainstalowanej nie większej niż 10 kW będzie to 0,8 kWh. W myśl art. 41
ust 4 obowiązek zakupu energii
z mikroinstalacji powstaje od
pierwszego dnia wprowadzenia
tej energii do sieci dystrybucyjnej i trwa przez okres kolejnych
15 lat, nie dłużej jednak niż do
dnia 31 grudnia 2035 r.

Prosument nie ponosi kosztu
rozliczenia energii, nie ponosi
również opłat za dystrybuuję
energii, którą wprowadzi do sieci. Opłaty te ponosi sprzedawca
i finansuje je z nadwyżki energii wprowadzonej przez prosumenta do sieci.
Zgodnie z zapisami ustawy
(art. 4 ust. 8) prosumenckie wytwarzanie i wprowadzanie energii do sieci nie stanowi działalności gospodarczej, nie jest
również świadczeniem usługi,
ani sprzedażą, nie jest także obciążone akcyzą.
W krótkim czasie prosumenci, których instalacje zostały

Rozliczenia dokonuje sprzedawca energii elektrycznej,
z którym prosument ma podpisaną umowę kompleksową.
Rozliczeniu na powyższych
zasadach podlega energia elektryczna wprowadzona do sieci
nie wcześniej niż 365 dni przed
dniem dokonania odczytu rozliczeniowego w bieżącym okresie rozliczeniowym. Długość
okresu rozliczeniowego określa
umowa kompleksowa.
Fot. www.pixabay.com

przyłączone w I połowie br. lub
wcześniej, otrzymają aneksy do
umów sprzedaży i dystrybucji,
zmieniające zasady dotychczasowych rozliczeń energii.

Prosument,
czyli kto?
Nowelizowana ustawa wprowadza pewien ład systematyczny, definiując funkcjonujące od
kilku lat pojęcie prosumenta.
Prosument to, zgodnie z ustawą, odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy
kompleksowej, wytwarzający
energię elektryczną wyłącznie
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• mają podpisane umowy
kompleksowe,
• będą zużywać wytwarzaną energię na potrzeby własne,
niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Oznacza to, że przedsiębiorca,
który zainstaluje mikroinstalację OZE we własnym domu, będzie prosumentem, ale ten sam
przedsiębiorca, który zainstaluje taką instalację w swojej firmie, prosumentem nie będzie.

Opłata OZE
Ustawa wprowadziła również opłatę OZE, która zgodnie
z art. 95 związana jest z zapewnieniem dostępności energii
ze źródeł odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym. Opłata ma służyć
pokryciu kosztów działalności
operatora rozliczeń energii odnawialnej oraz salda ujemnego
obliczonego na podstawie różnicy między wartością sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł
energii w instalacji odnawialnego źródła energii, a wartością
zakupu tej energii wynikającej
z realizacji obowiązku zakupu
energii wytworzonej w:
- mikroinstalacji, przez wytwórcę niebędącego prosumentem,
- w instalacji o mocy do 500kW.

Jak skorzystać na
obowiązującym
systemie wsparcia?
Z punktu widzenia prosumenta, w obecnie obowiązującym środowisku legislacyjnym
nie jest zasadne inwestowanie
w instalację o zbyt dużej mocy.
Obowiązujący system promuje
autokonsumpcję wygenerowanej energii, zatem, prosument
zyskuje najwięcej zużywając
energię na własne potrzeby
(ogranicza koszty związane z zakupem energii). Energia, którą
wprowadzi do sieci (w przypadku dużej, przewymiarowanej instalacji będą to znaczne ilości)
i której nie zbilansuje w okresie
rozliczeniowym (np. w sezonie
letnim), przechodzi do dyspozycji sprzedawcy, a prosument nie
otrzyma zapłaty za niezbilanso-

