
Ekobieg „Spalam kalorie – nie odpady” 

Ekobieg „Spalam kalorie – nie odpady” organizowany przez Fundację Nauka i Kultura 

odbędzie się 12 kwietnia 2015 roku w Krakowie. Patronat nad impreza objął Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.  

Projekt ten to doskonała okazja nie tylko do aktywnego i rodzinnego spędzenia 

wiosennej niedzieli, ale także do wzięcia udziału w publicznej debacie na temat jakości 

środowiska. Hasłem „Spalam kalorie – nie odpady” organizatorzy chcą zwrócić uwagę na 

temat właściwych działań proekologicznych. Wydaje się, że najlepszą formą zmniejszenia 

niskiej emisji jest wielotorowe prowadzenie działań, a w szczególności zmiana zachowań 

związanych ze sposobem ogrzewania domów i  mieszkań. Ich celem jest przekonanie 

Małopolan do zaniechania palenia odpadów w piecach czy opalania domów lub mieszkań 

niskiej jakości węglem oraz wspólne dbanie o to, czym wszyscy oddychamy. 

Realizacja  tego celu jest możliwa poprzez pokazywanie pozytywnych przykładów, 

edukację ekologiczną, zwracanie uwagi na szkodliwe zachowania czy wszelkiego rodzaju 

wsparcie finansowe przeznaczone na zmiany z tradycyjnego na nowoczesny sposób 

ogrzewania domów i mieszkań. 

Bieg ten jest realizacją priorytetu działania ministra środowiska w tym roku, czyli 

ochrony powietrza, która w Małopolsce jest szczególnie ważnym problemem. Jest również 

odpowiedzią na ustalenia konwentu prezesów narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony 

środowiska w sprawie biegów regionalnych, które są elementami edukacji ekologicznej. 

Zwycięzcy biegów zostaną zaproszeni do udziału w biegu ogólnopolskim 

organizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie we wrześniu 2015r. Bieg ma stać się imprezą cykliczną. 

 

Bieg dla dzieci 

Start o godzinie 14.00 w miejscu końca biegu dla dorosłych, czyli w krakowskim 

Parku Jordana. Dzieci wystartują w trzech kategoriach wiekowych: przedszkolaki, uczniowie 

szkoły podstawowej, uczniowie gimnazjum. Udział każdego dziecka jest bezpłatny! 

 

Trasa biegu dla dorosłych 

Liczy blisko 9 km i rozpoczyna się o godzinie 12.00 na ul. Kanoniczej. Finał imprezy 

odbędzie się w Parku Jordana, gdzie odbędą się Biegi dla Dzieci. Tam również odbędzie się 

piknik „Poznajemy małopolskie parki narodowe”. Dodatkowo udział w imprezie każdego 

dorosłego biegacza to realne polepszenie jakości powietrza w Małopolsce. Organizatorzy 

zobowiązali się do przekazania na rzecz Tatrzańskiego Parku Narodowego tyle sadzonek 

drzew, ile osób weźmie udział w Biegu dla Dorosłych.  

Dzięki takiej zależności uczestnicy będą mieli silną motywację do wzięcia udziału w 

biegu – wzrośnie ich poczucie, że ich wysiłek przekłada się na działania mające realny wpływ 

na jakość powietrza w województwie małopolskim. Planowana liczba uczestników biegów 

we wszystkich kategoriach wiekowych to 950 osób.  

Więcej informacji na stronie www.eko-bieg.pl  

opr. Małgorzata Leśniak 

http://www.eko-bieg.pl/