Decydując się na inwestycję
w OZE, prosument nie powinien zapomnieć o wyborze
instalacji trójfazowej. Tylko
w przypadku instalacji trójfazowych może on liczyć na bilansowanie międzyfazowe, co
znacznie poprawia efekt ekonomiczny przedsięwzięcia.
I w końcu pamiętać należy,
że aby stać się prosumentem
w rozumieniu ustawy, należy
zawrzeć umowę kompleksową,
czyli odrębne zawarcie umowy
dystrybucji i sprzedaży (zmiana
sprzedawcy) nie będzie możliwe. Jednocześnie zawierając
umowę kompleksową warto
zadbać, by okres rozliczeniowy
był odpowiednio długi: 6 lub
12 m-cy, co daje szansę na maksymalizację zużycia energii wygenerowanej w mikroinstalacji).
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z odnawialnych źródeł energii
w mikroinstalacji, w celu jej
zużycia na potrzeby własne,
niezwiązane z wykonywaną
działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Inaczej mówiąc, korzystać z „przywilejów”
przysługujących prosumentom,
mogą nie tylko osoby fizyczne,
ale również podmioty i organizacje, które jednocześnie:

Z grona prosumentów ustawa wyklucza również te osoby/
podmioty, które nie posiadają
umowy kompleksowej. Jeśli
ktoś ma zawartą umowę na
usługę dystrybucji z jednym
podmiotem, a energię kupuje
od innego – nie może skorzystać z dobrodziejstw zapisów
prosumenckich.

Międzyfazowe
bilansowanie
zużytej energii
W nowelizacji ustawy pojawiły
się również zapisy wprowadzające międzyfazowe bilansowanie energii. W art. 4 ust. 3 zapisano, że sprzedawca dokonuje
rozliczenia energii elektrycznej
po uzyskaniu danych pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego, po wcześniejszym
sumarycznym bilansowaniu ilości energii z wszystkich faz dla
trójfazowych mikroinstalacji.
Korzystnej dla prosumentów
zmianie ulega dotychczasowy
system rozliczania, w którym
energia zużyta i wprowadzona
do sieci w każdej z faz była rozliczania odrębnie. Ustawodawca
zastrzegł jednak bilansowanie
międzyfazowe wyłącznie dla
prosumentów posiadających instalacje trójfazowe.

Prosumencka instalacja fotowoltaiczna w woj. zachodniopomorskim. Fot. M. Lidwin.

Na korzyść prosumenta zmieniają się również zapisy ustawy Prawo energetyczne (Dz.U.
1997 nr 54 poz. 348). Zgodnie
z nowelizacją, przedsiębiorstwo
energetyczne zajmujące się
dystrybucją energii, jest zobowiązane dokonać przyłączenia
do sieci mikroinstalacji w ciągu 30 dniu od daty zgłoszenia
przyłączenia przez podmiot
ubiegający się o przyłączenie.
Zapis ten pozwala skrócić okres
oczekiwania na przyłączenie
mikroinstalacji, z czym dotychczas bywało różnie.

waną w okresie rozliczeniowym
energię.
Ustawa nie precyzuje, czy
w całym, 15-letnim okresie
wsparcia współczynniki rozliczeniowe energii pozostaną
niezmienne i w jaki sposób rozliczana będzie energia wprowadzona do KSE (Krajowy System
Energetyczny) przez prosumentów po ustaniu okresu wsparcia.
Również z tego powodu instalacja „skrojona” na miarę potrzeb
ogranicza ryzyko niepowodzenia ekonomicznego inwestycji.

Nowelizacja ustawy wprowadziła istotne zmiany na rynku instalacji prosumenckich.
Niejasne zapisy budzą wiele
kontrowersji i wymagają interpretacji. Na ocenę skutków
regulacji nie przyjdzie nam
czekać zbyt długo, szczególnie,
że przed końcem br. Ministerstwo Energii zapowiada kolejną
zmianę ustawy.
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Kitesurfing
-

l at a n i e b e z l i c e n c j i p i l o t a

TEMAT Z OKŁADKI
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Aby latać – nie
trzeba kończyć trudnego szkolenia i spędzać wielu godzin za sterami! Oderwać
się od ziemi można przy pomocy
latawca. Kitesurfing – bo o nim
mowa – to sport dla każdego. Nie wymaga wielkiej siły, przyda się za to
refleks, koncentracja i sprawność.
Kite pozwala na kontakt z naturą
i zachęca do doskonalenia swoich
umiejętności. Przedstawiamy
sport, dzięki któremu – dosłownie – można odlecieć!
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Napęd zani
w i at r e m

Antoni Niedźwiecki
WFOŚiGW w Szczecinie

Kitesurfing – o co chodzi w tym sporcie?
Kitesurfing to najmłodszy, dynamicznie rozwijający się sport
wodny. Podobny do windsurfingu, z tą różnicą, że zamiast żagla
używa się napędzanego wiatrem latawca. Jego powierzchnia to
od 4 do 16m2. Jest zamocowany na linkach o długości od 17 do
30 metrów. Rozwój technologii sprawił, że kitesurfing jest coraz
bardziej bezpieczny i dostępny dla wszystkich, niezależnie od
wieku, płci czy kondycji.

W zależności od stylu pływania (freestyle, wave czy race)
kitesurfer porusza się na symetrycznej desce o długości
od 125 do 150 cm (tzw. twin-tip)
lub typu wave (do surfowania
na falach) czy ewentualnie
na desce race/foil, przystosowanej do rozwijania dużych
prędkości i bardzo ostrego
płynięcia pod wiatr. Kitesurfer przypięty jest do latawca
za pomocą haka na trapezie
(uprzęży wokół bioder lub
pasa), dzięki czemu, w odróżnieniu od windsurfingu, osoba
pływająca rekreacyjnie na
kajcie prawie nie musi używać
siły rąk.

Freestyle - moja
pasja
Kitesurfing, a w szczególności jego najbardziej widowiskowa odmiana czyli freestyle (wykonywanie trików
- głównie w powietrzu) jest
dla mnie… dążeniem do doskonałości. Wyzwań - jest w tym
sporcie tak wiele, że ich opanowanie ograniczone jest jedynie sprawnością kitesurfera,
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Kitesurfing to świetny sposób na bycie blisko natury. Fot. www.pixabay.com

jego odwagą i niestety - jak
w każdym sporcie ruchowym
- kontuzjami. Każda sesja na
wodzie, gdzie ciągle spotykamy inne warunki powodują, że
wyzwania nie są łatwe i cały
czas trzeba być w wysokiej
formie, aby iść do przodu. Nasz
region z jego nadmorskimi plażami, przymorskimi jeziorami
i wodami śródlądowymi jest
wymarzony do rozpoczęcia
przygody z latawcem.

Co na początek?
Najlepiej zacząć od kilkunastogodzinnego
kursu
w jednej z wymienionych zachodniopomorskich
szkółek
kite lub skorzystać z pomocy
doświadczonego kolegi. Naukę
można rozpocząć w szkółkach
umiejscowionych nad jeziorami np. w Wierzbnie (Jezioro
Miedwie), Dźwirzynie (Jezioro
Resko) czy Dąbkach koło Darłowa (Jezioro Bukowo). Szkoły
działają też nad morzem:
w Świnoujściu, Międzyzdrojach czy Mielnie. Latawiec
– w zależności od siły wiatru
- potrafi wygenerować dużą

TEMAT Z OKŁADKI
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Latawce na wyspie Rugia w Niemczech. Fot. Rafał Winiarczyk.

siłę nośną (podniesie w powietrze nawet 2 dorosłe osoby)
i w niekontrolowanej sytuacji
może okazać się niebezpieczny. Dopiero, gdy jesteśmy
pewni, że to sport dla nas,
warto skompletować sprzęt:
latawiec, deskę, trapez i piankę, czyli ubranie na wodę.

Co dalej?
Zazwyczaj gdy mamy sprzęt
i umiemy już pływać w róż-

nych kierunkach – wybieramy
jeden z dalszych kierunków
rozwoju: Freestyle, Wave czy
Race. Osoby mieszkające blisko morza mogą uprawiać
każdą z dyscyplin. Wszystko
zależy od naszej osobowości,
oczekiwań i dostępnych w pobliżu akwenów wodnych. Dla
mnie najważniejszą możliwością, jaką daje ten sport, jest
przebywanie w powietrzu. Latawiec umożliwia nam „latanie”, czego nie dają inne sporty wodne jak np. windsurfing
– „starszy brat” kitesurfingu.
Fot. Rafał Winiarczyk.

Uprawianie
kitesurfingu
ma wiele zalet. To bezpośredni i nieskażony techniką
kontakt z naturą, podczas
którego obowiązują wyłącznie reguły fair play. To także możliwość startowania
w zawodach, poznawania kolejnych spotów, czyli miejsc
do uprawiania kitesurfingu
oraz nawiązywania nowych
i ekscytujących kontaktów.
Nie mogę nie wspomnieć o tym,
że to także motywacja do
utrzymywania wysokiej formy. Co ciekawe – kite to sport
nie tylko letni – zabawa z laPowierzchnia latawca to od 4 do nawet 16 metrów kwadratowych. Fot. www.pixabay.com

tawcem może trwać cały rok:
zimą (snowkiting) – jeżdżąc po
śniegu z nartami lub snowboardem, a wiosną i jesienią, gdy
dla kogoś woda jest za zimna
– jeżdżąc po lądzie na wózkach
z kółkami (landkiting).

Autor od 36 lat uprawia żeglarstwo. W 1984 zaczął pływać na windsurfingu, a od
12 lat kontynuuje żeglarską
przygodę z latawcem.
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PREZENTACJE

Gdzie można
zobaczyć z bliska
żubra i rysia?
W Dzikiej
Zagrodzie!
Ryś Orpan. Fot. Archiwum ZTP.

Magdalena Tracz
Zachodniopomorskie Towarzystwo
Przyrodnicze

Zachodniopomorskie Towarzystwo
Przyrodnicze serdecznie zaprasza do
Jabłonowa w gminie Mirosławiec.
To miejsce, w którym można stanąć
oko w oko z żubrem. Najodważniejsi mogą sami spróbować nakarmić
„Króla Lasu”.
Naszą misją jest budowanie społecznej akceptacji żubra i rysia oraz rozpowszechnianie
wiedzy
z zakresu ochrony przyrody.
Żubry, które przebywają
w zagrodzie, przyjechały ze
specjalnych ośrodków hodowli tego gatunku. Poza
„pracą” pokazową, mają
jeszcze jedną ważną funkcję. Nasze żubry stanowią
„zaplecze” genetyczne dla

dzikich stad żyjących na
terenie województwa zachodniopomorskiego. Jeśli
urodzą się młode cielęta, po
odchowaniu, w wieku około
roku życia, zostaną wypuszczone na wolność do któregoś z trzech stad w nadleśnictwach
Mirosławiec
i Drawsko.

u żubrów. Cielęta z roku na
rok coraz liczniej rodzą się
we wszystkich stadach na
wolności i, ku naszej wielkiej
radości, również w Dzikiej
Zagrodzie. Pod koniec maja
2016 roku doczekaliśmy się
3 maluchów: dwóch krówek
- Poziomki i Poduchy i byczka Pogroma.

Lato jest okresem najbardziej nasilonych porodów

Dzika Zagroda stanowi
ważny element obecnie re-

alizowanego projektu LIFE
„Dywersyfikacja i rozwój
populacji żubrów w północno - zachodniej Polsce”.
Projekt realizowany przez
Zachodniopomorskie
Towarzystwo
Przyrodnicze
z Nadleśnictwami Drawsko,
Mirosławiec,
Świerczyna
i Tuczno obejmuje szeroko
rozumianą ochronę czynną
żubra. Utworzona w Dzikiej
Zagrodzie Baza Obsługi
Żubrów stanowi zaplecze
techniczne całego projektu.
Obecnie szacuje się, że populacja dzikich żubrów liczy
około 200 osobników. Przewidujemy, że w kolejnych latach wzrośnie ich liczebność
i zwiększy się obszar ich
występowania.
Rysie przebywają w Dzikiej Zagrodzie dopiero od
kilku miesięcy. Zwierzęta
zostały do nas sprowadzone
z ogrodów zoologicznych:
samica Rózia z zoo w Zamościu, a samiec Orpan z wrocławskiego zoo. Nasze rysie
dopiero wchodzą w wiek
dorosłości. Samica skończyła w maju tego roku 2 lata,
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Żubry na terenie zagrody. Fot. Archiwum ZTP.
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zaś samiec - 3. Pomimo ich
młodego wieku, rysie przeżywały w marcu swój pierwszy okres godowy, podczas
którego przez trzy tygodnie
Orpan zabiegał o względy
Rózi wydając z siebie donośne odgłosy przypominające
szczekanie. (W sierpniu do
zagrody trafiły kolejne 2 rysie: samiec Gabryś i samica
Paula – dop. red.)

Rysie są uznawane w Polsce za zagrożone wyginięciem, gdyż liczba osobników
dzikożyjących jest bardzo
niska: szacowana na około
60 osobników w skali kraju. Występują głównie we
wschodniej Polsce (największa populacja w Puszczy
Białowieskiej), ale niestety
od kilku lat ich liczebność
spada. Z tego względu
w wielu miejscach (m.in. w Puszczy Piskiej czy Kampinoskiej) prowadzone są programy reintrodukcji
gatunku, czyli ponownego wprowadzenia do środowiska. Nasze
rysie również docelowo mają wziąć
udział w projekcie reintrodukcji na
terenie województwa zachodniopomorskiego. Trzeba zaznaczyć,
że w zachodniej części kraju rysie
nie występują na stałe już od około
200 lat, gdyż w XVIII wieku zostały
całkowicie wytępione przez człowieka. Od kilku lat są sporadycznie
notowane w zachodniej Polsce, ale
ze względu na brak stałej populacji
rysi na tych terenach, nie są one
w stanie się tu osiedlić. Reintrodukcja na Pomorzu Zachodnim pozwoli na powiększenie areału występowania rysi nizinnych w Polsce
oraz umożliwi łączność z populacją
wschodnią, co pomoże w utrzymaniu istnienia tego gatunku na terenie kraju.

Dzika Zagroda
Jabłonowo 42
78-650 Mirosławiec
dzika.zagroda@op.pl

Rysie na terenie jabłonowskiej zagrody. Fot. Archiwum ZTP.
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O TYM SIĘ MÓWI

EKOstrefy
WFOŚiGW w Szczecinie

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie promuje życie
w zgodzie z naturą i ekologią. Naszą EKOstrefę w ostatnich miesiącach można było odwiedzić
m. in. w Szczecinie, Skarbimierzycach, Barzkowicach, Kołobrzegu
oraz Dobrej Nowogardzkiej. Tradycyjnie – nie zabrakło konkursów, w których można było wykazać się wiedzą z zakresu ekologii
i ochrony środowiska.

„Odkryj książkę na nowo” – Festiwal Literacki
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24-26.06.2016r.
Szczecin – Jasna Błonia

Festiwal Róż w Skarbimierzycach
19.06.2016r.
Folwark Skarbimierz

Zawody jeździeckie Cavaliada
Summer Jumping
7-10.07.2016r.
Kołobrzeg

O TYM SIĘ MÓWI
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8. Jarmark Jakubowy

Miasteczko Rowerowe

22-24.07.2016
Szczecin – plac przy Katedrze Św. Jakuba

21.08.2016r.
Szczecin – Łasztownia

Eko Targi – Zachodniopomorskie Targi
Ekologii

XXIX Targi Rolne Agro Pomerania

27-28.08.2016
Dobra Nowogardzka

9-11.09.2016
Barzkowice

III Forum Ekologiczne

Turniej Tenisowy Pekao Szczecin Open

14-16.09.2016
Kołobrzeg

12-18.09.2016
Szczecin
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ZDROWIE

Dzisiaj w naszej
szklance króluje

KASZA JAGLANA,
królowa kasz.
Jej zalet jest tak wiele, że nie powinniśmy o niej zapominać, planując dietę. Kasza jaglana ma właściwości ocieplające organizm – jest
więc wskazana szczególnie w okresie jesieni i zimy. Zatem to najlepszy moment, by o niej sobie przypomnieć!

Dszanie organizmu z toksyn. Kasza nie zawieo właściwości kaszy jaglanej należy odkwa-

ra glutenu – jest wskazana dla osób cierpiących
na celiakię lub niedokrwistość. Kasza jaglana jest
też lekkostrawna, przywraca równowagę kwasowo-zasadową i zapobiega odwapnieniu kości. Do
zdrowotnych właściwości kaszy jaglanej należy
pozytywny wpływ na serce. Kasza jaglana jest źródłem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych,
które obniżają poziom „złego” cholesterolu we krwi.
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Nie uczula, ale za to wpływa na poprawę nastroju.
Zawarte w kaszy jaglanej antyoksydanty likwidują wolne rodniki, a tym samym zmniejszają ryzyko
nowotworów. Wartości odżywcze kaszy jaglanej
wpływają na poprawę koncentracji i pamięć. Kasza
jaglana pomaga leczyć choroby żołądka i wątroby.
Oczyszcza jelita i przyspiesza przemianę materii.
Niestety, kasza jaglana ma wysoki indeks glikemiczny, który wynosi blisko 71. Dlatego jej jedzenie
nie jest wskazane w przypadku diabetyków.

ZDROWIE
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Nasza propozycja dzisiejsza propozycja to kasza z bananem i brzoskwinią, ale można też wybrać inne owoce. Przepis jest banalnie prosty, pyszny i zdrowy.

KASZA Z BANANEM
I BRZOSKWINIĄ
Składniki:
ej

an
• 50 g kaszy jagl
• 60 g banana

i
• 80 g brzoskwin
ju
y, ale lepiej napo
• 1,5 szklanki wod orzechowego
migdałowego/
maku
• 1 łyżka białego

laskowe)
asują: nerkowca,

(p
• 10 g orzechów

iodu
• pół łyżeczki m
lnie)

na
• borówki (opcjo

Wykonanie:

akowanie z opisem na op gnie.
od
zg
y
m
je
tu
go
Kaszę
sza osty
iu czekamy, aż ka
niu. Po ugotowan do blendera, dolewamy nay
Kaszę przekładam owy, dosypujemy wybrane
ch
ze
or
y/
w
niejsze
pój migdało
nana kroimy na m ików.
Ba
.
ak
m
y
ał
bi
y,
orzech
h składn
my do pozostałyc
kawałki - dodaje
dokładnie
ść
ło
ca
i
e miód
Dokładamy jeszcz łączenia składników.
po
blendujemy - do

Wartość
e

nergetyc

Kalorie:

zna:

396

Białko: 9

g
Węglowo
dany: 67
g
Tłuszcze
: 10

g

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ?
1. W miarę możliwości staraj się kupować produkty ekologiczne
2. Zrezygnuj z dodawania cukru
3. Zamiast wody możesz wzbogacić smak koktajli, dodając np. wodę
kokosową lub niesłodzone mleko roślinne

35

KRONIKA

Naturalnie, my lifestyle

Za nami XXIV Bieg Papieski
im. Św. Jana Pawła II
Biegacze z całego województwa wzięli
udział w 24 edycji Biegu Papieskiego, który
odbył się 12 czerwca. Do pokonania mieli
15-kilometrową trasę z Domacyna do Karlina.
Partnerem wydarzenia był Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie.
Bieg Papieski to impreza sportowa o wymiarze międzynarodowym, która odbywa się od 16 lat. Sportowo
– kulturalne wydarzenie historią sięga Pielgrzymki
papieża Jana Pawła II do Koszalina w roku 1991.

Start Biegu Papieskiego
. Fot. Archiwum Organiz

atora.

I Bieg Bociana w Nadleśnictwie
Czarnobór – ze wsparciem
WFOŚiGW w Szczecinie
W sobotę 11 czerwca odbył się długo wyczekiwany pierwszy Bieg Bociana, zorganizowany
przez Nadleśnictwo Czarnobór i Regionalną
Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinku.
Patronem
wydarzenia
był
Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie.

um Organizatora.
Na trasie Biegu Bociana. Fot. Archiw

II Konkurs Wiedzy Przyrodniczej
na terenie Nadleśnictwa Bobolice
– dofinansowany przez WFOŚiGW
w Szczecinie
W dniu 16 czerwca br., obył się finał drugiego Konkursu Wiedzy Przyrodniczej pn.: „Formy ochrony przyrody na terenie Nadleśnictwa
Bobolice”.
Do zmagań w Hali Widowiskowo – Sportowej w Bobolicach przystąpiły drużyny ze wszystkich sześciu szkół podstawowych, znajdujących się w zasięgu działania nadleśnictwa. Drużyny składały się 4 uczniów i nauczyciela
- opiekuna grupy. Młodzi miłośnicy przyrody wykazali
się ogromną wiedzą, która pozwoliła im zdobyć ciekawe
nagrody dofinansowane przez WFOŚiGW w Szczecinie.
Wszystkie zwycięskie drużyny, oprócz nagród indywidualnych, zdobyły nagrodę dla szkoły w postaci projektora
multimedialnego.
Wyniki:
I miejsce – Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza
w Bobolicach
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Kurowie
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Drzewianach.
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Na starcie czterokilometrowej trasy wiodącej lasami
miejskimi Nadleśnictwa Czarnobór stanęło 82 zawodników. Wśród biegaczy znaleźli się zarówno amatorzy,
jak i profesjonaliści z „Teamu Biegowego Szczecinek”.
Trasa biegu zlokalizowana w pobliżu Jeziora Leśnego.

KRONIKA

Naturalnie, my lifestyle

Najlepsi policjanci
zachodniopomorskiej drogówki
Starszy sierżant Krzysztof Dajczak z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim,
sierżant sztabowy Jacek Kaczmarski z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie oraz aspirant
Andrzej Rubas z Komendy Powiatowej Policji
w Kołobrzegu to tegoroczni laureaci eliminacji
wojewódzkich konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”.
Starszy sierżant Krzysztof Dajczak z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim, sierżant sztabowy
Jacek Kaczmarski z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie oraz aspirant Andrzej Rubas z Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu to tegoroczni laureaci eliminacji
wojewódzkich konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”.
Konkurs uzyskał wsparcie WFOŚiGW w Szczecinie.

Uczestnicy konkursu
i zaproszeni goście,
wśród których był Jacek Chrzanowski - Prez
es Zarządu Funduszu.
Fot. Archiwum KWP
w Szczecinie.

Otwarcie Centrum Edukacji
Ekologicznej i Rewitalizacji
Jezior w Szczecinku
29 czerwca odbyło się uroczyste otwarcie
Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku. W uroczystości
wziął udział Jacek Chrzanowski – Prezes
Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.
Centrum dysponuje m.in.: salami i pracowniami dydaktycznymi (2 sale ekosystemów leśnych,
2 sale ekosystemów wodnych, sala akwarystyczna, sala odnawialnych źródeł energii, 2 pracownie ogólne), bazą noclegową na 49 miejsc, nowoczesną salą audytoryjną na 52 miejsca, stołówką,
hangarem na łodzie i sprzęt pływający, zapleczem
biurowo-administracyjnym, tarasem widokowym, pomostami, parkingiem oraz slipem dla łodzi i jachtów.

Szc
Otwarcie CEEiRJ w

zecinku.
two Powiatowe w Szc
zecinku. Fot. Staros

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 8.675.000
zł. W kosztach partycypowali: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie - 4.510.920 zł (dotacja – 3.700.000 zł
i pożyczka preferencyjna – 810.920 zł), Samorząd
Powiatu Szczecineckiego - 2.764.080 zł, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku - 1.000.000 zł, Miasto Szczecinek - 200.000 zł
oraz Kronospan Szczecinek - 200.000 zł.
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Naukowy Festyn Rodzinny
w Sarbinowie
Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie mieszkańcy nadmorskiego Sarbinowa oraz turyści mogli uczestniczyć
w pokazach naukowych. 19 czerwca br. odbył
się Festyn Rodzinny, zorganizowany przez Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie.

kcji dla miłośników

Nie brakowało atra

nauki.

Tematem przewodnim imprezy była energia odnawialna. Studenci i wykładowcy z Politechniki Koszalińskiej,
prezentowali między innymi: wiatraki, samochodziki
z napędem wodnym, żarówkę święcąca bez prądu, ekoprąd z ogródka, iluzje optyczne. Pokazami najbardziej
zainteresowane były dzieci. Dorośli natomiast podziwiali pojazdy hybrydowe oraz odwiedzali liczne stoiska
firm specjalizujących się w Odnawialnych Źródłach
Energii.

II Turystyczno-Przyrodniczy
Maraton Kajakowy Drawa 2016
– pod patronatem WFOŚiGW
w Szczecinie
1 lipca 2016 roku odbył się II Turystyczno-Przyrodniczy Maraton Kajakowy Drawa, zorganizowany w ramach inauguracji sezonu turystycznego w gminie Drawno. Prawie 50 zawodników
miało do pokonania trasę wynoszącą 40 kilometrów, od Prostyni do Bogdanki.
Wyniki:
I miejsce - Daniel Jarmarkiewicz i Oskar Worach
II miejsce - Mateusz Łaniewicz i Sebastian Tymecki
III miejsce – Lucyna Łakos i Wojciech Pawlak
Imprezę Patronatem Honorowym objął m. in.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie.

Uczestnicy spływ
u Drawą. Fot. Arc

hiwum LOT Wo
kół

Drawy.

Prezes Zarządu WFOŚiGW
w Szczecinie uczestnikiem
III Forum Ekologicznego
w Kołobrzegu
Jacek Chrzanowski – Prezes Zarządu Funduszu – wziął udział w III Forum Ekologicznym
w Kołobrzegu. Spotkanie z udziałem kilkuset
ekspertów z całej Polski odbyło się w dniach
14-16 września.

u WFOŚiGW
ski - Prezes Zarząd
itał Jacek Chrzanow
Gości Forum pow
w Szczecinie.
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Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie odebrał nagrodę dla Funduszu jako Partnera Ekologicznego
Forum. Wziął również udział w panelu dyskusyjnym,
dotyczącym źródeł finansowania inwestycji proekologicznych. Możliwości uzyskania dofinansowania
na projekty ekologiczne z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
2014-2020 przedstawiła Kinga Jacewicz – Dyrektor
ds. Funduszy Europejskich.
Przez cały czas trwania Forum działała EKOstrefa,
w której można poznać szczegóły programów, realizowanych przez Fundusz i wziąć udział w konkursach,
dotyczących ochrony środowiska.
III Forum Ekologiczne zostało dofinansowane przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
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20.12 – Dzień Ryby
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